DICIONÁRIO DE MÁXIMAS E REFLEXÕES
COLIGIDAS E ORGANIZADAS POR
JOSÉ OLYNTHO FILHO
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Machismo
A coisa mais difícil do mundo é ser um cara durão. É um jogo de auto-suficiência
mentiroso que torna o homem um solitário. Nick Nolte
Acho que nunca houve razão para acreditar na inata superioridade do homem, a não
ser pela sua musculatura superior. Bertrand Russel
Má companhia
É o único sujeito que pode estar só e mal acompanhado.Anônimo
As más companhias são como o mercado de peixes; acaba-se acostumando com o
mau cheiro. Provérbio Chinês
O destino dos homens depende, efetivamente, menos deles mesmos do que do meio
em que urgem e se desenvolvem. Humberto de Campos
O homem sozinho está sempre mal acompanhado. Jean Coteau
Não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas; você poderá pegar os seus
maus costumes e depois não poderá livrar-se deles. Pv 22: 24-25
Segue os poucos, e não a gente vulgar. Francisco Petrarca
Sua ausência é boa companhia. Pv Escocês
Uma boa leitura dispensa com vantagem a companhia de pessoas frívolas. Maricá
Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Steve Beckman
Madrugar
Quem cedo madruga passa o dia com sono. Anônimo. Watsaonr
Mães
Dois trabalhos de mãe, durante a vida: falar de Deus a seus filhos, falar dos seus
filhos a Deus. P. C. Vasconcelos Jr.
Mãe que se abraça ao filhinho/ Tem tanta luz nos seus traços,/ Que lembra a aurora
em caminho,/ Trazendo o Sol em seus braços.
São três letras, apenas três; no entanto,/ Delas fez Deus o mais sublime poema,/
Poema de amor, de luz, da luz suprema/ Que nos aclara a vida e enxuga o pranto./
Mãe é o seu nome, desse eterno emblema/ Do mais puro sentir. Mãe, sacrossanto/
Ideal feito mulher, és um problema/ Para quem vive da descrença ao manto./ Quando,
do esquife à beira um filho choras,/Brotam-te da alma límpidas auroras/ Nas lágrimas
que vertes de saudade.../ E ao ver-te assim, o próprio ateu se inclina,/ E crê num
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Deus, e crê na Voz Divina,/ Porque em ti se reflete a Divindade! Casimiro Cunha,
Poeta,Vassouras, Rj
Estrelas da Vida, multiplicando vidas! J.de Ângelis
Nascimento, maternidade: poder de gerar, de reproduzir a vida... Maior poder?
Impossível! Poderosas como deusas, sábias como a natureza! Luiza Etsuko Tomita
Os filhos são as âncoras que mantém as mães presas à vida Sófocles
Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Adágio Popular
Para evitar criar um menor abandonado, o filho, a mãe inventa um maior rejeitado, o
pai. Darcy R. Lima
Nada se compara na vida ao olhar de um bebê para a mãe, enquanto mama. Glória
Pires
Embora a maternidade seja a mais importante de todas as profissões, exigindo maior
conhecimento do que qualquer área humana, jamais se deu importante ao preparo
para essa função. Elizabeth Cady Stanton
A maior alegria e o maior orgulho de uma mãe é ser admirada por seus filhos.
Marcela Tinayre
Encontrei a mãe rezando /quando cheguei ao Sol posto, /o esplendor do Sol raiando,/
–ao me ver –, vi em seu rosto! José Olyntho
A mãe é a mais bela obra de Deus A. Garret
A mães representa para o filho o bem, a providência, a lei, em uma palavra, a
Divindade na sua forma acessível à infância. Amiel
Amor de mãe quem tiver/ Deve guardá-lo no peito;/ Que não há amor de mulher/ Que
seja amor tão perfeito. Júlio Brandão
Freqüentemente a mãe, mais do que amar o filho, ama-se no filho. F. Nietzsche
Ser mãe é andar chorando num sorriso!/ Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!/ Ser
mãe é padecer num paraíso! Coelho Neto
Feliz o bom filho que pode contente/ Na casa paterna, de noite e de dia,/ Sentir as
carícias do anjo de amores/ Da estrela brilhante que a vida nos guia!/ – Uma Mãe –
Casimiro de Abreu
Dia das mães ou dos pais/é sempre dia dos filhos,/ prêmio que desejam mais:/
– que andem sempre nos trilhos! José Olyntho
Pensamento de mãe é como o incenso/ que os anjos do Senhor beijam passando.
Álvares de Azevedo.
Uma mulher sem filhos, não pode ser feliz: amar não é nada, é necesssário que o
amor seja bendito.Emile Zola
Mães, sois vós que tendes nas mãos a salvação do mundo. Tolstoi
Pode secar-se num coração de mulher, a seiva de todos os amores, nunca se
extinguirá a do amor maternal. Julio Dantas
A grande, a elevada, a importante função da mulher na sociedade humana não é ser
telegrafista, ser boticária, ser jornalista ou ser doutora; é ser mãe e ser esposa.
Ramalho Ortigão
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Mágoa
A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se
origina. J. de Ângelis
Síndrome alarmante, de desequilíbrio, a presença da mágoa faculta a fixação de
graves enfermidades físicas e psíquicas nosso organismo de quem a agasalha. J. de
Ângelis
Estiolando os ideais se espalhando infundadas suspeitas, a mágoa consegue isolar o
ressentido, impossibilitando a cooperação dos socorros externos, procedentes de
outras pessoas. J. de Ângelis
Mágoa injustificada nubla a face da tua alegria. Agasalhando-a, concedes tempo
precioso à argumentação íntima desnecessária que te gasta sem combate inútil. J. de
Ângelis
Seja qual for a dificuldade que te impulsione à mágoa, reage, mediante a renovação
de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando ofensores. J. de Ângelis
Incontáveis problemas que culminam em tragédias quotidianas são decorrência da
mágoa, que virulenta se firmou, gerando nefando comércio do sofrimento
desnecessário. J. de Ângelis
Se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra
opção, além daquela: amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas
fronteiras da tua vida as balizas da sua província infeliz. J. de Ângelis
Não querer magoar, não querer prejudicar ninguém pode ser sinal tanto de um caráter
justo como de um caráter medroso. - Friedrich Nietzsche
Maior
Maior é Deus no Céu e nada mais! Refrão de música de Carnaval.
Verdade que sei de cor/ que vou semear a esmo:/ neste mundo eis o maior:/ – o
vencedor de si mesmo. José Olyntho
Maioria
Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é tempo de parar e refletir. Mark
Twain
Maioridade
A genuína maioridade é o juízo que o confere, não a idade. Marquês de Maricá
Mais
O mais necessita de mais e termina reduzido a nada.Bertold Brecht, l879-l955,
dramaturgo alemão
Mais ou Menos
A gente pode/Morar numa casa mais ou menos/Numa rua mais ou menos,/Numa
cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos.
A gente pode/Dormir numa cama mais ou menos,/Comer um feijão mais ou menos,
Ter um transporte mais ou menos,/E até ser obrigado a acreditar mais ou menos no
futuro./A gente pode/Olhar em volta e sentir que tudo está/mais ou menos.
O que a gente não pode/Mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos,é
sonhar mais ou menos,/é ser amigo mais ou menos,/é namorar mais ou menos,/é ter fé
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mais ou menos,/e acreditar mais ou menos./Senão a gente corre o risco de se
tornar/uma pessoa mais ou menos.
Como de forma tão brilhante, escreveu em poema o Humanista Chico Xavier.
Mal
A maior intensidade do mal anuncia a sua curta duração. Marquês de Maricá
Não há mal eterno; a eternidade é privativa do Bem, que é Deus. Marquês de Maricá
O mal dá mais ocupação e quê fazer aos homens do que o bem. Marquês de Maricá
Os maus espiam enquanto despertam com a mente tornada fornalha de remorsos,
graças à nova situação que desconsideravam... J. de Ângelis
Um bem infinito exclui e não consente mal eterno. Marquês de Maricá
O mal que te acontecer não é o pior, antes o mínimo que consegues suportar. J. de
Ângelis
Quanto mais cuidas do mal, mais ele se acentua. J. de Ângelis
Projetando o bem esquece o mal, que em última análise é apenas o bem ausente. J. de
Ângelis
Qualquer mal aparente que nos atormenta, podemos transformá-lo em bem atuante, se
o quisermos. J. de Ângelis
O mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida perturbando-a, ferindo-a,
matando-a. J. de Ângelis
O mal, quando não se castiga, se instiga. P.C.Vasconcelos Jr.
Não dês trégua ao mal, mesmo que ele seja partícula ínfima a toldar a visão do teu
Espírito. Combate-o, sem lhe dares alimento mental. J. de Ângelis
Invariavelmente o mal que nos fazem é conseqüência do mal que fizemos. J. de
Ângelis
Males se agravam naqueles que, tardos, não oferecem resistência às aflições que os
visitam. J. de Ângelis
São os maus que te necessitam. Os enfermos te aguardam e os infelizes confiam em
ti. J. de Ângelis
Só há um mal a temer: aquele que está dentro de nós. André Luís.
Não é o homem responsável, apenas pelo mal que faz, como também o é pelo que
inspira... J. de Ângelis
Falar dos próprios males já é uma consolação Alexandre Dumas, filho
Não há mal sem compensação. Sêneca
É mais fácil aprender o bem que se ignora do que esquecer o mal que se sabe. Não
faça o mal e o mal não existirá Tolstoi
Pensai nos males de que estais isentos. Joubert
O mal tem asas e o bem anda passos de tartaruga. Voltaire
Nunca fales mal de ti; teus amigos se incumbirão disso. Talleyrand
A natureza do mal não existe no mundo, porque não se concebe um fim de antemão
destinado a não se realizar. Epicteto
É bastante cair, para fazer mal, para fazer bem, é necessário subir. Voltaire
Que mal faço a esta formiga, se a esmago? O mesmo que te faz o elefante calcando-te
com as patas. Sentença persa
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Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles. Shakespeare
Se alguém me fizer mal, não me fará mal, porque não me tornará mau. Fazer mal a
alguém me fará mal, porque me tornará mau. Mahatma Gandhi
Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes,
todos os acusadores, que se detêm em enfermidades graves. J. de Ângelis
A liberdade de fazer o mal a ninguém se deve permitir, a de fazer o bem sobeja a
todos. Marquês de Maricá
Ignorar os maus para ajudá-los significa ensejar-lhes, com igualdade de condições,
ocasião de repararem os males que tenham praticado. J. de Ângelis
O grande empenho da inteligência humana deve ser prevenir ou remover o mal,
neutralizá-lo ou transformá-lo em bem. Marquês de Maricá
Malandros
Não há documento que garanta malandro.
Malandro é o pato, que já nasce com os dedos colados para não usar aliança.
