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Nação
A vida de uma nação é um só poema cuja unidade não perturba as estrofes, ora
jubilosas, ora sombrias, do hino e da elegia. Latino Coelho
Todas as grandes coisas têm sido feitas pelas pequenas nações. R.Disraeli
Só quando uma nação é livre é que ela tem caráter. Mme. De Stael
A ordem social de uma nação descansa sobre a escolha dos homens destinados a
mantê-la. Napoleão Bonaparte
É mais difícil arrancar um povo da escravidão do que subjugar um povo livre. Simon
Bolívar
A sorte das nações lembra um grande navio/Cercado de parcéis, neblinas,
vendavais:/ora repousa altivo em portos ideais,/ ora o naufrágio o atira ao báratro
sombrio. Pethion de Vilar
O destino das nações está, quase sempre, condicionado às características e acidentes
da sua configuração geográfica. Getúlio Vargas
Uma raça, que cujo espírito não defende o seu solo e o seu idioma, entrega a alma ao
estrangeiro, antes de ser por ele absorvida. Rui Barbosa
Nacionalidade
Não pode haver nacionalidade sem patriotismo, força que alguns acham ridícula, mas
que, como a vida, pulsa no coração. Coelho Neto
A nacionalidade se perde pela imitação e admiração servil das instituições, usos e os
costumes dos povos estrangeiros. Marquês de Maricá
Nacionalismo
O nacionalismo é uma doença que se cura viajando. Pio Baroja, l872-931, escritor
espanhol.
O verdadeiro nacionalismo é a tríplice interpretação idealista: da personalidade, como
consciência e inteligência; da família, como sentido de solidariedade na sua
continuidade; da nação, como origem e fim, como perenidade nos tempos
significando a vida de cada um, vertendo afinal no grande estuário da existência
eterna da Pátria. J. C.de Macedo Soares
Namoro
Não namore no portão. O amor é cego, mas o vizinho não. Adágio Popular.
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Não
Quando olho para trás, arrependo-me de ter deixado de dizer “não” com tanta
freqüência, quando amava. David Grayson, l870-l946, jornalista e escritor americano.
Não-violência.
Não tentes conseguir de outra maneira, aquilo que não conseguires obter por amor.
São Francisco de Sales.
Narcisismo
Quem se encontra enamorado de si mesmo tem ao menos a vantagem de ser
incomodado por poucos rivais. G.C. Lichtenberg, l765-l799, físico e filósofo alemão.
Um narcisista é uma pessoa que tem uma aparência melhor que a sua. Gore Vidal,
l925, escritor americano
Nariz
Casamento; cerimônia em que se coloca uma aliança no dedo de uma mulher; outra
no nariz do homem. Herbert Spencer, l820-l903, filósofo e cientista social inglês
Natal
Honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante o ano inteiro.
Charles Dickens
O Natal não é uma data, mas um estado de espírito. Mary Ellen Chase, l887-l973,
educadora americana.
O Natal é o dia que une os tempos. Alexander Smith, l830-l867, poeta escocês.
Terrível acordar no dia de Natal e não ser criança. Erma Bombeck, l926-l996,
escritora e humorista americana.
O Natal é o amor em ação. Sempre que amamos, sempre que fazemos uma doação, é
Natal. Dale Evans Rogers, l9l2-2001, cantora americana.
Fica decretado que o homem / não precisará nunca mais/ duvidar do homem/ que o
homem confiará no homem/ como a palmeira confia no vento/ como o vento confia
no ar/ como o ar confia no campo azul do céu. Tiago de Mello - poeta amazonense.
Natureza
Para dar ordens à natureza é preciso saber obedecer-lhe. Sir Francis Bacon
A natureza jamais quebra suas próprias leis. Leonardo da Vinci
Você não deve se iludir – nem iludir os outros – achar que a natureza tem capacidade
ilimitada para reparar os danos que o homem lhe infringe. Laura Conti, l924 - l993,
bióloga italiana
A natureza não faz nada em vão, e o que é mais em vão quando basta o menos?
Isaac Newton
Na Natureza não existem prêmios nem castigo.Há apenas conseqüências.Robert
Ingersoll. l833-l899 Político inglês.
Estudemos a Natureza e aproximemos de Deus, que se revela por suas obras.
