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O
Obediência
Uma das coisas que mais me impressionam, na América, é a maneira como os pais
obedecem aos filhos.Eduardo, Duque de Windsor, l884-l972, rei da Inglaterra
A maior alegria da mulher, depois de amar, é obedecer. G.Duruy
Saber obedecer é a mais perfeita ciência. Francês. Gabriel Telles
A mulher obediente é aquela a quem o marido ordenou fazer o que bem entende e
que o faz. J. Garland Pollard
A obediência às vontades de um chefe absoluto faz com que o homem pareça
irracional. Toulotte
Os que não sabem governar, obedeçam. Shakespeare
É um homem inútil o que não sabe nem comandar nem obedecer. Goethe
O hábito da submissão constitui a primeira condição da ordem humana. A. Comte
O homem que voluntariamente cumpre o dever da obediência, não é um instrumento
nem um cadáver; é, ao contrário, a viva e esplêndida encarnação duma grande
virtude: a da abnegação. Ferreira Viana
Somente a obediência dá direito ao comando. Emerson
Piedade e obediência: eis as raízes da humanidade. Confúcio
Habituai-vos a obedecer, para aprender a mandar. Rui Barbosa
A palavra é livre, a ação é muda e a obediência é cega. Schiller
Para realizar o fim da vida, a primeira condição é a obediência. Charles Wagner
Ninguém tem obrigação de obedecer àquele que não tem o direito de mandar. Cícero
Prefiro obedecer a um leão, que é muito mais forte do que eu, do que a duzentos ratos
da minha espécie. Voltaire
Procure colocar no obedecer tanta dignidade como no mandar. Chauvilliers
As mulheres estão perfeitamente conscientes de que quanto mais parecem obedecer
mais governam. Michelet
Objetividade
O caminho do sucesso está cheio de lugares tentadores para estacionar. Sel 5-01
Muitos dentre nós passamos a metade de nosso tempo desejando coisas que
poderíamos possuir se não passássemos a metade do nosso tempo desejandoas.Alexander Woollcott.
Não importa se o gato é branco ou preto, desde que pegue os ratos. Provérbio Chinês
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Objetivo
A alma sem objetivo perde-se. Montaigne, filósofo francês.
O nosso principal objetivo é não ver o que se encontra vagamente à distância, mas
fazer o que se acha claramente ao nosso alcance, William Osler
Observação
O ser humano na Terra é um doente em observação permanente, visível e invisível.
José Olyntho
Obesidade
Aqueles que ocupam espaço demais, geralmente vão para o "espaço" cedo demais.
José Olyntho
Não são somente as aves e animais mais gordos que morrem primeiro. José Olyntho
Engorda-se desnecessariamente quando, para saciar a sede, bebe-se, em vez da água,
um suco, artificial ou não, adoçado com açúcar branco.Evite-o, pois se trata de
caloria vazia dos nutrientes indispensáveis à manutenção do organismo, normalmente
encontrados nos alimentos vegetais integrais. José Olyntho 10-02-2003
Obras
A obra é a forma pela qual o silêncio do autor toma forma. Maurício Blanchot,
crítico francês
As palavras são filhas do vento; as obras, filhas da alma. W. Jones
É das obras que vem à criatura/ o galardão e a pena que merece. Guerra Junqueiro
As obras a que falta a pureza de intenção reta parecem-se com moeda falsa, ou que
tem liga. Pelo cunho correm, e muitos se enganam; pelo metal não têm valor
intrínseco. Pe. Manoel Bernardes
Se Deus julga pelas obras, o crer nele é ser homem de bem.J.J. Rousseau
Todas obras da Divindade são cheias de sua providência. Marco Aurélio
Por lei celeste possuis/Aquilo em que te desdobras./Cada pessoa na vida/ Descende
das próprias obras.Chiquito de Morais
Obrigações
A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as
infringir desavergonhadamente. Machado de Assis
Cumpra a própria obrigação. O dever retamente executado é garantia de serenidade.
André Luiz
Obrigação que se abraça, / Tem força de compromisso./ Em favor de sua paz/ Não
tente esquecer-se disso. Casimiro Cunha. Vassouras-Rj, 1880-1914- Poeta e escritor.
Observação
Dois homens olham fora por entre as mesmas grades: um vê o barro, e o outro as
estrelas W. Langbridge
A observação é a memória dos velhos. Swift
Quem lê, sabe muito; mas quem observa, sabe mais. Alexandre Dumas, filho
O espírito de observação nos eleva tanto acima dos outros homens, que nos torna
seus juizes naturais. Mme. de Salum
A natureza benigna providenciou de modo que em qualquer lugar você encontra algo
para aprender. Leonardo da Vinci
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Obsessão
A obsessão sexual é um dos modos mais violentos de desvalorizar a pessoa humana.