Malcriação
Não devemos ser malcriados, mas devemos aparentar que o somos. Orson Welles
Maldade
Por que a cretinice dos preconceitos torna os homens ainda mais malvados do que a
sua natural maldade? Mário Mariani
Quase todos os homens são maus porque são imbecis e presunçosos. Mário Mariani
A quem aborrece a maldade, fuja dos homens. Conde de Vimioso
Não odeies pessoa alguma, nem mesmo os maus.Compadece-te deles porque jamais
conhecerão o único gozo, que consola na vida: fazer o bem. O. Mirabeau
Neste mundo recolhe-se aquilo que se semeia, quem semeia lágrimas, recolhe
lágrimas; quem traiu, será traído. L. Setembrini
Basta um frade ruim para dar o que falar a um convento. Camões
Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes,
todos os acusadores, que se detêm em enfermidades graves. J. de Ângelis
Os maus têm uma felicidade negra. Vitor Hugo
Os maus e os tolos são plantas de todos os solos. Burns
Há criaturas que ainda à porta da eternidade, erguem o punho como uma clava, para
esmagar o mundo. A. Forjaz de Sampaio
Maldição
Temo mais a maldição dos meus oprimidos vassalos do que as lanças dos meus
inimigos. Anônimo.
Maledicência
Somos mais inclinados a dizer mal que bem dos homens; o amor-próprio explica este
mistério escandaloso. Marquês de Maricá
Línguas malignas espalham seu veneno por todos os lados e nada conseguimos
provar contra elas. Molière.
A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. J. de Ângelis.
O comentário em torno do mal é sempre o mal a expandir-se. Emmanuel
Maldizer significa destruir. J. de Ângelis.
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Ninguém fica indene, quando trabalha, à maledicência e à astúcia dos ociosos. J. de
Ângelis.
A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. J. de Ângelis
Volta as armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência
aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. J. de
Ângelis.
Quem te fala dos defeitos alheios, também fala dos teus aos outros Denis Diderot,
l713-l784, escritor francês
Mais aflige e magoa a maledicência que bofetada. Quintiliano
A maledicência é como o baton; está na boca de todas mulheres A.A. de Torres
A língua do maldizente e a orelha de quem o atende são irmãs D. Francisco de
Portugal
Faze a campanha sistemática contra a maledicência – veneno sutil que dissemina a
morte, e guardas nos vasos brilhantes da vaidade. J. de Ângelis
Mata mais um'a má língua / que as duas mãos do carrasco:/ o carrasco mata um h/ e
um'a ligação mata muitos. Anônimo.
A maledicência denigre, o amor aclara. J. de Ângelis
Não soem ter fome os que vivem falando mal de tudo. P.C.Vasconcelos Jr.
Sobre vinte pessoas que falam de nós, dezenove falam mal, e a vigésima, que fala
bem, o diz mal. Rivarol
Maledicência: irmã tímida da calúnia A. Vély
A maledicência torna mais doce as reuniões femininas Young
...a vozes vãs, ouvido escasso!/ qual torre, inabitável sê, dos ventos/ À fúria opondo
válido embaraço Dante
A metade do mundo tem prazer na maledicência e a outra em acreditá-la Dufresny
Maledicente
O maledicente não acredita em ninguém porque não acredita em si próprio. Gustavo
Barroso
Os que pensam envenenar a humanidade: envenenam a si mesmos. A inveja afligelhes os dias, o desânimo completa-lhes a existência. Por fim, eles é que se tornam
sofredores. Austregésilo
Maldizer significa destruir. J. de Ângelis.
O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a
visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. J. de Ângelis.
Malfeitor
Quem "insegura" uma criança, hoje, assegura um malfeitor para amanhã.
P.C.Vasconcelos Jr.
Malícia
Combate a malícia – tóxico aniquilante. J. de Ângelis.
A mulher deve usar apenas a roupa suficiente para manter o calor do homem.
Hildegarde. Popular cançonetista americana
Sempre há malícia onde há preguiça. Plutarco
Malignidade
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Os homens são mais vezes maus por ignorância, que por malícia ou malignidade.
Marquês de Maricá
Malogro
O malogro dos que sucumbem podes transformar em encorajamento para o próprio
prosseguimento. J. de Ângelis
Malquerer
O malquerente, a semear idiossincrasias, defronta animosidade em toda parte. J. de
Ângelis
Maltratos
Uma pessoa má não carece maltratada de mais ninguém.Ela mesma se maltrata
suficientemente. P.C.Vasconcelos Jr.
Mandamentos
Os dez mandamentos são mal conhecidos, mal compreendidos e mal vividos. Dom
Paulo Morelli, bispo de Duque de Caxias -RJ
Em todos nós há um 11º mandamento: "Não serás apanhado!"
Dez mandamentos: norma segura e eficiente de conduta para nosso relacionamento
com Deus, conosco mesmos e nossos semelhantes. Segui-los à risca permite ao
homem levar vida reta e segura. Anônimo.
Os dez mandamentos estabelecem claramente aquilo que o ser humano não deve
fazer e deixar de fazer.
Mandar
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Adágio Popular
Mandar é fácil. Acertar no mando, é que "são elas". P.C.Vasconcelos Jr.
A "máquina" da criança não "desliga" em cima da hora, em que se manda desligar.
P.C.Vasconcelos Jr.
Manhas
A raposa muda o pelo mas as manhas não. Ditado popular
Manifestação
Em todo lugar e em tudo a vida manifesta o divino amor de nosso Pai. J. de Ângelis.
Mansuetude
Mansuetude para a ação fraternal – eis a rota. J. de Ângelis.
Mãos
A maneira mais mansa e digna de mandar é irradiar. P.C.Vasconcelos Jr.
Só se pode unir as mãos se estiverem vazias. Provérbio Tibetano
Distende as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombaram no charco. J.
de Ângelis.
Mãos vazias de feitos e coração cheio de mágoas. J. de Ângelis.
Apesar de todos os avanços da medicina, lavar as mãos continua sendo a melhor
maneira de prevenir infecção.Ralf Cordell, 46 anos, epidemiologista americano
Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o
progresso humano. J. de Ângelis.
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Mão de mulher! mistura extravagante/ de veludo, de rosas e de espinhos,/ concha em
que o amor nasceu, taça brilhante/ de heléboro, de fel e de carinhos! Alberto de
Oliveira
Singular instrumento, que se acha na extremidade do braço humano e que é
comumente enfiado nos bolsos de alguém. Ambrose Bierce
As mulheres não abrem a mão senão para agarrar o que não têm. A. Houssaye
Harpas de amor tangendo de mansinho/A música do bem, ditosa e bela,/ As mãos
guardam a luz que te revela/ A mensagem de paz e de carinho.
Não te digas inútil ou sozinho.../ Na existência mais triste ou mais singela,/ Nas mãos
todo um tesouro se encastela,/ Derramando-se em bênçãos no caminho. Auta de
Souza/FCX
Há dois mil anos já, as mãos de Jesus, atendendo ao impositivo da sua mente
excelsa, semeou as estrelas da caridade – filhas do amor – nos céus escuros das
consciências, como um Sol gentil a adornar de luz o firmamento. J. de Ângelis.
Maravilhas
Todas as maravilhas de que você precisa estão dentro de você.Thomas Browne, l605l882, médico inglês
Marido
O marido é um emplasto que cura todos os males das raparigas. Molière
O pior dos maridos é o marido enfastiado. Ramalho Ortigão
A mulher que quer que o marido seja diferente, quer um diferente marido. Reginald
Turner
Do carnê de uma solteirona: "O marido é como o sorvete. Se não o tomardes logo,
acabareis por fazê-lo derreter". F. A. de Torres
Masculino & Feminino
Os homens têm 20 anos desde os 15 aos 30 anos. J. Renard
Há uma idade em que se prefere adormecer com um jornal entre as mãos a dormir
com uma mulher entre os braços. Pitigrilli
Depois de se terem completado os quarenta anos, parece que os anos passam a ter 6
meses. A. Scholl
A idade das mulheres até os trinta anos é cronologia; depois dos trinta anos é
mitologia.J. Giraudoux
Não há ninguém mais feliz do que uma mulher que consegue parecer dez anos mais
nova do que a filha.Oscar Wilde
Se você for dolorosamente temeroso em relação à idade ela se mostrará mais. Idade é
só um número. Jeanne Moreau.
Uma mulher não mostra sua idade até que comece a ocultá-la. André Gide, escritor
francês
Nenhuma mulher deveria ser precisa a respeito da sua idade. Isso soa muito
calculista. Oscar Wilde
Entre os sexos, quanto menor a diferença, maior a intolerância. O ser humano tende a
rejeitar mais violentamente o quase igual pela ameaça que representa. Maria Rita
Kehl
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Entre os sexos, quanto menor a diferença, maior a intolerância. O ser humano tende a
rejeitar mais violentamente o quase igual pela ameaça que representa. Maria Rita
Kehl
Há uma idade em que se prefere adormecer com um jornal entre as mãos a dormir
com uma mulher entre os braços. Pitigrilli
A idade em que tudo se reparte e geralmente a idade em que nada se tem. Alphonse
Karr
Às damas e aos poetas se não pergunta a idade.A mocidade das damas está na beleza
que apresentam: a mocidade dos poetas está nos versos que fazem. Gustavo Barroso
A mulher ufana-se de ter 20 anos; tem vergonha de ter 40; entristece-se aos 60, e
orgulha-se de ter 90! Zorrillla
Há uma idade em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. O que lhe
enche o coração não é o amor, é a vaidade. Júlio Diniz
A mulher não tem idade até que deixe de causar interesse. E.F.Benson
Um homem tem um ano a mais cada ano, e a mulher somente a cada três anos. M.
Donnay
Às damas e aos poetas se não pergunta a idade.A mocidade das damas está na beleza
que apresentam: a mocidade dos poetas está nos versos que fazem. Gustavo Barroso
A idade em que tudo se reparte e geralmente a idade em que nada se tem. Alphonse
Karr
Se o vinho é bom e se a mulher é bela,/ Que faz ao caso certidão de idade! Guerra
Junqueiro
Entre os sexos, quanto menor a diferença, maior a intolerância. O ser humano tende a
rejeitar mais violentamente o quase igual pela ameaça que representa. Maria Rita
Kehl
A mulher emancipada é menos vulnerável ao crime passional. A certeza de seus
direitos impede que aceite regras inferiorizantes que seu parceiro queira impor. Luiza
Nagib Eluf
Durante séculos as mulheres têm sido os espelhos dotados do mágico e delicioso
poder de refletir uma silhueta do homem com o dobro do tamanho natural.Virginia
Wolf, l892-l94l, escritora inglesa
Os homens vivem do esquecimento, as mulheres, das recordações. Thomas S. Eliot
l888-l965, poeta inglês
Quando quiser que algo seja dito peça a um homem. Quando quiser que algo seja
feito, peça a uma mulher. Margareth Tatcher, estadista britânica
A mulher perdoa as infidelidades mas não as esquece. O homem esquece mas não as
perdoa. Severo Catalina, l832-l887, escritor espanhol
Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino.Pepeu Gomes.Cantor, MPB.