Marquês de Maricá
Se a natureza fosse confortável, os homens não teriam inventado a arquitetura. Oscar
Wilde
O contato com a natureza nos descobre a nossos mesmos e nos prepara para a
amizade. J.C. Mackay
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Os rios são com certeza,/ o pranto da natureza...Olegário Mariano
Natureza! Arsenal das forças vivas,/das forças mortas que hão de renascer! José
Oiticica
Olhar a paisagem é o meu modo de conversar intimamente com a Natureza.Correia Jr
O primeiro ministro de Deus é a natureza. Bréard
Deus perdoa, a natureza nunca. Carmen Silva
Estudar a natureza, eis a grande necessidade intelectual da nossa vida!Sem tal estudo
vive-se num mundo desconhecido. Camilo Flammarion
Enganam-se os que vão para Deus voltando as costas à natureza. Quem renega a
natureza renega Deus. Guerra Junqueiro
Em todos os seus sonhos mais belos o homem nunca soube inventar coisa mais bela
do que a natureza. Lamartine
A harmonia preside a todas relações da natureza. Latino Coelho
A natureza é grande nas coisas grandes, mas é grandíssima nas coisas
pequeninas.Bernardin de Saint Pierre
A natureza não admite mentiras. Carlyle
A natureza é o trono exterior da magnificência divina. Buffon
Todas as coisas são artificiais, porque a Natureza é a Arte de Deus. T. Browne
Estudar a natureza é aprender de Deus que se revela nas suas obras. Maricá
Navegar
Navegar é necessário, viver não. Pompeu, general romano, 106-48 a.C.
Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras: espírito de aventura,
coragem, perseverança e paixão. Nise da Silveira, l905-l999, psiquiatra alagoana.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa
Necessário
Como pode o homem conhecer o limite do necessário? – Aquele que é ponderado
conhece-o por intuição.Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua
própria custa.
Deseja-se o inútil para a felicidade; e ela é apenas o necessário. Victor Hugo
A vaidade é a bem-aventurança dos néscios, dos tolos, e semidoutos. Maricá
Necessidade
Limitai seus desejos. Sofrereis menos. Epicteto
Dona necessidade – nossa melhor professora. Daniel Defoe, in Robinson Crusoe.
A decantada civilização tem multiplicado de tal modo as nossas necessidades e
desejos que para os contentar e satisfazer somos forçados, piorando de costumes, a
sujeitar-nos a maiores trabalhos e cuidados. Marquês de Maricá
Ninguém diga neste mundo /desta água não beberei;/por mais turva que ela seja;/ a
sede o pode apertar. Anônimo espanhol
A necessária envenena os males que não pode curar. Vauvenargues
A necessidade fazer o espírito precoce. R. Browning
Todas as nossas necessidades, exceto as que podem ser satisfeitas por uma renda
modesta, são exclusivamente imaginárias. Bolingbroke
A necessidade nunca fez um bom negócio. Benjamin Franklin
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À dura necessidade se submete a vontade e o capricho. Goethe
A lei é poderosa; mais poderosa porém é a necessidade. Goethe
Ventre com fome não escuta. La Fontaine
A Necessidade é a desculpa para todo a violação da liberdade humana. É o argumento
dos tiranos; é o credo dos escravos. William Pitt
A necessidade é a mãe das artes, mas avó dos vícios. J. Paul Richter.
Necessidade – a maior professora da língua. Giannone
A natureza impõe-nos a satisfação de várias necessidades, e a sociedade condena
umas e dificulta as outras. Joraci Camargo
É próprio dos néscios aumentar suas necessidades e dos sábios diminuí-las.
Vivemos numa época em que coisas desnecessárias são nossas únicas necessidades.
Oscar Wilde
O que menos necessidade tem, esse o mais rico.
Segundo Abraham Maslow, (Motivation and personality, New York, pág. 92.) a
pirâmide das necessidades humanas é formada, de baixo para cima, pelos patamares
das necessidades 1-fisiológicas, 2-segurança, 3- sociabilidade e afeto, 4-estima, 5auto-realizacão. Nadja do Couto Valle, Referência, maio 2001, pág. 19.
Nefastos
Os nefastos sempre se surpreendem que os bons possam ser inteligentes. Marquês de
Vauvenargues, l715-l747, ensaísta francês.
Negação
O homem está disposto sempre a negar aquilo que não compreende. Pascal
Negócios
Nada é mais necessário nos negócios do que a presteza. Addison
O comércio é a escola das trapaças. Vauvenargues
Há na vida comercial pessoas muito honradas que só julgam fazer bom negócio
quando roubam àquelas com quem o fazem. Anatole France
Eis a regra, a verdadeira regra dos negócios "fazei aos outros, porque eles o fariam a
nós mesmos". Dickens
Neologismo
Os neologismos são a riqueza dos pobres de idéias. A. Decourcelle
Néscios
Enquanto os néscios decidem, os inteligentes deliberam. Plutarco
Os néscios, charlatães e pedantes fogem dos sábios como os animais noturnos do
fogo que os ilumina. Marquês de Maricá
Neurologia
Dizem que o neurótico constrói castelos no ar, o psicopata vive neles e o psiquiatra é
quem cobra o aluguel. Vitaliano Perduzzi
Não procureis qualquer nexo naquilo/ que os poetas pronunciam acordados. Jorge de
Lima, l895-l953, poeta alagoano.