P.C.Vasconcelos Jr.
Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o
corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o
resultados de uma imperfeição moral, que dá acesso a um Espírito mau.A.Kardec Evangelho Segundo o Esptmo, cap 28 -item 81.
Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.A.
Kardec, A Gênese, cap. XIV, item 45.
Obstáculos
Obstáculos são oportunidades em roupa de trabalho. Henry J. Kaiser.
A vida é cheia de ilusões sobre obstáculos. Grant Frazier, Sel. 9-99
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil é vencê-los. Santiago Arenal, l820l893, socióloga e ensaísta espanhola.
Obstinação
A obstinação nas disputas é quase sempre efeito do nosso amor-próprio: julgamo-nos
humilhados se nos confessamos convencidos. Marquês de Maricá
Ocasião
A ocasião é que faz o ladrão. Adágio Popular
Prendam a ocasião, antes que ela faça mais um ladrão! Jô Soares.
O castigo da ocasião desdenhada é o não tornar a encontrar-se outra. J.J. Rousseau
Um homem sábio saberá criar para si mais ocasiões do que possa encontrar. Bacon
A ocasião não faz somente ladrões, faz também grandes homens. Lichtenberg
A ocasião devemos tomá-la pelos cabelos. Provérbio francês.
Ocaso
No ocaso da vida, não deixe morrer seu Sol interior. P.C.Vasconcelos Jr.
Ócio
Ócio é lazer deteriorado.É impossível podermos gozar perfeitamente o ócio se não
tivermos um milhão de coisas a fazer. J.K.Jerome
A sábia utilização do ócio é um produto da civilização e da educação. Bertrand
Russell
Se estais ociosos, não permaneçais sozinhos, se estais sozinhos, não vos mantenhais
ociosos. Samuel Johnson
Muitas dores são filhas da ociosidade.J. de Ângelis
O ocioso conspira contra si mesmo, por facultar a inação que entorpece os órgãos
físicos e anestesia a mente. J. de Ângelis
Segue a jornada de uma moeda perdida na ociosidade do teu cofre e consigna os bens
que pode espalhar quando dirigida pelos poderes da caridade. J. de Ângelis
Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a
chama da fé. J. de Ângelis
O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o
da luta áspera. J. de Angelis
O ócio, eis a maior e a mais bela conquista do h. Remy de Gourmont
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Rico ou pobre, poderoso ou fraco, todo cidadão ocioso é um ladrão. J.J. Rousseau
Se há um vagabundo na terra, deve haver outro homem que morre de fome. Tolstoi
O ócio é a maior e mais bela conquista do homem. Gourmont
Viver é agir; quem nada faz de sua existência, não existe. Mme. Guizot
O ócio e uma bigorna sobre a qual são forjados todos os pecados. Anônimo. Alemão
O homem ocioso é como a água estagnada corrompe. Latena
Não há profissão mais absorvente do que a vadiagem. Eça de Queiroz
O ócio é o pai de todos os vícios, mas os vícios são o pai de todas artes. P. Morand
. . .sobre a pluma/ Prêmios ninguém conquista da virtude./ Aquele que a existência
assim consuma/ Tal vestígio de si deixa na terra, / Como o fumo no ar, na água a
espuma. Dante
O ocioso conspira contra si mesmo, por facultar a inação que entorpece os órgãos
físicos e anestesia a mente. J. de Ângelis
Eu, pior que a indigência, só conheço a ociosidade, que explica a maior parte dos
infortúnios gerados pela desmoralização. Camilo C. Branco
Nesta lousa Jaime repousa; ele nunca fez outra coisa. F. Panant
A ociosidade é o anzol do demônio. São Tomás
Um homem perfeitamente ocioso é um pecado ambulante. Colecchi
O ócio cansa-nos mais depressa do que o trabalho. Vauvenargues
O primeiro filho da ociosidade é a pobreza. Conde de Vimioso
O ocioso é um relógio sem ponteiros: tão inútil andando como parado. Cowper
Rico ou pobre todo homem ocioso é um patife. Rousseau
Há muitas pessoas que não sabem perder tempo sozinhas, e fazem-se o tormento das
pessoas ocupadas. Bonald
Ocorrência
Nada ocorre por capricho pernicioso da vida. J. de Ângelis
Ódio
Nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor.Tudo o que excede sem aproveitamento,
prejudica a economia da vida.André Luis.