Os homens pensam mais, as mulheres sentem melhor. Marquês de Maricá
No amor, a mulher que dá o retrato, promete o original. Dupuy l753-l832,
Administrador e dramaturgo francês.
O homem apaixonado ama na mulher o que ela não possui. Flexa Ribeiro.
Numa coisa homens e mulheres concordam, ambos não confiam em mulheres.
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As mulheres enfeitam a cabeça por fora, os homens devem ornar e guarnecer as suas
por dentro. Marquês de Maricá
Acho que nunca houve razão para acreditar na inata superioridade do homem, a não
ser pela sua musculatura superior. Bertrand Russel
A mulher é o domingo do homem. Jules Michelet, l798-l874, historiador francês
Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha.
A coisa mais difícil do mundo é ser um cara durão. É um jogo de auto-suficiência
mentiroso que torna o homem um solitário. Nick Nolte
Quando um não quer, dois não brigam.
O homem nunca se julga um néscio, sempre um sábio; e a mulher, nunca feia,
sempre bela. Nacime Mansur, escritora brasileira
O homem vê a mulher como se estivesse num frigorífico: um pedaço de nádegas,
olhos grandes, cabelos pretos, seios fartos. Ele enxerga a mulher aos pedaços. Rose
Maria Muraro
Se uma mulher não encontrou o homem certo até uns 24 anos de vida, ela pode ter
sorte na vida. Débora Kerr, atriz americana
Quando uma mulher erra, os homens acertam o passo atrás dela.
Marido de mulher feia sempre acorda assustado.
Sinceridade é o presente mais 'sexy' que o homem pode dar à mulher. Debra Messing,
na Esquire –Sel-3-01
A mulher foi feita da costela... .Imagine se fosse do filé.
É melhor ser homem do que mulher porquanto o homem mais miserável tem uma
mulher em quem mandar. Isabel Allende, escritora chilena
Mulher feia é igual à ventania, só quebra galho.
Se me virem abraçado com mulher feia, pode separar que é briga.
As mulheres perdidas são as mais procuradas.
As mulheres são mais indulgentes com os defeitos dos homens do que com os das
pessoas de seu sexo. Marquês de Maricá
Examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e pobres o
motivo, imenso, irresistível das ambições de poder, de opulência, de renome? É um
só: a mulher; é esse o termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas
esperanças, de todos os nossos desejos! Alexandre Herculano
As mulheres gostam tanto de adulação que até a mais feia e grosseira poderá ser
persuadida de que é amável e bonita. Auguste Guyard, escritor francês
Nós mulheres não queremos reformar nossos maridos: estamos apenas tentando fazer
com que sejam o que eles fingiam ser.
Uma coisa que os homens não conseguem entender nas mulheres é como elas
entendem tanto a respeito de homens.
Poucas mulheres se reconhecem feias, nenhum homem, tolo. Marquês de Maricá
Uma mulher bonita é o paraíso dos olhos, o inferno da alma e o purgatório da bolsa.
Fontenelle
É a mulher que escolhe o homem que a escolhe. P.Geraldy
Mulher sem amor é como homem sem trabalho. C.Chincholle
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A mulher só ama quando admira; para amar um homem precisa sentir-se inferior a
ele. Júlio Dantas
Nos olhamos as estrelas por dois motivos, porque são luminosas e porque são
impenetráveis. Mas temos perto de nós uma luz bem mais doce e um mistério maior,
a mulher. Vitor Hugo
Entre homem e mulher nunca a amizade é inteiramente pura. Julio César da Silva
A mulher, quando ama, tem mais heroísmos e abnegações de que o homem – o ser
mais egoísta do reino animal – é capaz. Camilo C. Branco
Marido é como menstruação: quando chega incomoda, quando atrasa
preocupa.Anônimo.
O mais importante e perigoso poder do mundo é a fascinação da mulher. Maurício
Jokai l825-l904, Novelista húngaro
Todos os oradores se calam quando a beleza feminina fala. Shakespeare
É muito simples o segredo de meu sucesso com as mulheres:limito-me a tratar as
duquesas como lavadeiras e as lavadeiras como duquesas.Brumell, George B l778l840, Cidadão inglês, chamado o "belo Brumell".
Há muitos homens que perdoam com mais dificuldade às mulheres o talento do que
os vícios.Grácia da C. Matos
Os homens amam tanto mais as mulheres quanto menos as conhecem. Pitigrilli
As mulheres americanas esperam encontrar em seus maridos a perfeição que as
mulheres inglesas só esperam encontrar em seus copeiros. Sommerset Maugham,
escritor inglês.
Quer que ele seja mais homem? Experimente ser mais mulher. Anuncio de lingerie.
Revista Caras
Nenhuma mulher quer um homem bom de pia. Brastemp
Quando uma menina vira mulher, os homens viram meninos.- Lingerie Valisère
Se sua mulher pedir mais liberdade, compre uma corda mais comprida.
Desde que uma mulher tenha brilho nos olhos nenhum homem irá reparar se ela tem
rugas em volta deles.Dolores Del Rio
Ao contrário do que a maioria dos homens pensa, para as mulheres é muito difícil a
tarefa de se encaixar nos padrões femininos. Mônica Horta.
A mulher começa por resistir aos avanços do homem e termina por bloquear a sua
retirada. Helen Rowland.
Uma mulher leva anos para fazer de seu filho um homem – e outra, vinte minutos
para fazer dele um tolo. Helen Rowland
Um homem rouba o primeiro beijo implora o segundo exige o terceiro, recebe o
quarto aceita o quinto e suporta os restantes. quinto Helen Rowland
Numa ótica feminina os homens estão divididos entre aqueles pra quem você não vai
dar, aqueles que vão ter que penar para você dar e aqueles para os quais você é
louca para dar, mas nunca vai conseguir. Casseta e Planeta.
Certas mulheres amam tanto seu marido que para não gastá-lo, elas usam o de suas
amigas.Alexandre Dumas, Filho
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Certas mulheres podem falar horas a fio sobre qualquer assunto. Minha mulher nem
precisa de assunto. Sam Levenson
Durante a Idade Média e com a ascensão do Cristianismo, a pureza e a virgindade
tornam-se as novas virtudes que as mulheres deveriam manter; um artifício esperto
inventado pelos homens para garantir que elas seriam fiéis a seus companheiros.
Dr.Connel Cowan & Dr. Melvin Kinder
Cabe à mulher casar-se o quanto antes e ao homem ficar solteiro o maior tempo que
puder.GB Shaw
As mulheres preferem os homens mais velhos: gastam mais e as gastam
menos.Movimento Machista Mineiro
Sentir-se humilhado na arena sexual é sofrer a maior angústia que a maioria dos
homens pode experimentar. Dr.Connel Cowan & Dr. Melvin Kinder
Um homem pode viver feliz com qualquer mulher desde que não a ame. Oscar
Wilde
Os homens que mais lisonjeiam as mulheres são os que menos as estimam Alexandre
Dumas
A grande questão que nunca foi respondida e que eu não posso responder, apesar
dos meus trinta anos de pesquisa sobre a alma feminina: o que quer uma mulher?
Sigmund Freud
A verdadeira dificuldade para as mulheres é que elas precisam sempre continuar
tentando adaptar-se às teorias que os homens formularam para elas. D.H.Lawrence
Nenhum homem deve ter segredo para com sua mulher. Ela infalivelmente o
descobrirá. Oscar Wilde
Para a mulher são mais interessantes os romances que faz do que os romances que
lê.T.Gautier
Como se tornar uma esposa melhor? Tentando não fazer seu esposo melhor.
Gurumayi Chidvilasananda
A sexualidade feminina é um mistério que realmente guarda segredos. Se tudo
estivesse revelado não seria tão atraente. Frederico Andahazi
A grande questão que nunca foi respondida e que eu não posso responder, apesar
dos meus trinta anos de pesquisa sobre a alma feminina: o que quer uma mulher?
Sigmund Freud
As mulheres são feitas para serem amadas, não para serem compreendidas. Oscar
Wilde
Para evitar criar um menor abandonado, o filho, a mãe inventa um maior rejeitado, o
pai.Darcy R. Lima
A mulher deve usar apenas a roupa suficiente para manter o calor do homem.
Hildegarde. Popular cançonetista americana
Em geral o homem finge que conquista a mulher e ela finge que se deixa
conquistar.Joracy Camargo
Qual é o segredo da paquera? Tenha um comportamento ambíguo... seja evasivo.
Warren Farrel
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O medo de falhar na ereção e não corresponder assim ao papel que a sociedade lhes
cobra é responsável pela pressa com que se pratica o sexo. O resultado final é muita
ansiedade e pouco prazer para homens e mulheres. Regina Navarro Lins
O que se passa na cama é segredo de quem ama. C.Drummond de Andrade
Vênus cede à caricia, não à compulsão. Pubilius Sirus
A idade das mulheres até os trinta anos é cronologia; depois dos trinta anos é
mitologia.J. Giraudoux
Não há ninguém mais feliz do que uma mulher que consegue parecer dez anos mais
nova do que a filha. Oscar Wilde
Uma mulher não mostra sua idade até que comece a ocultá-la. André Gide, escritor
francês
Nenhuma mulher deveria ser precisa a respeito da sua idade. Isso soa muito
calculista. Oscar Wilde
Em geral, a mulher é ruim em matemática: leva cinqüenta anos para chegar aos
quarenta e cinco. P.C.Vasconcelos Jr.
Há uma idade em que se prefere adormecer com um jornal entre as mãos a dormir
com uma mulher entre os braços. Pitigrilli
A mulher ufana-se de ter 20 anos; tem vergonha de ter 40; entristece-se aos 60, e
orgulha-se de ter 90! Zorrillla
Há uma idade em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. O que lhe
enche o coração não é o amor, é a vaidade. Júlio Diniz
A mulher não tem idade até que deixe de causar interesse. E.F.Benson
Um homem tem um ano a mais cada ano, e a mulher somente a cada três anos. M.
Donnay
Mastigar
O glutão é o sujeito menos estimado da gastronomia, porque ignora seu princípio
básico elementar: a arte de mastigar. Honoré de Balzac
Matemática
A matemática é o pensamento sem dor. Mário Quintana, poeta brasileiro.
Em geral, a mulher é ruim em matemática: leva cinqüenta anos para chegar aos
quarenta e cinco. P.C.Vasconcelos Jr.