Nobreza
Mais honroso é te fazeres nobre do que nasceres nobre. Sólon
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Um homem na vida é um substantivo a procura de um adjetivo. O nobre tem um ao
nascer. R. Bonghi
Não é nos pergaminhos, mas sim na alma, que os títulos de nobreza devem ser
impressos.Delille
A nobreza, quanto mais antiga, tanto mais é suspeita. Pitigrilli
O sangue nobre é um acidente da sorte; as ações nobres caracterizam o homem de
valor. G. Baretti
Não olhes de onde vens, olhes para onde vais. Beaumarchais
A virtude é a única e exclusiva nobreza. Juvenal
Nobreza sem merecimento é um vaso que só tem etiqueta. P. Costa
A soberba é um mal entre os nobres. Salústio
Para se ter sentimentos nobres não é preciso ser nobre. C. Lamb
A nobreza cortesã é um veneno que carcome a liberdade dos povos. Machiavelli
Se a nobreza é filha da virtude, por muitas vezes tem morto a mãe. Voltaire
Noite
De noite todos os gatos são pardos.Adágio popular
As noites estão grávidas e ninguém sabe o dia que virá. Provérbio turco.
A noite não tem vergonha. Comines
No amor, basta uma noite para fazer de um homem um Deus. Propércio
Noite, vala comum, sepultura do dia! Oscar Lopes
Noite: capa de pecadores. Provérbio espanhol
A noite é um vasto e esplêndido mostruário: / – cofre de jóias – pérolas e gemas – /
universal escrínio do Estelário... Hermes Fontes
Nome
Há nomes onde tanta alvura é acesa, /Que, quando o nosso lábio os pronuncia, / A
nossa alma, dentro em nós, os reza. Guedes Teixeira
O nome é o homem, e é a sua primeira fatalidade. Espronceda
Orgulhar-se de seu nome e de sua posição, é provar que se está abaixo deles.Maria
Leczinska
A harmonia que escuto ouvindo-o é tanta/ que o imagino – que doido – uma gaiola/
e onde cada letra é uma ave, e canta!... Humberto de Campos
Teu nome, flor, o teu nome/ recorda a polpa de um figo/ na boca de quem tem fome!
H. Castriciano
Os nomes antigos são como as roupas feitas: raras vezes assentam bem naqueles que
as usam. Duruy
Os nomes são rótulos que um convencionalismo imbecil prega à mercadoria humana
para distinguir produtos que, de outra forma, se confundiriam na mesmo banalidade
aterradora. Mas, como todas as convenções, os nomes acabam por se apegar às
pessoas, de tal maneira, que estas perdem a personalidade e passam a viver do nome
que têm. . . Berilo Neves
Notícia
Notícia: Não acontece quando um cachorro morde um homem, sim quando um
homem morde um cachorro. José Olyntho
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Novela
Uma novela é como um momento recortado da trama infinita do tempo. P. Bourget
Novidade
O furor da novidade destrói o amor da antiguidade. Marquês de Maricá
Mudai um homem de classe, condições e circunstâncias, vós o vereis mudar
imediatamente de opinião e de costumes. Marquês de Maricá
Cada dia que reponta quer novidade. Francês. Bodenstedt
Não há coisa dita que não tenha sido dita antes. Terêncio
Toda novidade, mesmo a felicidade, amedronta. Schiller
Novo
O novo se repropõe desde a origem dos tempos. Esse é o fundamento da esperança.
Alfredo Bosi, l937- paulistano, crítico e historiador literário.
Nucleocosmocronologia
A Nucleocosmocronologia – ramo da ciência que se dedica à medida do tempo
cósmico pela análise dos núcleos atômicos – difere da arqueologia pelo fato de que
esta emprega um átomo de vida curta, o carbono 14, cuja meia-vida é 6.000 anos,
após o que se transforma no estável carbono l2, e aquela, exigir átomos de meia-vida
bem mais longa, como o tório-232, (l3,9 bilhões de anos).Ela analisa fragmentos de
meteoritos que contêm, além do tório, o U-(4,5 bilhões) cuja análise indicou a idade
de 4,55 bilhões para o sistema solar, e mais ou menos, cerca de l6 bilhões para a
idade do Universo. Super Interessante set. de l993. (A última datação atribui 13,700
bilhões de anos ao Universo. Fantástico-23-05-2004.)
Nudez
O que torna a nudez menos casta é o hábito que nós temos de a esconder. Julio
Dantas
Um excesso de fraqueza muitas vezes é uma indecência, assim como a nudez. Jouy
A nudez do vestuário tira ao amor a sua venda; à Vênus o cinto, e às graças o seu véu
encantador. Ninon de Lenclos
Vênus amou sempre a nudez, desde que desse modo ganhou a maçã. Dubosc
Que é o nu? É o que é! Nada mais simples. Um homem vestido é um enigma de
paletó e calça. Uma mulher vestida é uma hipótese de saias. Berilo Neves
A nudez não exclui o pudor. Mantegazza
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre de quem se apega.
P.C.Vasconcelos Jr
Nutrição
O homem adoece mais por excesso de alimento do que por escassez. Sandro Malburg
Bosco
Seja teu alimento o teu remédio e teu remédio teu alimento.Hipócrates.
O homem é o mais frugal de todos os animais.
Nuvem
Nem toda nuvem gera tempestade. Shakespeare
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