O ódio é na mulher sempre mais violento do que no homem, porque é o ódio de um
ser inferior. E. Rey
Ódio? Um esguicho de lodo/ que corre aos pés da montanha. Luiz Murat
Odiar alguém significa ocupar-se dele como se eu o amasse: significa distingui-lo,
isolá-lo da multidão. Teófilo Gautier
Não se odeia enquanto se despreza: odeia-se somente aquele que se julga igual ou
superior a nós. Nietzche
Odeia-se com a mesma força com que se ama. A. Karr
Quando o predomínio da mulher desaparece, surge o ódio. P. Gerfaut
Quando o nosso ódio é muito vivo, coloca-nos abaixo dos que odiamos. La
Rochefoucauld
Uma das vantagens deste mundo é poder odiar e ser amado sem se conhecer. A.
Manzoni

4

Os ódios são tão longos e tão teimosos que, estando o homem enfermo, é a
reconciliação o maior sinal da morte. La Bruyère
Certamente há poucas coisas que corrompem tanto um povo quanto o hábito do ódio.
A. Manzoni
Podeis ser amados apesar de grandes defeitos, mas somente sereis odiados por
qualidades reais ou grandes virtudes. Mme. Gabrielle Chanel
Dois ódios acordes são como o amor mútuo. Compreendem-se: adivinham-se. A.
Herculano
Não arregimentes adversário para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio
destruidor. J. de Angelis
O homem que odeia,/ quanto maior no ódio se sente/ tanto mais diminui na bemaventurança,/ tanto mais abandona os pulsos à cadeia/tanto mais acumula
inquietações;/ e o ódio lhe será carga na balança/ em que se hão de pesar os
sentimentos e ações. Heitor Lima
O ódio ominoso é precito infeliz. J. de Ângelis
O ódio resulta das frustrações afetivas, das ansiedades incontidas, do egoísmo
exacerbado, da maledicência sinistra, da ira freqüente, das ambições desmedidas,
dos amores alucinados que se conjugam, em nefandos conciliábulos de imprevisíveis
resultados. J. de Ângelis
O ódio asselvaja, o amor acalma. J. de Ângelis
É melhor ser odiado pelo que você não é do que amado pelo que não é. André Gide.
Quanto menor é o coração, mais ódio abriga.
Olho por olho e o mundo ficará cego. Gandhi V 3/88
A melhor maneira de mudar a cabeça dos outros é com amor, não com ódio. Dalailama Sel.3-2000.
O ódio é amor às avessas.Carlyle
Pode caber tanto fel na alma de gente devota? Boileau
O ódio é a cólera dos fracos. Daudet
Quando nosso ódio é demasiadamente forte, colocamo-nos abaixo daquele que
odiamos.La Rochefoucauld
Seis coisas há que Jeová odeia, e a sétima é horror para a sua alma: olhos altaneiros,
língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina
malvadíssimos projetos, pés velozes para correr para o mal, testemunha falsa que
profere mentiras. E o que semeia a discórdia entre irmãos. Provérbios.
Ofensa
A ofensa, de que se utilizam os infelizes para ultrajar, ajuda na ascensão os que
sabem transformar vinditas em bênçãos. J.de Ângelis
Toda ofensa é fogo lento/ Que nos queima o próprio ser/ Perdão é o
medicamento/ Que nos ajuda a esquecer.
Pagar as ofensas com a mesma moeda é inútil e desonroso. W. Irving
As palavras ofendem mais que as ações, o tom mais do que as palavras e o ar mais do
que o tom. Neker
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Não há ressentimento que o tempo não faça esquecer, não há dor que a morte não
cure. Cervantes
Ao homem sábio não se pode ofender. Sêneca
A poeira que recebe os teus insultos, vinga-se, dando-te as suas flores. R. Tagore
Não basta perdoar as ofensas; é preciso esquecê-las. Mme. de Stael
Pagar as ofensas com a mesma moeda é inútil e desonroso. W. Irving
Aquele que pode suportar com firmeza graves ofensas, também se pode vingar.
Sêneca
É próprio do espírito do homem odiar a quem ofende. Tácito
Os homens faltos do sentimento de honra, não ofendem quando insultam; não se lhes
deve pedir razão da infâmia, porque não a reconhecem como tal; identificaram-se
com ela. Júlio Diniz
Não dês guarida à ofensas, nem te faças igual ao ofensor. J. de Ângelis
Ofensor
Ofensor é uma pessoa /Que Deus manda, de imprevisto, / Para ver nossa atitude/ No
ensino de Jesus Cristo.