A Matemática é uma ciência tão abstrata que não sabemos do que estamos falando
nem se é verdadeiro o que falamos. Bertrand Russell
A matemática possui não apenas verdades, mas suprema beleza – uma beleza fria e
austera, como a escultura. Bertrand Russell, filósofo inglês
Matéria
A diferença entre matéria e energia consiste apenas na diversidade de direção do
movimento; rotatório e fechado em si mesmo, na matéria; ondulatório, de ciclo aberto
e lançado no espaço, na energia. Pietro Ubaldi/Sua Voz - Grande Síntese
A matéria é uma fórmula cômoda para descrever o que acontece onde ela não está.
Bertrand Russell, matemático, filósofo e sociólogo inglês.
Materialismo
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O materialismo, por mais deseje consubstanciar a idéia do nada, esse nada se dilui na
concepção fantasmagórica de sua própria ilusão negativa. J. de Ângelis
A falência do materialismo é evidente. Responsável pelo estado atual das gentes e da
civilização, após galvanizar por pouco as multidões, empalidece, bruxuleia e logo
morrerá. J. de Ângelis
As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares
nem recipientes de luz. O homem dominado pela vaga do materialismo transforma-se
num amontoado orgânico que pensa, a caminho do aniquilamento no túmulo. J. de
Ângelis
Matrimônio
Utiliza-te do amor, na elevada expressão do matrimônio e permuta com a alma eleita
a tua expressão de saúde, tecendo sonhos de ventura indestrutível para o futuro
imortal. J. de Ângelis
Um matrimônio é uma longa conversa que parece sempre curta. André Maurois,
escritor francês.
Indispensável no matrimônio, não se confundir paixão com amor, interesse sexual
com afeição legítima. J. de Ângelis
Maturidade
Errar é humano, tropeçar é comum. Ser capaz de rir de si mesmo é maturidade.
William Arthur Ward, l921-l994, administrador americano
Aprendi que amadurecer dói, mas o fruto pode ser bom. Maria Clara Machado, Sel.
10-99
A maturidade moral liberta, por despedaçar os códigos da hipocrisia e das
circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, da
autocracia.
O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom,
do belo, do verdadeiro, e, esvaído do ego, atinge o self, tornando-se homem integral,
ideal, no rumo do infinito.Se atravessas a idade adulta, não te concedas sonhos e
vivências que pertencem à infância já passada, ansiando por prazeres que terminam
ante a fugaz e enganosa durabilidade do corpo. J. de Ângelis
Os imaturos trabalham em benefício próprio. Os Budas (iluminados) trabalham em
benefício dos outros. Contemple a diferença entre eles. Advertência do grande mestre
budista Shantiveda no livro A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life
Maus
Deus atura os maus, mas não para sempre. Miguel de Saavedra Cervantes, l547-l616,
escritor espanhol.
A atividade dos maus se resolve em seu dano e detrimento. Marquês de Maricá
Os maus não nos levam em conta a nossa bondade e indulgência, reputam-na
fraqueza e tiram o argumento para multiplicar a suas malfeitorias. Marquês de
Maricá
Os maus são bons algumas vezes, por distração. Marquês de Maricá
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Máximas
As máximas dos mortos se prestam graciosamente para disfarçar a cretinice dos
vivos. Pitigrilli
As grandes frases e os grandes princípios invocam-se muitas vezes para autorizar as
pequenas velhacarias. Pitigrilli
Isto de máximas e sentenças, consideradas a fina flor de reflexão experiente, são
bonitos adereços de pedras falsas, facetadas no gabinete do sábio com filosofia
pachorra. Silvio Pellico e La Rochefoucauld não salvaram desgraçado nenhum do
seu destino. Camilo C. Branco
Medicamento
Jesus é o Médico Divino e a Sua Doutrina é o medicamento eficaz de que podemos
utilizar com resultados imediatos. J. de Ângelis
O medicamento resolve o problema da saúde por algum tempo, todavia a salutar
terapêutica da prece e da irrestrita confiança em Deus preservará o equilíbrio da
mente, da alma e do corpo, portanto, para sempre, mesmo nas circunstâncias mais
adversas. J. de Ângelis
Medicina
A medicina é uma faca de dois gumes: uma no seu corpo e outra no seu bolso.
Rogério Ekberg.
A medicina não perdoa nem se arrepende. Adágio Popular
Um paciente que acredita no tratamento melhora mesmo tomando pílulas de farinha.
Outro que não tem confiança no médico anula em seu organismo os efeitos dos
remédios de verdade e piora.
Apesar de todos os avanços da medicina, lavar as mãos continua sendo a melhor
maneira de prevenir infecção. Ralf Cordell, 46 anos, epidemiologista americano.
Não há medicina para o medo. Provérbio escocês
Sem que seu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do
organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passa de medida em
trânsito para a inutilidade. J. de Ângelis
A ciência médica ensina a curar os doentes, a arte da guerra a matar os sãos. Maricá
Não existem medicinas alternativas, mas sim alternativas da medicina. Do mesmo
modo, não existem alimentações alternativas, mas sim alternativas para a
alimentação. Qualquer método de tratamento para o corpo físico, emocional ou
mental pode ser empregado em situações específicas, desde que tenhamos a
possibilidade de avaliar e comprovar sua segurança e eficácia. Dr. Eric Slywitch
Médicos
O melhor médico é aquele que se procura e não se encontra. Diderot
Médico: um caçador para quem a caça está aberta o ano todo. P. Veron
Um especialista é um médico que reduziu a um campo mais restrito sua burrice.
Pitigrilli
Os médicos são gente de sorte; seus sucessos brilham ao sol e... a terra sobre os seus
erros. Montaigne
De médico, poeta e louco todos nós temos um pouco.Ditado popular
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O médico é um homem que se mantém à cabeceira do enfermo até que a medicina o
mate ou a natureza o cure Molière
O médico alcança fama não pela capacidade de fazer diagnósticos, mas pela
clarividência dos seus prognósticos. E ele está certo. Pois, o que adianta o doutor
dizer: "você tem uma doença que é uma mutação do cromossomo l7".E daí? Você
quer saber o que vai acontecer. "Vou morrer"? Ou: "Posso continuar trabalhando"?
Isso é o prognóstico. Dráuzio Varella, cancerologista brasileiro
O médico que não formula é burro.
Os melhores médicos do mundo são: Dra. Dieta, a Dra. Tranqüilidade e a Dra.
Alegria. Jonatan Swift
Um médico não acha a menor graça na saúde de seus amigos. Montaigne
Os ladrões exigem-nos a bolsa ou a vida. Os médicos levam-nos a bolsa e a vida.
Albert Schweitzer
Deus cura e o médico manda a conta. Benjamin Franklin
Vivemos a tragédia da ética humana entre os médicos, que hoje passa mais pelo
campo mercantilista de relacionamento com os planos de saúde antes de passar pela
vida humana. Fernando Olintho
Quando um médico segue um enterro, às vezes, a causa segue o efeito. Robert Koch
Ética não se aprende na faculdade. Nelson Senise (sobre o comportamento de certos
médicos.)
O médico acusa a natureza. O doente, o médico. Marquês de Maricá
Mediocridade
Só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado das mediocridades. José de
Alencar
O espírito medíocre condena muitas coisas porque muitas coisas estão fora de seu
alcance. Petrônio
Só há uma coisa mais desagradável de ser vista que a penúria: é a mediocridade A
penúria causa medo. A mediocridade causa medo e raiva. Porque a mediocridade é
sempre feliz. Godofredo de Alencar
Os espíritos medíocres condenam ordinariamente tudo o que supera suas
possibilidades. La Rochefoucauld
Para ser popular e necessário ser uma mediocridade.
A inveja e o ciúme do mérito alheio acusa e revela a mediocridade do próprio.
Marquês de Maricá
Não há maior consolação para a mediocridade do que o fato de o gênio não ser
imortal.
Meditação
Se desejas realmente um método eficiente para ser mantido o alto índice de
produtividade, evitando insucessos continuados ou erros constantes, elege a
meditação como hábito salutar em tua vida. J. de Ângelis
Meditação é combustível precioso que mantém o vigor moral. J. de Ângelis
Meditação é dínamo poderoso que movimenta a máquina da ação. J. de Ângelis
Meditação é terapia que conduz à paz. J. de Ângelis
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Habitue-se à meditação.O silêncio dentro de nós mesmos faculta sentir melhor a
harmonia da vida. André Luiz
Aprofunda meditações nos preciosos conceitos da mensagem consoladora de Jesus,
seguindo conscientemente. J. de Ângelis
Medita as lições evangélicas e supera-te, banhando teu Espírito no precioso lenitivo
da mensagem sublime. J. de Ângelis
É indispensável mergulhar a meditação nas causas do sofrimento e utilizando os
ensinos evangélicos, visitar a intimidade das mentes fazendo luz íntima. J. de Ângelis
O cristão tem necessidade de meditar como de orar, porquanto se a vigilância decorre
da meditação, esta é conseqüência dela. J. de Ângelis
O céu não se retrata em águas turvas nem o espírito agitado alcança grandes
verdades. Marquês de Maricá
Meditação é amiga fiel que corrige com bondade e esclarece com humildade. J. de
Ângelis
Quando nossas mentes se encherem de paz, não haverá nada que não possamos
compreender.Tsai Chih Chung
Quando oramos falamos com Deus, quando meditamos, Deus nos fala.
O homem não foi feito para meditar mas para agir. J. J. Rousseau
A meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e
abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. J. de Ângelis
Mediunidade
Guarda a mediunidade, esta gema de inestimável preço, nos cofres fortes da conduta
reta. J. de Ângelis
A mediunidade não tem qualquer implicação com religião, conduta, filosofia,
crença... A direção que se lhe dá é que a torna portadora de bênçãos ou desditas para
o seu responsável. J. de Ângelis
A mediunidade colocada a serviço de Jesus é abençoada cruz a ser conduzida com
elevação. J. de Ângelis
Oferece as tuas antenas psíquicas e deixa-os incorporar pela mediunidade que
portas, a fim de que sejam aquinhoados pela caridade de teu esforço. J. de Ângelis
Medo
O medo é um dos mais perigosos sentidos coletivos.
O medo tem muitos olhos e enxerga coisas nos subterrâneos. Oscar Wilde
A fé extrai da substância eterna aquilo de que necessitamos e faz expressar na
manifestação material as coisas que o coração deseja. Victor H. Morgan

O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem,
predispondo-o, por somatização, a enfermidades diversas que aguardam
correta diagnose e específica terapêutica. J. de Ângelis
O medo faz parte da vida da gente.Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo,
outras – acho que estou incluído entre elas – aprendem a conviver com ele e o
encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação.
Ayrton Senna da Silva
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Confiança em si e inabalável confiança na justiça de Deus, é fundamental para
vencermos os temores de cada dia. José Olyntho
O medo de falhar na ereção e não corresponder assim ao papel que a sociedade lhes
cobra é responsável pela pressa com que se pratica o sexo. O resultado final é muita
ansiedade e pouco prazer para homens e mulheres. Regina Navarro Lins
Quantas desculpas são inventadas pelo medo.
O medo é tão saudável como o banho para o corpo. Maximo Gorki, l868-l936,
escritor russo
O poder não corrompe, o medo corrompe. Talvez o medo de perder o poder. John
Steinbeck
O medo é o pior dos conselheiros. Alexandre Herculano.
Não sofras por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o
discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio
injustificado. J. de Ângelis
Quem não tem medo vive sem resguardo e acaba cedo. Marquês de Maricá
Cachorro mordido de cobra tem medo de minhoca. Provérbio
O medo é a câmara escura onde se revelam os negativos.
Na quase totalidade dos crimes que explodem, opressivos, encontram-se os rastros do
medo sempre presentes. J. de Ângelis
Afugentarás o medo e a incerteza, ampliando os horizontes do serviço intérmino...J.
de Ângelis
O medo atribui a pequenas coisas grandes sombras. Provérbio sueco
O medo é filho da ignorância e o conhecimento é o pai da certeza.
O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real.. J. de
Ângelis
Quem vive o dia de hoje com medo do amanhã, não vive nem o hoje nem o amanhã.
Uwais.
A idéia da morte é algo que você precisa aceitar. É claro que demanda certa dose de
coragem, mas assim que você a consegue assimilar está mais próximo da paz interior.
Sting.
O medo é uma fera oculta/ De catadura feroz, / Que nunca está no perigo/ Mas
sempre dentro de nós.
Não aprende a lição da vida quem não domina o medo de cada dia. Ralf W.
Emerson
As assombrações sabem para quem aparece. Adágio popular
Concessões dos fracos são concessões do medo. Edmund Burke
Quanto menos se sabe, mais se teme.
O medo faz transpirar em janeiro. Provérbio italiano
O medo é um microscópio que aumenta o perigo. Commerson
Um atento e previdente medo é a mãe da segurança. Burke
Quem não tem medo vive sem resguardo e acaba cedo. Marquês de Maricá
O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito se desfaz; basta a simples
reflexão. Machado de Assis
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O medo e o entusiasmo são contagiosos. Marquês de Maricá
Em geral o temor ou medo e não a virtude mantém a ordem entre os homens.
Marquês de Maricá
Medo de amar
Amor é o sentimento com o qual nascemos. Medo é o sentimento que aprendemos.
Marianne Williamson
Quando o amor vos fizer sinal, segui-o; ainda que os seus caminhos sejam duros e
escarpados. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos; ainda que a
espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. Gibran Kahlil Gibran
A idade não protege contra o amor. Mas o amor, em certa medida, protege contra a
idade. Jeanne Moreau
Os homens foram treinados para ver o casamento como uma armadilha na qual caem
quando cegos pela paixão, mas aos primeiros sinais de amor tentam fugir. Marina
Colassanti
Quanto mais vazio está o coração, mais pesa. Amiel-Lapeyre
Megalomania
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.Eric Hobsbawn, l9l8-,
historiador inglês
Meio Ambiente
Sempre há como agir na proteção do meio ambiente. Marina Silva, l959 -, ministra
do Meio Ambiente
Meia Idade
Meia idade é quando a cintura estreita e as idéias largas começam a trocar de lugar.
Ben Klitzner
A meia-idade chega quando a agente começa a pensar quem terá colocado a areia na
ampulheta do tempo.
Um dos fatos da meia-idade é esta ascenção da aromatase, que leva a uma diminuição
simultânea nos níveis de testosterona e aumento nos níveis de estrogênio. Estamos
desfazendo do nosso principal hormônio masculino e ficando como principal
hormônio feminino. Dr. Nelson Lemos
Meio
Todo meio incorreto jamais conduzirá a um fim reto. J. de Ângelis
Pensamentos salutares, disciplina e comedimento de ações, exercícios oracionais,
otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos, eficientes meios de ajustar
e produzir a saúde nos painéis da mente e do Espírito, a se refletirem, posteriormente,
no psiquismo, no sentimento e no corpo. J. de Angelis
Meio ambiente
Você não deve se iludir – nem iludir os outros – achar que a natureza tem capacidade
ilimitada para de reparar os danos que o homem lhe infringe. Laura Conti, l924-l993,
bióloga italiana
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Melancolia
Expulsa a melancolia de tua alma, essa hóspede teimosa que te envolve no dossel de
mil amarguras, segregando desânimo e desassossego. J. de Ângelis
Formando compacta massa de vivos-mortos, os melancólicos, pululam em gabinetes
de psicologia e psicanálise, buscando soluções que só raramente se resolvem aceitar e
seguir... J. de Ângelis
Se te sentes sitiado pela hipocondria ou com os movimentos interditos pelas malhas
perigosas da melancolia, expulsa com esforço titânico as trevas que te envolvem e
faze luz íntima, acendendo a lâmpada do Evangelho na mente turbilhonada. J. de
Ângelis
A melancolia não é senão uma saudade que se ignora. Flaubert
A melancolia é uma deusa com os olhos cheios de lágrimas; senta-se, cruza os braços
e suspira. Warton
Todos podem ser tristes mas a melancolia é o apanágio das almas superiores.Fagus
Melhor
Sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços, e prossegue sempre. J.
de Ângelis
Descobre o lado melhor do infeliz e faze o melhor. J. de Ângelis
Vive o agora, atravessa o hoje fazendo o melhor cada dia. J. de Ângelis
Nem sempre o que nos parece o melhor é realmente o melhor para nós. J. de Ângelis
Memória
De toda a memória, só tem valor o preclaro dom de evocar os sonhos. Antônio
Machado y Ruiz l875-l939, poeta espanhol
Freqüentemente uma consciência limpa é unicamente o resultado de uma memória
fraca.
A memória dos velhos é menos pronta, porque o seu arquivo é muito extenso. Maricá
A verdadeira arte da memória é a arte da atenção. Samuel Johnson, l784-l884 poeta e
jornalista inglês- S5/92
Quando eu era mais jovem, conseguia lembrar-me de tudo, quer tivesse quer não
tivesse acontecido. Mark Twain, escritor americano
A memória é o que nos faz o que somos. Se perdêssemos toda as memória ao
adormecer de noite, e uma nova pessoa despertar em nosso corpo na manhã seguinte.
A História é a memória de um país.Thomas Sowell, escritor americano
Tenho a memória fantástica para esquecer. Robert L. Stevenson
A memória é o estojo da ciência. Montaigne
Memória: possibilidade de colher as rosas no inverno. J.G.Pollard
Todos se lamentam da própria memória; e ninguém se lamenta do próprio juízo.La
Rochefoucauld
A memória é o único paraíso do qual não podemos ser repelidos. J. P. Richter
A sobrecarga da memória causa os mesmos danos graves do exercício abandonado.
Sailer
A memória é o melhor espelho para reconhecer e corrigir os próprios defeitos.
Antônio Perez
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A memória é a fiel reserva do intelecto e ao mesmo tempo salutar freio da fantasia.
A. Maiorana
Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem sucedido.
Abraham Lincoln
Memória Extracerebral
A memória extracerebral, ou memória das vidas passadas – comprovada pela
Parapsicologia –documenta que o ser espiritual é um viajante dos tempos e dos
mundos. Humberto Mariotti, 1905-1982, Escritor e jornalista argentino.
Mensagem
Na mensagem evangélica examinada em espírito ressumbra a alma da lição
atualizada e oportuna. J. de Ângelis
A mensagem de Jesus, difundida e vivida em ações edificantes, cobriria toda a Terra
de amor e luz.
Mente
Todos somos escravos da mente. O universo existe em razão daquele que o observa,
da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não
dispõe de tirocínio e lucidez, não se dá conta da realidade, que para ele tem outros
conteúdos e significados.
A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua
natureza: o intelecto e a razão, sendo a segunda de formação discursiva e a primeira
de caráter intuitivo. Disso decorrem duas condutas de aprendizagem no que tange ao
pensamento e ao seu uso correto. J. de Ângelis
A mente que se abre a um a nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original
Einstein
O homem como a comunidade, são as suas construções mentais. J. de Ângelis
A mente atormentada por falsas necessidades responsabiliza-se por disfunções
glandulares, que perturbam a boa marcha das organizações fisiológica e psicológica
do homem. J. de Ângelis
As mentes são como pára-quedas: só funcionam se estiverem abertas. Ruth Noeler
Mentira
Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem sucedido.
Abraham Lincoln
Ninguém mentiu mais vezes nem tanto como a História. Marquês de Maricá
A mentira tem perna curta.
É mais fácil pegar um mentiroso, do que um coxo. Ditado Popular
É tão fácil mentir, quanto difícil é apagar os funestos efeitos de sua conseqüência.
De tanto contar uma mentira, o mentiroso acaba acreditando nela.
São necessárias muitas mentiras para sustentar uma.
Os mentirosos acabam por não merecer crédito ainda mesmo dizendo verdades.
Marquês de Maricá.
Ao mentiroso convém ter boa memória.
Só dura a mentira quando a verdade não vem.
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A mentira é um manto esfarrapado e curto, que não consegue jamais esconder a
verdade.
A mentira é como uma baforada de fumo que logo se desmancha no ar. Coelho Neto.
Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante as guerras e depois de uma
caçada. Bismarck.
Na guerra, mentira como terra.Provérbio.
Toda criança aprende que a mentira é um feio pecado. Mas os adultos que lhe
ensinam esta verdade mentem mais do que aceitam confessar.
Viver sem mentir parece tão difícil como viver sem respirar. Lúcia H. de Oliveira.
Confúcio recomendava que só se apelasse para esse recurso quando a verdade
prejudicasse uma família ou a nação.
Santo Agostinho distinguia 6 maneiras de mentir: 1) A que prejudica alguém, 2) A
que prejudica alguém mas é útil a outro, 3) A que prejudica sem beneficiar ninguém,
4) A que se comete por prazer de mentir, 5) A que leva ao erro religioso, 6) A boa
mentira que salva a vida de uma pessoa.
A mentira, de qualquer procedência, não resiste ao tempo, nem à meridiana luz da
autenticidade. J. de Ângelis
Quando eu era mais jovem, conseguia lembrar-me de tudo, quer tivesse quer não
tivesse acontecido. Mark Twain, escritor americano
Mérito
O mérito vem com os anos. Não se elogia o broto, mas o tronco. P.C.Vasconcelos Jr.