Olhada
Olhada: telegrafia sem fios. J.Normand
Olhar
O olhar é uma janela aberta para a vida, e, na noite de cisma, enevoada e calma, na
janela do olhar se debruça nossa alma. Menotti Del Picchia
Há olhares voluptuosos como beijos. Campoamor
O olhar de uma mulher tem sempre um quê de abismo. Lúcio de Mendonça
O olhar é uma janela aberta para a vida,/ e, na noite de cisma, enevoada e calma,/ na
janela do olhar se debruça nossa alma. Menotti del Picchia
Vive com quem tem o céu no olhar. Alfonsus de Guimaraens
O olhar de um homem rico não consulta a mulher. Chama-a. C.Malheiros Dias
Foi um golpe de jiu-jitsu/ o olhar que você me deu!/ oh lindíssima senhora!/ Meu
coração o seu ritmo / Completamente perdeu, / Estou tonto até agora! Você...por
certo esqueceu... José Olyntho.
A pedra grosseira, a golpes de buril, se transforma na estátua valiosa. J.de Ângelis
Não há ressentimento que o tempo não faça esquecer, não há dor que a morte não
cure. Cervantes
Olhos
Os belos olhos da mulher mais linda/ são duas fontes de mentira e crime/ onde dos
homens a ventura finda. Guimarães Passos
Há mais profundeza nos olhos da mulher do que nos abismos do mar. Coelho Neto
O olho de todas as virtudes é a prudência. Pitágoras
Os olhos do leitor são mais terríveis do que as orelhas do espectador. Voltaire
Os olhos são janelas de que as pálpebras são as venezianas. Commerson
Consulta os olhos do teu inimigo, porque ele vê primeiro os teus defeitos. Antístenes
Ninguém vê o argueiro no seu olho. Provérbio
O principal não é visto pelos olhos do corpo. Deve ser buscado pelos da alma.
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A medicina acerta muito mais do que imagina, quando prova que não são os olhos
que vêem, mas a cabeça. P.C.Vasconcelos Jr.
Os olhos guiam o coração. Os que os primeiros não admiram, o segundo não deseja.
P.C.Vasconcelos Jr.
São testemunhas os olhos do que sente o coração. Diogo de Tovar
Não basta possuir olhos grandes; é preciso enchê-los; é como os alexandrinos que são
os mais belos versos do mundo, contanto que signifiquem alguma coisa. M. Donnay
A alma de uma pessoa está toda nos seus olhos quando ela sente que olha pela última
vez a criatura ou coisa que mais amou. M. Rollinat
Os olhos nunca enganam; nem mesmo quando pretendem enganar. Mme. de
Sommery
O único espelho em que a mulher pode contemplar a sua beleza com justo orgulho
são os olhos de seu esposo. Tobin
Eu antes quero muda expressão: Os lábios mentem, os olhos não. Bocage
Omissão
As mãos de Pilatos ficaram menos limpas depois que ele as lavou.
Melhor errar por excesso do que por omissão.Arnaldo C. Coelho. Comentarista
esportivo, ex-juíz de futebol.
Pecar pelo silêncio quando se devia protestar transforma homens em covardes.
Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos
de fazer. Moliére
Quem cala consente. Adágio Popular
Quem faz erra algumas vezes, quem nada faz está em contínuo erro. T. Alberione
Onda
A onda só leva quem for leve. P.C.Vasconcelos Jr.
Ontogenia
A Ontogenia recapitula a Filogenia. G. Stanley Hall
Ônus
Os benefícios conferidos levam sempre o ônus da gratidão e
reconhecimento.Marquês de Maricá
Opções
Devia haver melhor maneira de começar o dia do que termos de nos levantar.Earl
Wilson
De duas coisas, uma é certa: sempre existe uma terceira. Jean Rostand, biólogo
francês.
Operação
Se houvesse operação psicológica, encontrariam, dentro do coração, uma lira, uma
asa, uma lágrima, uma âncora e uma seta indicando o céu. P.C.Vasconcelos Jr.
Opinião
Opinião é uma idéia que vós possuis: em vez a convicção é uma idéia que possui vós.
Jules Petit Senn.
A opinião mais absurda é sempre a que os tolos têm mais tendência para
seguir.Marquês de Maricá
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A opinião pública é força misteriosa e poderosíssima. Quem uma vez incidir no seu
desagrado ou em sua condenação, raramente se reabilita. Austregésilo
Quem não bebeu água de fonte não pode opinar sobre água de cisterna.