Meta
O coração ao teu lado, na vida diária, é a sublime meta da tua oportunidade no
corpo.J. de Ângelis
O céu não vem depois mas por causa da terra. Não é meta, é mérito. P.C.Vasconcelos
Jr.
Quem esteve na Lua não tem metas na Terra. Edwin Aldrin, l930-, astronauta
americano
Metabolismo
Metabolismo é a soma de todas as reações químicas que ocorrem na célula viva com
a finalidade de produzir energia e também formar os seus constituintes. As Reações
químicas são permitidas graças a ação de proteínas especiais denominadas enzimas.
Trata-se de um processo de grande complexidade que é fundamental para a vida.
Método
Os métodos arraigados decorrentes de hábitos prolongados promovem lamentáveis
resultados. J. de Ângelis
Mexerico
Dentre os muitos males que o verbo infeliz pode produzir, o mexerico é,
possivelmente, dos mais graves. J. de Ângelis
Micro-nutrientes
O consumo insuficiente ou exagerado de certas vitaminas pode ocasionar distúrbios
nutricionais. Presentes em pequenas quantidades em alimentos naturais, uma dieta
variada normalmente é suficiente para suprir as necessidades diárias do organismo.
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O microscópio começa quando termina o telescópio. Victor Hugo
Migalhas
Migalhas reunidas formam volume respeitável. Marquês de Maricá
Milagre
Fazer o milagre da claridade interior para caminhar com segurança após os mil
enganos, insistindo e perseverando na ação correta, são poucos que o conseguem. J.
de Ângelis
Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição
com o que sabemos da natureza. Santo Agostinho
Milhão
Um número que a gente conhece apenas por ouvir falar, nunca vai conhecer
pessoalmente.
Militar
O militar é uma planta que deve ser cuidada com esmero para que não dê fruto.
Jacques Tati -Cineasta e ator francês, l908-l982- Sel. 6-95
Minerais
Por serem essenciais para o funcionamento do nosso organismo, os minerais quando
faltam, ou ocorre desequilíbrio ácido-básico, (acidose ou alcalose), são "emprestados"
de órgãos vitais, músculos, nervos e ossos para neutralizá-lo. Por causa desse esforço,
o corpo pode sofrer dano severo e prolongado, – uma situação que pode ocorrer sem
detecção por anos.
Minoria
Recorda-se que a Causa do Cristo sempre esteve em minoria na terra, e que, todavia,
é a Causa da Verdade. J. de Ângelis
Minuto
Em cada minuto que passa, esconde-se um valor que fica. P.C.Vasconcelos Jr.
Miragem
Na vida, como no deserto, os olhos deparam com miragens. P.C.Vasconcelos Jr.
Misantropo
As mulheres pelo menos possuem cosméticos. Mas com o que o homens encobrem os
seus vazios?
Miséria
A miséria das pessoas não vem dos fatos, que lhes aconteceram. Vem da "filosofia",
que lhes não aconteceu. P.C.Vasconcelos Jr.
Misericórdia
Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge
não fica exonerado, e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a conseqüência
de seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável,
deixando sempre aberto o caminho da redenção. Allan Kardec, pseudônimo de H.L.
Denisard Rivail, educador francês, codificador da Doutrina Espírita. 1804-1869.
Mistérios
O maior mistério do mundo não é o invisível mas o visível. Oscar Wilde
O maior mistério do Universo é que ele é compreensível. Einstein
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O mundo e a vida contêm mais mistérios e arcanos para os sábios do que para os
ignorantes. Marquês de Maricá
É uma presunção tola desdenhar e condenar como falso aquilo que nos parece
inverossímil; o que é um defeito vulgar daqueles que crêem possuir conhecimentos
acima do comum. Eu próprio assim fui em tempos; e, se ouvia falar de espíritos que
nos visitam, do prognóstico das coisas futuras, de encantamentos, de magias, ou de
quaisquer outras coisas que não compreendesse, compadecia-me das pobres pessoas
enganadas com tais disparates. Hoje, acredito que era eu próprio nesse tempo
merecedor da mesma compaixão. Montaigne
Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode perceber a nossa vã filosofia.
Shakespeare
Não há nada tão formoso como uma chave, enquanto não se sabe o que abre. Maurice
Maeterlinckl862-l969, poeta belga.
A página aberta da vida é formosa. Porém mais bela é a página ainda fechada.
Alfredo Panzini, l863-l939, escritor italiano.
A coisa mais bela que o homem pode espectar é o mistério. É essa emoção
fundamental que está não raiz de toda ciência e toda arte. Albert Einstein
O mais belo sentimento é o sentido do mistério. É a origem de toda ciência
verdadeira. Quem jamais conheceu esta emoção, quem não possui o dom da
admiração, é como se estivesse mor!o: seus olhos estão cerrados. Albert Einstein
Misticismo

Só assim se pode orientar e definir o fenômeno místico, como
naturalmente situado nas superiores zonas do superconsciente. Não se
resolve o problema com o mutilá-lo ou negá-lo, de vez que ele é um
majestoso fato histórico, responde a um sentimento religioso universal e
fundamental, a uma função eterna do espírito humano e, como experiência
para quem a alcança, é um fato objetivo indiscutível. Se a forma mental
moderna é o que de mais inadequado pode haver para chegar a tais
fenômenos, isso nada lhes pode tirar à realidade e à importância. É
logicamente absurdo, até para os racionais, que um consenso tão vasto e
um tipo de experiência tão unânime qual o é a mística, que repercute de
uma a outra extremidade da terra e dos tempos, repouse sobre o erro e a
impostura. O fenômeno místico é, ao contrário, o mais imponente
fenômeno da vida humana, porque ele assinala uma reaproximação
daquela Divindade que, como centro espiritual do universo, é meta de toda
existência, convergência de todas as forças, de todos os movimentos,
tendência suprema da evolução. Sua Voz/Pietro Ubaldi
Mistura
Na mistura do verdadeiro com o falso o verdadeiro ressalta a falsidade e o falso
impede que acreditem no verdadeiro. Robert Bresson, l907, antropólogo inglês.
Mito
24

O mito constitui a maior aproximação da verdade absoluta que pode ser formada em
palavras. Ananda Coomarawamy, l877-l947, filósofo indiano.
Os mitos são sonhos públicos, os sonhos são mitos privados. J. Cap
Um mito não tem sentido absoluto. Cada pessoa o vê de maneira própria, de acordo
com as suas projeções psicológicas e analogias.BettyFriedan – 1921-2006-Escritora
do best-seller A Mística Feminina, líder do movimento feminista.
O culto ao mito, ao símbolo, ao fantasioso, à aceitação do modelo, são necessidades
psicológicas, para os mecanismos de transferência da realidade e fugas da
consciência responsável. J. de Ângelis
Mocidade
Eu amo a mocidade na plenitude de sua pureza, como o firmamento na plenitude de
seu azul.A mais formosa das idades ninguém porá em dúvida que seja a dos moços:
todas a graças a enfloram e cercam. Rui Barbosa.
Mocidade & Velhice
A mocidade faz provisão de achaques para a velhice. Marquês de Maricá
O moço, na primavera da vida, preza sobretudo as flores, o velho, no outono, aprecia
somente os frutos. Marquês de Maricá
Os moços se comprazem no prospecto do futuro, os velhos no retrospecto do passado.
Marquês de Maricá
Na mocidade buscamos as companhias, na velhice as evitamos. Nesta idade
conhecemos melhor os homens e as coisas. Marquês de Maricá
Toda mocidade quer chegar à velhice mas não quer ser velho. Martin Held, 1908 Ator alemão
Sofrei privações na mocidade e sereis regalados na velhice. Marquês de Maricá
Juventude prudente: – velhice contente. J. Olyntho 26-03-03
Os moços têm amenidades porque gozam, os velhos causticidade porque sofrem.
Marquês de Maricá
O futuro, que atormenta a velhice, deleita a mocidade. Marquês de Maricá
Os moços são tão solícitos sobre o vestuário quanto os velhos são negligentes:
aqueles atendem mais à moda e a elegância, estes a sua comodidade. Maricá
Uma adolescência libidinosa e desregrada entrega à velhice um corpo cansado.
Cícero
Moda
A mulher deve usar apenas a roupa suficiente para manter o calor do homem.
Hildegarde. Popular cançonetista americana
Todos os trajes femininos são um meio-termo entre o desejo confessável de vestir-se
e o desejo inconfessável de despir-se. Lin Yutang.
A melhor camuflagem para as pernas tortas de uma mulher, é um decote bem grande.
Fazer moda é como reinventar a roda.
O homem bem-vestido é o homem em cuja roupa a gente nunca repara. S. Maugham
Há pessoas elegantes e pessoas enfeitadas. Machado de Assis
A moda é a deusa das aparências. Stephanie Mallarmé
Toda moda é criada para ficar fora de moda. Gabrielle Coco Chanel
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Moda é um estado de espírito É tudo o que a gente não vê, mas está presente: beleza,
artifício e festa. Glorinha Kalil
Só há uma forma apropriada de usar um belo vestido: esquecer que você está dentro
dele. Èmile de Girardin
Moda reflete o espírito de uma época, o futuro é mudança constante e minha filosofia
será sempre interpretar essas mudanças da maneira mais simples, serena e elegante
que eu puder. Calvin Klein
Uns loucos inventam as modas e uns tolos as seguem. P.C.Vasconcelos Jr.
Não acho que ser chique tenha a ver com o dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro
do mundo e não ter idéia do que significa ser chique. Bianca Jagger
É a arte, a guerra eterna entre a vaidade ou necessidade e o desejo de se vestir e o de
ficar nu. Oscar Wilde
...assim desnuda/ erro que entre nós campeia:/ – A moda é coisa tão feia/ que, de hora
em hora, muda.
Todos os trajes femininos são um meio-termo entre o desejo confessável de vestir-se
e o desejo inconfessável de despir-se. Lin Yutang.
A moda sanciona e justifica os maiores disparates e extravagâncias dos homens.
Marquês de Maricá
A moda é a deusa das aparências. Stéphane Mallarmé
A pessoa elegante é aquela que sabe exatamente aquilo que lhe caiu bem. Cristiana
Reali
Alta-costura é o dom de tornar sublime o corpo feminino sem agressividade ou
vulgaridade. Karl Lagerfeld
Modelagem
Modelar uma estatua e dar-lhes vida é belo. Modelar uma inteligência e dar-lhe
verdade, é sublime. Victor Hugo
Moderação
A moderação é o fio de seda que corre pelo colar de pérolas de todas as
virtudes.Bishop Hall
A moderação é medicina. Langland
Transformaram a moderação em virtude para limitar as paixões dos grandes homens
e para consolar os medíocres de sua pouca sorte e de seu pouco mérito. La
Rochefoucauld
A moderação em muitos homens é o reconhecimento de própria fraqueza ou
mediocridade. Marquês de Maricá
Modéstia
A modéstia é o único esplendor que se pode juntar à glória. Duclois
A modéstia é um véu transparente, que atrai os olhares. Duclois
A falsa modéstia é o último requinte da vaidade. Jean de la Bruyère
A modéstia doura os talentos: a vaidade os deslustra. Marquês de Maricá
A modéstia é um véu sutil com que extenuamos o fulgor do nosso merecimento ou
talento, para não ofender a vista o amor-próprio dos outros homens. Marquês de
Maricá
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É difícil simpatizar com a virtude cheia de si. Carmen da Silva
A falta de modéstia é a falta de senso comum. Pope
A modéstia serve de moldura ao merecimento, que o guarnece e realça. Maricá
A modéstia é o único esplendor que se pode juntar à glória. Duclos
O homem modesto tem tudo a ganhar, e o orgulhoso tudo a perder; porque a modéstia
acha-se sempre ligada à generosidade, e o orgulho à inveja. Rivarol
Há uma modéstia que se assemelha à balança, a qual se abaixa de uma parte para se
levantar da outra. Ninon de Lenclos
Não te faças muito visto se mais valor queres ter. Soares Bulcão, poeta brasileiro
A modéstia é um véu diáfano que convida a fixar-lhe a vista. Duclos
Todos os grandes são modestos. Lessing
A modéstia é o único esplendor que se pode juntar à glória. Duclos
Ser modesto é transigir com o amor-próprio dos outros homens. Marquês de Maricá
A modéstia é um véu transparente, que atrai os olhares. Charles Duclos
Modificação
A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos
reacendendo a chama do entendimento e do amor, momentaneamente apagada. J. de
Ângelis
Somente modificarás as tristes paisagens morais do Orbe, se exteriorizares
pacificação e beleza, ternura e confiança que deves manter gravadas nos recessos do
Espírito. J. de Ângelis
Moinho
O moinho não mói com águas passadas. George Herbert, l593-l633, poeta e clérigo
inglês
Moléstia
A moléstia julga os excessos.Emmanuel.
Monotonia
A monotonia é fastidiosa até na virtude. Camilo C. Branco
O segredo para aborrecer é contar tudo. Voltaire
Como seria enjoado se todo mundo pensasse igual! P.C.Vasconcelos Jr.
Montanha
A montanha rugiu e deu a luz a um camundongo. Ditado chinês
Monumento
Os monumentos ficam, para provar como passam as pessoas. P.C.Vasconcelos Jr.
Moral
Os homens que nos pregam moral são quase sempre hipócritas; a mulher
moralizadora é invariavelmente feia.Oscar Wilde
A moral ensina a moderar as paixões, a cultivar as virtudes e a reprimir os vícios.
Lamennais
A moralidade foi feita para o homem, e não o homem para a moralidade. I. Zagwill
l864-l925 escritor americano.
Além da dor, os homens possuem somente dois freios: o pudor e a força.
A moral é freqüentemente o passaporte da maledicência. Napoleão
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Morrer
Morrer é bom somente quando chega a hora. Anônimo.
Não morre aquele/ que deixou na terra/ a melodia de seu cântico/ na música de seus
versos. Cora Coralina, poetisa goiana.
Mortalha
No amor, todo véu é mortalha. P.C.Vasconcelos Jr.
Morte
A morte sorri para todos os homens e o máximo que podemos fazer é sorrir-lhe de
volta.
A morte salda muitas contas que a vida não pode ajustar. Marquês de Maricá
Procura a satisfação de ver morrer os teus vícios antes que morras. Sêneca
A morte que para o ímpio é extinção, para o homem religioso é promoção. Maricá
O tempo corre em nossa direção com sua bandeja de hospital repleta de narcóticos,
deixando-nos preparados para a sua operação inevitável e fatal. Tennessee Williams
"O que é do céu ao céu restituíste, / Restituíste ao nada o que é do nada./É cativeiro
para o justo a vida, / A morte para o justo é recompensa.”. Bocage
Seria impossível o progresso se não existisse a morte e a conseqüente renovação. José
Olyntho
Foi por injunção da idéia e sobretudo do temor da morte, que a filosofia se originou e,
com ela, as religiões.
Morte – É o único caso em que é permitido ao homem passar à frente de uma mulher.
Alexandre Dumas, Filho
A única morte, que não merece castigo, é matar de rir. P.C.Vasconcelos Jr.
Só tem "direito" de morrer quem deixou, em seu lugar alguém, pensando bem,
vivendo melhor. P.C.Vasconcelos Jr.
Além da morte a vida tumultua./ O trabalho divino continua... Vida e Morte – exultai
em bendizê-las!/ Esperai nos pesares mais profundos,/ Que a este mundo sucedem-se
outros mundos,/ E às estrelas sucedem-se outras estrelas! Raul de Leoni / F.C.Xavier
O sábio salva a sua vida ao perdê-la. Epicteto
A morte não é mais que o regresso à verdadeira vida. Scipião
Entrega a Deus o que tens./ Na morte, entendida a fundo,/ Não levas nem
mesmos os bens/ Que mais estimas no mundo.
Entrega a Deus o que tens,/ Nada se leva do mundo./ A não ser aqueles bens/
Guardados no amor profundo.
Se a morte for um descanso, prefiro viver cansado.
Os mortos são apenas invisíveis, mas não ausentes. Leonardo Boff
Enquanto estiver vivo, concentre-se em viver.Assim não temerá a morte.Tsai Chih
Chung
Sabe quando uma pessoa começa a morrer? Quando o seu passado ou suas
recordações começarem a ficar mais fortes que seus sonhos.
Viver nos corações que deixamos atrás não é morrer. Campbell
Morte – breve passo entre duas vidas. Hurtado de Toledo.
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Não é que eu tenha medo de morrer. É que eu não quero estar lá na hora que isso
acontecer. Woody Allen, ator e diretor
A morte não é mais do que a Vida latente, / cadáver do que foi, germe do que há de
vir... Afonso Lopes de Almeida.
Quando abandonei a terra/– Aurora no fim do dia –/Enquanto todos choravam,/
minhalma toda, sorria!- José Olyntho
Dói mais morrer de alfinetada, do que de machadadas. P.C.Vasconcelos Jr.
O sábio salva a sua vida ao perdê-la. Epicteto
Um soluço divino de alegria/ percorre a todo o espírito liberto/das terríveis cadeias do
deserto/ deste mundo de dor e de agonia. Cruz e Souza
Como a orquídea de arminho quando nasce,/Sobre a lama ascorosa refulgindo,/A
brancura das pétalas abrindo,/Como se a neve alvíssima a orvalhasse;/Qual essa flor
fragrante, como a face/Dum querubim angélico sorrindo,/Do monturo pestífero
emergindo,/Luz que sobre negrumes se avistasse;/Assim também do túmulo
asqueroso,/Evola-se a essência luminosa/Da alma que busca o céu maravilhoso;/E
como o lodo é o berço vil de flores,/A sepultura fria e tenebrosa/É o berço de almas/
– senda de esplendores.Soneto A Morte - Cruz e Souza
Mostarda
Mostarda não é gostoso sem rosbife. Chico Marx, l89l-l961, comediante americano.
Motorista
Eu queria morrer como o meu avô: dormindo tranqüilo... E não gritando
desesperadamente como os quarenta passageiros do autocarro que ele dirigia!
Movimento
Nas águas e nas pessoas, juventude e velhice são funções do movimento.
P.C.Vasconcelos Jr.
Mudança
Sempre se diz que o tempo muda as coisas, mas na verdade é você que tem de mudálas. Andy Warhol, Sel 3-01.
Nada permanece inalterado até o fim.
As pessoas mudam, e geralmente esquecem de comunicar a mudança aos outros.
Lilian Hellman 1905-1972 – escritora francesa.
Mudai um homem de classe, condições e circunstâncias, vós o vereis mudar
imediatamente de opinião e de costumes. Marquês de Maricá
Em diversas épocas de nossas vidas somos tão diferentes de nós mesmos como de
outros homens. Marquês de Maricá
É possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que nos cercam simplesmente
mudando a nós mesmos. Rudolf Dreikurs
Mudai um homem de classe, condições e circunstâncias, vós o vereis mudar
imediatamente de opinião e de costumes. Marquês de Maricá
As pessoas devem ser a mudança que elas querem ver no mundo. Gilberto Gil
Você precisa ser a mudança que quer no mundo. Gandhi
Mudez
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Se o espelho é mudo, porque “reflete”, bem que poderia dar aulas de mudez e
reflexão. P.C.Vasconcelos Jr.
Mulher
As mulheres? Esfinges sem segredo. Oscar Wilde
Assim, mulheres bonitas não têm idade – como as estátuas. Júlio Dantas
A velhice é o inferno das mulheres. La Rochefoucauld
A mulher admira a Força e atrai-a fortemente o Poder! José Olyntho
É a mulher quem escolhe o homem que a escolherá. P. Géraldy
É um animal de cabelo comprido e de entendimento curto. Schopenhauer
A idade das mulheres até os trinta anos é cronologia; depois dos trinta anos é
mitologia. J. Giraudoux
Não há ninguém mais feliz do que uma mulher que consegue parecer dez anos mais
nova do que a filha. Oscar Wilde
Uma mulher não mostra sua idade até que comece a ocultá-la. André Gide, escritor
francês
Nenhuma mulher deveria ser precisa a respeito da sua idade. Isso soa muito
calculista. Oscar Wilde
Há uma idade em que se prefere adormecer com um jornal entre as mãos a dormir
com uma mulher entre os braços. Pitigrilli
A mulher ufana-se de ter 20 anos; tem vergonha de ter 40; entristece-se aos 60, e
orgulha-se de ter 90! Zorrillla
Há uma idade em que a mulher gosta mais de ser namorada do que amada. O que lhe
enche o coração não é o amor, é a vaidade. Júlio Diniz
A mulher não tem idade até que deixe de causar interesse. E.F.Benson
Um homem tem um ano a mais cada ano, e a mulher somente a cada três anos. M.
Donnay
Às damas e aos poetas se não pergunta a idade.A mocidade das damas está na beleza
que apresentam: a mocidade dos poetas está nos versos que fazem. Gustavo Barroso
Se o vinho é bom e se a mulher é bela,/ Que faz ao caso certidão de idade! Guerra
Junqueiro
Qualquer mulher que aspire a comportar-se como um homem carece de ambição.
Dorothy Parker, l895-l967- Escritora inglesa.