P.C.Vasconcelos Jr.
Não se deve, por medo de ser vulgar, ser paradoxal. Baltazar Gracian
A opinião pública é uma amante ocasional: procura-se agradá-la sem ter por ela
nenhuma consideração. Jules Petit Senn.
É coisa menos fácil do que se imagina – não ter opinião.Challemel-Lacour
Quando uma opinião é geral, freqüentemente é correta. J. Austern
Todo homem tem direito de errar em suas opiniões, nunca em seus fatos. Bernard
Baruch.
O homem é um animal gregário, mais ainda do ponto de vista mental que do
físico.Embora goste de dar sozinho uma caminhada, sempre deseja que suas opiniões
sejam compartilhadas. George Santayana.
Em querer violar as opiniões por meio das invectivas, do ferro e das masmorras, há
ferocidade e fraqueza. Sterne
É nas grandes assembléias que melhor se conhece a disparidade das opiniões dos
homens e os jogos das paixões e dos interesses individuais. Marquês de Maricá
Nossa opinião sobre os outros depende menos do que neles vemos do que daquilo
que eles nos fazem ver em nós mesmos.
Não combatei as opiniões alheias: pensai que se quiséssemos corrigir a gente de todas
as tolices nas quais ela crê, não acabaríamos nem mesmo vivendo os anos de
Matusalém. Schopenhauer
Nada há que nos engane menos que nossa opinião.Leonardo da Vinci
Uma causa má torna-se pior querendo defendê-la.Ovídio
Opinião preconcebida, prevenção. parti feres, no original em Latim.
Um homem pode desafiar a opinião publica; a mulher deve submeter-se a ela. Mme
de Stael
A opinião publica é uma potência invisível a quem ninguém resiste. Napoleão
Todos os dias leio os jornais para saber o que penso. Fernando H. Cardoso, ministro
da fazenda.
De opiniões tresloucadas/ Não te percas no sussurro./ O burro que vai a Roma/ Segue
asno e volta burro. Casimiro Cunha.
Tantos são os homens, tantas serão as opiniões. Terêncio
As opiniões não são mais do que os sofismas dos interesses. Dussault
A opinião pública é sujeita à moda, e tem ordinariamente a mesma consistência e
duração que as modas.Marquês de Maricá
A opinião da nossa importância nos é tão funesta como vantajosa e segura a
desconfiança de nós mesmos. Marquês de Maricá
Não são as coisas que atormentam os homens, mas a opinião que se tem delas.
Epicteto
A opinião pública, embora com freqüência seja formada sobre base errada,
geralmente tem, apesar disso, um forte senso de justiça em seu fundamento. Lincoln
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Só os mortos e os loucos nunca mudam de opinião. Lowell
A opinião pública é um composto de tolice, fraqueza, preconceito, sentimento errado,
sentimento certo, obstinação, e trechos de artigos de jornal. Peel
Por que deveríamos aceitar a liberdade de expressão e de imprensa? por que deveria
um governo, que esta fazendo o que acredita estar certo, permitir que o critiquem? ele
não aceitaria a oposição de armas letais. mas idéias são muito mais fatais que armas.
Vladimir Lenin (1870-1924).
Uma vez que a base de nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo
deveria ser mantê-la intacta. e, se coubesse a mim decidir se precisamos de um
governo sem imprensa ou de uma imprensa sem governo, eu não hesitaria um
momento em escolher a segunda situação.Thomas Jefferson (1743-1826).
Opulência
Só quem vive na opulência a renega. Herbert Marcusse, l894-l971, pensador alemão
Oportunidade
Quando alguém se dedica a alimentar ilusões, perde oportunidades.Roberto
Shinyashiki
Aquele que foge à luta/ Temendo a infelicidade,/Despreza sem perceber, / O dom da
oportunidade. Casimiro Cunha
Há lugar ao Sol para todos, especialmente quando todos querem sentar-se à sombra.
Jules Renard Sel/l0/99
Uma janela de oportunidades não se abre por si. Dave Weinbaun, Sel. –10-99
Na vida há quatro coisas que não voltam: a palavra pronunciada, a água corrida, a
seta atirada e... a oportunidade perdida.Omara Cain
Opressão
A opressão faz nascer o desejo de também oprimir quando se possa. De Tott
Não se revolta um povo inteiro senão quando a opressão é geral J. Locke
Os opressores molestam-se com a vista de sua vítima e detestam-na pelo mal que eles
lhe hão feito. Mme. Clairon
Oração
Nas ânsias da alma cativa/ às trevas da expiação, / Oração é chama viva/ em meio da
escuridão.