Quem sabe o que as mulheres poderão chegar a ser quando, finalmente, forem livres
delas mesmas? - Betty Friedman – Escritora e Lider feminista americana-l921-2006
O sexo encarregado de criar e pensar os inocentes é, como devia ser, por instinto e
natureza, o mais terno e virtuoso: Deus confiou a inocência à virtude. Maricá
Quer cedam, quer resistam, todas as mulheres gostam de ser cortejadas. Ovídio
Mulheres sabem enobrecer-se e enobrecer seus desejos, simulando-os. Chambly La
Tour, l834-l924, militar francês.
A dissimulação nas mulheres desorienta e extravia os homens. Marquês de Maricá
Mulheres há como as cobras, formosas mas perigosas. Marquês de Maricá
Examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e pobres o
motivo, imenso, irresistível das ambições de poder, de opulência, de renome? É um
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só: a mulher; é esse o termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas
esperanças, de todos os nossos desejos! A. Herculano
Quem gosta de mulher feia é salão de beleza.
As mulheres mais desiludidas são aquelas que se casaram porque estavam cansadas
de trabalhar.
Todos os trajes femininos são um meio-termo entre o desejo confessável de vestir-se
e o desejo inconfessável de despir-se. Lin Yutang.
A mulher só declina até os 30 anos. Raramente declina depois dessa idade.
A melhor camuflagem para as pernas tortas de uma mulher, é um decote bem grande.
As mulheres nunca estão contentes em matéria de peso: sempre procuram reduzi-lo,
aumentá-lo ou redistribuí-lo.
Ela perdera a arte da conversação mas não, infelizmente, a capacidade de falar.
G.B.Shaw.
Só as mulheres são capazes de por, num único olhar, amor e crítica ao mesmo tempo.
Maurice Hewlet.
Só mesmo uma mulher poderia dizer: "Não olhe... mas quem é esse casal que acaba
de entrar?"
Poucas mulheres se reconhecem feias, nenhum homem, tolo. Marquês de Maricá
A velhice é o inferno das mulheres.La Rochefoucauld
Uma mulher bonita é o paraíso dos olhos, o inferno da alma e o purgatório da bolsa.
Fontenelle
Um antigo poeta disse: "O silêncio é o adorno das mulheres". Um impertinente
moderno ousou acrescentar que o belo sexo nunca nos adornos foi tão modesto como
hoje. Beauchène
Deus não podia estar em todas as coisas, por isso criou as mulheres. Provérbio judeu
Uma mulher não mostra sua idade até que comece a ocultá-la. André Gide, escritor
francês
As mulheres são relógios que constantemente se atrasam a partir dos vinte e cinco
anos. C.Joliet
Mulher sem amor é como homem sem trabalho. C.Chincholle
De que serve ser jovem sem ser bela, ou ser bela sem ser jovem? La Rochefoucauld
Nestes tempos dissolutos, toda mulher é vendida. Umas vendem-se aos minutos, –
outras por toda a vida.Augusto Gil
Nenhuma mulher fala de mulheres sem pensar em si, nenhum pensa em si, sem
pensar muito nas outras. J.B.Antoine Suard, l773-l817, literato francês.
A mulher só ama quando admira; para amar um homem precisa sentir-se inferior a
ele. Julio Dantas
Com um cabelo de mulher pode-se amarrar um elefante. Provérbio japonês
Na mulher louva-se a virtude e estima-se a fragilidade. Cameron
Nos olhamos as estrelas por dois motivos, porque são luminosas e porque são
impenetráveis. Mas temos perto de nós uma luz bem mais doce e um mistério maior,
a mulher. Vitor Hugo

31

A mulher, quando ama, tem mais heroísmos e abnegações de que o homem – o ser
mais egoísta do reino animal – é capaz. Camilo C. Branco
A mulher que aos vinte anos não teve outra razão para ser amada senão pela beleza,
será detestada aos quarenta. A.Graf, poeta italiano l848-l913
O mais importante e perigoso poder do mundo é a fascinação da mulher. Maurício
Jokai, l825-l904 Novelista húngaro
Todos os oradores se calam quando a beleza feminina fala. Shakespeare
É muito simples o segredo de meu sucesso com as mulheres: limito-me a tratar as
duquesas como lavadeiras e as lavadeiras como duquesas. Brumell, George B.l778l840, cidadão inglês, chamado o "belo Brumell".
A mulher é feia ou bela conforme os olhos que a vêm. Julio César da Silva
O segredo de sua idade é o único que as mulheres sabem guardar toda a vida.
Fontenelle
A mulher que tem o dom de falar pouco é um dom de Deus. Corneille
A mulher é a estrela da bonança nos temporais da vida. Simalen
O coração da mulher é como certos instrumentos, que soam bem ou mal segundo
quem os toca. Saint Prosper
Ama e aprecia a mulher e não abuses de sua fraqueza, pois serás infame e covarde.
Mantegazza
Tirai do mundo a mulher e a ambição desaparecerá de todas as lamas generosas.
Realidade ou desejo incerto, o amor é o elemento primitivo da atividade interior; é a
causa e o fim de todos os humanos afetos. A. Herculano
A não ser uma grande paixão, formada pouco a pouco, na primeira juventude, uma
mulher de talento não ama por muito tempo um homem vulgar. Stendhal
Deus abaixo das estrelas fez coisas de endoidecer. Criou flores as mais belas E a flor
mais bela – a mulher. João de Deus
O entusiasmo feminino pelo homem nasce da noção da força; a mulher ama a quem
lhe parece senhor; a noção de superioridade pode ser física ou moral; porém é
indispensável que a mulher se submeta para muito amar Austregésilo
Multiplicação
Multiplique seu pão, dividindo-o com os outros. P. C. Vasconcelos Jr.
Mundo
O mundo das verdades e relações é infinito, as suas minas inexauríveis, as
descobertas ilimitadas, o espírito humano, o seu explorador, descobridor, admirador.
Marquês de Maricá
Os mundos são no oceano imenso do éter como as baleias, navegando nos vastos
mares da terra. Marquês de Maricá
Os mundos também são sexuais: o Sol fecunda a Terra e a faz produtiva e populosa.
Marquês de Maricá
A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva
acima da sua condição. Aristóteles.
Não há dois mundos mais distantes, nem mais diferentes, do que duas
pessoas.Mesmo a criança, em colo de mãe. P.C.Vasconcelos Jr.
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O mundo é o livro onde o espírito eterno escreveu seus pensamentos. T. Campanella
O mundo é dos fortes; precisa-se estar acima de tudo e de todos. Guy de Maupassant
O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde
O mundo ri-se daqueles que se não riem dele. S. Agostinho
Amai a todas as coisas. Se amardes todas as coisas, podereis compreender o mistério
divino de todas as coisas. Dostoievski
Não queira abarcar o mundo, de uma vez. Até o sol o divide em metades.
P.C.Vasconcelos Jr.
Música
É extraordinário quão potente é a música ruim. Noel Coward, l899-l973, dramaturgo
inglês.
Aprender música lendo teoria musical é como fazer sexo por
correspondência.Luciano Pavarotti cantor lírico italiano, SV7/90.
Quem ouve música sente sua solidão povoada instantaneamente.Robert Browning,
Escritor inglês.
Música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão.senador
Artur da Távola
A música é a linguagem dos anjos!
Música –A mais sublime, sutil e etérea das artes! J.Olyntho 03-09-02
A música é uma manifestação superior à sabedoria da filosofia. Jean Cocteau, escritor
francês.
A música é a alma do universo. Dá vôo à imaginação, alegra o espírito, afugenta a
tristeza. Dá vida a tudo que é de bom e justo. Platão
A música é um corpo etéreo cuja alma é um suspiro e cuja mente é uma emoção.
Gibran Kahlil Gibran
Às vezes, nem a música pode substituir as lágrimas. Paul Simon
Depois do silencio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música.
Aldous Huxley
Música não é política, mas traz a idéia de liberdade.Lou Reed
Nossa música tem cinco elementos raros de se encontrar juntos: ritmo harmonia,
melodia, letras e danças. Baden Powel, compositor e violonista brasileiro.
O jazz não é um quê; é um como. Louis Armstrong
A música é o melhor refrigério para um desconsolado: por sua causa o coração
serena, reconforta-se e renova-se. Lutero
A música é a linguagem, a mais pura linguagem da alma. É a verdadeira expressão
dos nossos sentimentos. A.D. Plácido
Depois do silêncio, aquilo que mais de perto exprime o inexprimível é a música.
Aldous Huxley
A emoção, não o pensamento, é a esfera do da música. H. R. Haweis
A música é revelação mais alta do que qualquer sabedoria ou filosofia. Beethoven
A música é um exercício inconsciente do cálculo Leibnitz
A poesia deve ser o filho obediente da Música. Mozart
Para se saber como um povo está sendo governado conheça a sua música. Confúcio
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Quando se toca música clássica, defrontamos com o passado e o fascínio de recriar o
seu perfume. Roger Norrinton
Os Estados Unidos são o país do imigrante, o que é ótimo porque onde só tem
branco europeu, a música não balança. E onde tem balanço? No Brasil, no Caribe,
nos Estados Unidos
Música clássica é a mais sofisticada forma de expressão sonora da alma humana.
Júlio Medaglia
Músicos
Música clássica é a mais sofisticada forma de expressão sonora da alma humana. Para
realizá-la no Brasil, é necessário aprender a dar nó em pingo d'água, equilibrar-se em
corda bamba e fazer das tripas coração.Júlio Medaglia
Não há nação sem música.A música é como o pão. Elementar, santa e de todos.
Tristão da Cunha, l878-l942, escritor carioca
Canta tua aldeia e cantarás ao mundo Anton Tchecov
Eu pego as lendas e as transformo em coisas comuns; Mozart pega as coisas comuns
e as transforma em lendas. Salieri
Cantar o que se vive e está sentindo: eis o que torna verdadeiro um cantor. Paula,
jogadora de basquete.
A voz humana é o instrumento mais rico que existe. Tom Jobim
A injustiça desastra a autoridade, autoriza um desastre. P.C.Vasconcelos Jr.
Incompreensão com a criança é tiro e... queda. P.C.Vasconcelos Jr.
Criança insegura erra os alvos do amor. P. C. Vasconcelos Jr.
Faça-se pequenino; isto é: faça-se exato, do seu tamanho. Isto para seu filho é
formidavelmente educador. P. C. Vasconcelos Jr.
Para a educação, como para o plantio, antes da sementeira, vem a "capina". É meio
normal que uma educação provoque revoluções. O que não pode é provocar revoltas.
A educação de cada filho é feita sob medida. Por isto dá trabalho, por isto dá certo. P.
C. Vasconcelos Jr.
Numa ponte o corrimão "educa" os passos.
A criança vive da nossa ternura, quando a ensinamos. Vive para nossa ternura,
quando elas nos ensinam. P. C. Vasconcelos Jr.
O trabalho é espelho da pessoa. Gente mais ou menos faz trabalho mais ou menos. P.
C. Vasconcelos Jr.
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