Certos pensamentos são orações. Há momentos em que a alma, qualquer que seja a
posição do corpo, está de joelhos.V.Hugo.
Nas águas da desventura, / Aos uivos do caos violento, /Oração é nau segura, /
Varando monção e vento.
Aqueles que saem do oratório melhores homens, serão atendidos em suas
preces.George Meredith.
A oração é o fio misterioso, que nos coloca em comunhão com as esferas superiores.
O que geralmente pedimos a Deus não é que seja feita a Sua vontade, mas que Ele
aprove a nossa.
A gente comumente não ora; só pede.
Somente teremos aprendido a orar, quando compreendermos que a oração é antes um
privilégio que uma obrigação.
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Nos dias de céu convulso, / Sob névoa densa e fria, / Oração é novo impulso/ De
esperança e alegria.
Dai-me Senhor, a perseverança das ondas do mar que fazem de cada recuo um ponto
de apoio para um novo avanço.Gabriele Mistral
Seja na luta ensombrada, / Seja na paz cristalina, / Em todo passo na estrada/ Oração
é luz divina.
As portas de ouro do céu estão franqueadas à prece. Bocage
Nós, ignorantes de nós mesmos, pedimos muitas vezes os nossos próprios males que
o Poder Sábio nos nega para nosso bem. Assim, ganhamos ao perder as nossas
orações.Shakespeare
O importante é que rezemos. Secundário é o que rezamos. Glória Aires
Senhor, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar,
coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. São
Francisco de Assis.
Oração – paz nos caminhos, /Louvor de alegria sã!.../Escuta a orquestra dos ninhos,
/Vibrando pela manhã... Ivan Albuquerque
Oração – paz nos caminhos, /Louvor de alegria sã!.../Escuta a orquestra dos ninhos,
Vibrando pela manhã...
O que ora, e trabalha, eleva com as mãos seu coração a Deus. São Bernardo
Rezais, em vossas angústias e em vossa necessidade. Deveríeis rezar, também, no
auge da vossa alegria, e nos dias da vossa abundância. Gibran
Senhor! Fazei de mim, um instrumento de Vossa paz.Onde haja ódio, consenti que eu
semeie amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, esperança onde haja
desespero;luz onde haja escuridão; alegria onde haja tristeza. Oh Divino Mestre!
Permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar; ser compreendido
quanto compreender; ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos;
perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna.
Francisco de Assis
A oração deveria ser a chave do dia o ferrolho da noite Fuller
Orador
Orador de banquete é aquele sujeito que come uma refeição que não deseja, para
poder contar uma porção de histórias de que ele não se lembra, a pessoas que já as
ouviram.
O maior orador do mundo é o triunfo. Napoleão Bonaparte
Oratória
O objetivo da oratória não é a verdade, e sim a persuasão. Macaulay
O que falta em profundidade aos oradores eles nos dão em comprimento.
Montesquieu
Será verdadeiramente eloqüente aquele que tratar as coisas humildes com delicadeza,
as coisas importantes com solenidade, e as coisas correntes com simplicidade.Cic
Ordem
Em geral o temor ou medo, e não a virtude, mantém a ordem entre os
homens.Marquês de Maricá
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A ordem é a irmã gêmea da disciplina que sustenta a produção e inspira o progresso.
J. de Ângelis
Ordem é sinônimo de evolução, equilíbrio J. de Ângelis
Não há ordem verdadeira sem a justiça. Roger Martin du Gard, l88l-l958, escritor
francês.
Não é possível que exista ordem senão quando cada autoridade constituída se encerre
nos limites que a lei prescreve.Dupin
A ordem pública periga onde se não castiga. Marquês de Maricá
Uma certa ordem é ótima em todas coisas. Feuillet
Estabelecida a ordem, o hábito mantê-la-á. De Levis
A ordem é a beleza moral das coisas. Feuillet
Não é possível que em um reino exista ordem senão quando cada autoridade
constituída se encerre nos limites que a lei prescreve. Dupin
Não dê ordens, como quem dá tiro. P.C.Vasconcelos Jr.
Com ordem e tempo se encontra o segredo de fazer tudo, e fazê-lo bem. Pitágoras
A mediania pode fazer, com ordem, o que sem ela não pode fazer a abundância.
Mme. Stael
Ordenado
Miséria a prestações.
Orfandade
Deus permite que haja órfãos para que lhe sirvamos de pais.
Orfandade – Os orfãozinhos, a quem Deus no decurso de vida funesta deu
entendimento das caricias de mãe que não conheceram, são os que mais no intimo, as
choram. Camilo C. Branco
Orgulho
A soberba não perdoa; a humildade não se vinga.Marquês de Maricá
Lograr proeminência e não ser soberbo é comedimento tão raro, que nem o primeiro
anjo o teve no céu, nem o primeiro homem no paraíso.Pe. Antônio Vieira
O orgulho
é o abismo onde, por vezes, desaparece o próprio mérito
verdadeiro.Montalvo
O orgulho nunca desce de onde sobe porque sempre cai de onde subiu.Quevedo
Ruim arquiteto é a soberba: põe alicerces no telhado e os telhados nos
alicerces.Quevedo
O orgulho é o caminho do erro, a humildade o caminho da verdade.Antero de
Figueiredo
Quanto mais falamos de nossos méritos menos os outros nos crêem.Beauchène
O orgulho mais divide que o interesse. Auguste Comte
Sofremos sim...mas nem tanto.../ A dor mais dura e feroz/ É a dor do orgulho ferido/
Rugindo dentro de nós.
A soberba não perdoa; a humildade não se vinga.Marquês de Maricá
A soberba é a maior expoente da ignorância. Mantegazza
Engula seu orgulho: – não engorda. John Riley, escritor australiano, Seleções, 11-99

11

O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si, o orgulho dos grandes em
nunca falar. Voltaire
A pobreza destrói o orgulho. É difícil que um saco vazio se mantenha de pé. A.
Dumas, filho
Porque tanto orgulho nas tuas atitudes? Pensas que muito vales? Os teus triunfos
foram argamassados de dores e lutas. És vitorioso porque sofreste. Vale a pena
orgulhar-se por semelhantes prêmios? Austregésilo
Orgulho humano, qual és tu mais? – feroz, estúpido ou ridículo? A. Herculano
O orgulho das mulheres vem quebrar-se, amiúde de encontro à paciência dos
homens. Provérbio
Mostra-te, sempre orgulhosa,/ soberba, à maneira antiga;/quanto mais doce é a rosa/
mais a procura a formiga. Humberto de Campos
As mulheres têm por hábito ser orgulhosas com os homens que não gostam delas.
Adolfo Ricard
O orgulho não é grandeza, e sim inchação. O que está inchado parece grande, mas
não tem saúde. São Paulo
O orgulho é um mendigo, que dá gritos tão altos como a necessidade. Franklin
O orgulho é o caminho do erro, a humildade o caminho da verdade. Antero de
Figueiredo
O orgulho nos divide mais que o interesse. Auguste Comte
Há pessoas que não se despojam nunca do seu orgulho. Se passam em revista as
próprias culpas, passam-nas em revista a cavalo. P. Masson
O orgulho é altivo, calmo, sobranceiro, sereno, imperturbável; a vaidade é vil,
hesitante, volúvel, inquieta e vacilante.O primeiro eleva o homem, a segunda, o
incha. Chamfort
O orgulho é um animal feroz que vive nas cavernas e desertos; a vaidade, ao
contrário, salta de galho em galho e tagarela em plena luz, como um papagaio G.
Flaubert
Nada é mais orgulhoso do que a afabilidade do orgulho. De Labouisse
O orgulho facilmente transforma-se em crueldade. Bossuet
O orgulho não quer dever, e o amor-próprio não quer pagar. La Rochefoucauld
O orgulho ou é o primeiro dos tiranos ou o primeiro dos consoladores. Duclos
Orgulho: hidropisia dos crânios humanos. G. B. Casti
O orgulho escondido sob a humildade é o maior dos males. Marco Aurélio
A vaidade é dos mesquinhos, o orgulho é dos grandes. Byron
Os homens mais orgulhosos são geralmente os mais irritáveis e vingativos. Maricá
Sempre nos reputamos melhores, e nunca piores do que somos. Marquês de Maricá
Se não fôssemos orgulhosos, não nos queixaríamos do orgulho dos demais.
Shakespeare
A presciência de Deus lhe faculta saber que, no número dos que ele cria simples,
ignorantes e falíveis, haverá sempre muitos que, pelo mau uso do livre arbítrio,
sucumbirão às suas fraquezas, se deixarão arrastar pelo orgulho, que se origina da
ignorância e tem por derivados a presunção, o egoísmo e a inveja.
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Origem
Somos uma espécie introspectiva, fascinados por nossa origem. Donald Johanson,
antropólogo americano.
Originalidade
Uma imitação não conhecida. J.G. Pollard
A originalidade é uma solidão do espírito. A. Graf
É preciso tê-la, não forçá-la. J. Burckhardt
Assim como entre um milhão de homens existem, ao muito, mil pensadores, também
entre mil pensadores existe apenas um original. Borne
Ortodoxia
Cada um é ortodoxo a respeito de si mesmo. John Locke l632-l704, filósofo inglês
Ortografia
Por mim, levava a própria ortografia ao cadafalso. Théophile Gautier
A ortografia – a vestidura e o ornato visível das palavras.Ela se encarrega de as
representar aos olhos.Assim como a ortoépia as apresenta aos ouvidos. Assim como a
palavra deve ser eufônica e simpática ao ouvido, assim deve também deliciar, ou ao
menos não ofender a vista do leitor. Latino Coelho
Otimismo
Um pessimista vê só o lado escuro das nuvens, e se lamenta; o filósofo vê ambos os
lados, e dá de ombros; o otimista não vê sequer as nuvens – ele está caminhando em
cima delas.
Mantenha o teu lado solar para cima. Lew Brown
Vou-lhe contar a verdade, não pense que estou brincando; tenho que correr pra trás
para não sair voando! Professor Hermógenes.
Um otimismo moderado, que de resto nasce de uma sincera filosofia de vida,
pertence à dietética da alma. Feuchtersleben
Nosso otimismo não vem da realidade, mas da sua perspectiva. P.C.Vasconcelos Jr.
De todos os presságios sinistros, o mais grave, o mais infalível é o otimismo. E. de
Girardin
Otimismo é cegueira.Régismanset
Otimista
O otimista não sabe o que o espera. Millôr Fernandes
Otimista é a pessoa crente de que a outra terminou a conversa ao telefone só por ter
dito até-logo. Marcel Achard
Otimista é o sujeito que espera no carro com o motor ligado enquanto a mulher faz
compras.André Roussi, ator francês
Um homem, que ganhando dezoito dólares por semana, se casa com uma mulher que
gosta de crianças.J.G.Pollard
O otimista é o que se esforça para conservar no espírito as emoções prazerosas da
existência e esquecer os passos tristes dela. Assim se habitua a achar a vida boa e
convencer-se da beleza e harmonia universais. Austregésilo
Um otimista é um homem que não se preocupa pelo que sucede, até que nada lhe
suceda Anônimo.
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Otimista & Pessimista
É sempre melhor ser otimista que pessimista. Até que tudo dê errado, o otimista sofre
menos. Armando Nogueira
Otimista é aquele que olha em teus olhos, pessimista é aquele que olha nos seus pés.
Chesterton
Ouro
O ouro aumenta a sede do ouro e não a estanca. Públio Siro
Nunca ninguém se julgará riquíssimo se for preciso acumular o ouro até o nível da
sua fantasia. Mme. De Puisieux
O ouro só compra lugares de passagem. P.C.Vasconcelos Jr.
Aquele que mais estima o ouro do que a virtude, há-de perder a ambos. Confúcio
Onde aparece o ouro, o terrível ouro,imediatamente os homens em redor se
entreolham com rancor e levam as mãos às facas. Eça de Queiroz
Alimento infernal da avareza, que quanto mais devora mais fome sente. Espronceda
O ouro é o Deus do mundo. Schiller
Ter ouro é um temor: não ter, uma dor. Provérbio italiano
Ousadia
A ousadia é, depois da prudência, uma condição especial da nossa felicidade.
Schopenhauer
Ousar – em inúmeros casos – é alcançar. Marquês de Maricá
Outro
A chave da felicidade está no coração dos outros. Quem não for ter com eles não
pode estar com ela. P.C.Vasconcelos Jr.
Faça-se o outro, e entenderá o outro. P.C.Vasconcelos Jr.
Ouvir
É tão importante saber falar como saber ouvir. André Luis
Ovo
O povo que bebe o leite e come o ovo não precisa matar o boi. José Olyntho
O nipônico povão,/ para matar sua fome,/ pelo imenso oceano ilhado, /sem plantações
e sem gado, /um ovo por dia come. José Olyntho
Cada ovo comido é um pinto perdido. Dito popular
Respeitando as excessões, /o ovo é medicinal!/Só faz mal p’ra quem não come,/ dois
ou três, mínimo sal,/ e não cosido demais, /no desjejum matinal! José Olyntho

ooo0ooo
14-5508-380-597- Revisto em 18-03-14
De duas coisas, uma é certa: sempre existe uma terceira. Jean Rostand, biólogo
francês.
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