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Paciência
Nada é tão repleto de vitórias como a paciência. Provérbio chinês.
A prudência não pode subsistir sem paciência.Marquês de Maricá.
Em qualquer confronto entre o poder e a paciência, aposte na paciência.
Aquele que não se encoleriza é superior a um herói; e aquele que é senhor de si é
superior ao que conquistas cidades. Marcial
A paciência é a arte de esperar. Vauvenargues
Paciência significa autoconfiança. J. de Ângelis
Generosa paciência com parentes de consangüinidade, enfermos e impertinentes, –
dever e caridade familial. J. de Ângelis
A paciência é irmã da fé, porquanto, todo aquele que crê espera e confia
tranqüilamente. J.de Ângelis
Caso te sintas portador de constante mau humor, estás necessitando do auxílio da
paciência, a fim de refundires o ânimo, renovares conceitos e atividades, orando, com
a sede de quem, urgentemente, precisa da água da paz. J. de Ângelis
Recorre à paciência, sempre e em qualquer situação, e ela te ajudará a servir, amar e
aguardar amanhã o que hoje se te afigura improvável ou irreversível. J. de Ângelis
A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a
tarefa correta. J. de Ângelis
A paciência é o fator que representa, de maneira mais eficiente, o equilíbrio do
homem que se candidata a qualquer mister.
Virtude que escasseia, a paciência é de relevante importância para os cometimentos
expressivos a que te propões. J. de Ângelis
Cessa a prudência quando falta a paciência. Marquês de Maricá
A paciência conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que
a cultiva. Joanna de Ângelis
Não se pode ter paciência com quem quer que lhe façam o que não faz. Camões
A paciência é uma árvore cuja raiz é amarga, mas que produz os frutos mais doces.
Provérbio persa
A paciência em um homem pode ser uma virtude. Em um povo é quase sempre uma
covardia. Provérbio oriental
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A paciência é a chave da justiça. Provérbio árabe.
Paciência: – a ciência da paz. José Olyntho
Não é fácil ter paciência ante os que têm excesso de paciência. C. Drummond de
Andrade
Suporta com paciência/ As dores de teu roteiro, / Mais vale a senda espinhosa/ Que as
mãos de mal-companheiro.Casimiro Cunha.
O mal que se não pode remediar aligeira-o a paciência. Provérbio
A paciência é a arte de esperar. Vauvenargues
Cala, sofre e ri, a paciência supera tudo Adágio tirolês
Aquele que não se encoleriza é superior a um herói, e aquele que é senhor de si é
superior ao que conquista cidades. Marcial
A paciência é a cabeça da riqueza. Provérbio abissínio.
Escravos, aprendei que na existência, pode mais do que a força a paciência.
Campoamor
Todo poder humano é um misto de paciência e de tempo. H. de Balzac
A paciência em muitos casos não é mais senão medo, preguiça ou impotência.
Marquês de Maricá
A paciência dispensa a resistência e a reação. Marquês de Maricá
Seja qual for a questão, a paciência é o clima da melhor solução.
Estuda e aprende a sofrer com paciência quaisquer defeitos e fraquezas alheias, pois
também tens muita coisa que os outros devem suportar. Tomaz de Kempis, da
Imitação do Cristo.
Um punhado de paciência vale mais que um barril de talento. Provérbio Holandês
A paciência, que o insensato lança à conta de um coração covarde, é olhado pelo
sábio como indicio de uma alma verdadeiramente grande. Oxenstiern
Aprender a ter paciência/ È coisa que ninguém faz/ Sendo embora das virtudes/ A
que nos garante a paz. José Olyntho
Paciente
Primeiro conselho a um paciente: seja paciente. Oliver Sacks, l934 -, médico
neurologista.
Pacto
Pacto social é assim: os empregados param de pedir aumento e os patrões param de
dar. Jô Soares
Padecimento
Diante dos que padecem esta ou aquela ulceração moral, reserva-te compaixão e
caridade. J. de Angelis
Padecer agradecendo a Deus é reconhecimento salutar da sua infinita justiça.
Marquês de Maricá
Padrão
A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de
pensamentos. U.S.Andersen
Padrinho
Quem tem padrinho não morre pagão - Ditado Popular
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Página
A página aberta da vida é formosa. Porém mais bela é a página ainda fechada.
Alfredo Panzini, l863-l939, escritor italiano
Pais
Não há palavras, nem pincel, que interpretem amor nem dor de pais. Mateus Alemán,
l549-l609, escritor espanhol.
O mais generoso de todos os afetos que fazem palpitar o coração humano, é o de pai
e mãe, porque tudo dá, e pouco ou nada exige. Mantegazza
Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. J. de
Ângelis
É preferível ser um pai quadrado que ter uma filha redonda. Provérbio
Uma mulher que vive fiel e tranqüila para a própria casa tece fios de ouro na sorte de
seus filhos. Otto von Leixener, l8847-l918. Poeta e critico alemão.
Com o tempo a vida vai contra os pais. Estes nos ensinaram a falar Ela, a calar.
P.C.Vasconcelos Jr.
Se vossos pais são bons, amai-os; se forem maus, aturai-os. A.Karr
Tornar-se pai não é difícil. Ser pai é, com toda certeza. Wilhelm Busch, pintor e
escritor alemão.
Espera de teu filho o mesmo que fizeste com o teu pai. Tales de Mileto
Filhos menores dão trabalho. Filhos maiores dão preocupação. Tarciso Meira-Ator
É mais eficaz a moderação com que se repreende que a severidade com que se
castiga. Marquês de Pombal
Filho criado, trabalho dobrado. Provérbio popular.
Quanto aos pais, comporta-te da maneira pela qual tu desejarias que os teus filhos se
comportassem para contigo G. Leopardi
Certos pais querem castigar os filhos pela má educação que lhe deram. Carmen da
Silva
Eduque os meninos e não será preciso castigar os homens. Pitágoras
Eduque a criança no caminho que deverá andar, e até o fim da vida dele não se
desviará. Pv 22: 6
É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Coelho Neto
O pai deve ser o amigo, o confidente, e não o tirano de seus filhos. Gioberti
Como sofrem os pais, pelo fato de seus outonos estarem colados às primaveras e
verões dos filhos. P.C.Vasconcelos Jr.
País
Um país se faz com homens e livros.Monteiro Lobato
Paixão
O jogo das paixões e opiniões humanas é tão variado e complexo que não deve
estranhar-se a diversidade assombrosa de casos e sucessos que ocasiona na vida
individual, familiar e social. Marquês de Maricá
Livre o homem se tornará, somente, após romper as férreas algemas que o agrilhoam
aos fortins da paixões. Marquês de Maricá
Interessemos pouco, sofreremos menos. Marquês de Maricá
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Nossas paixões, ou são dirigidas por nós ou seremos digeridos por elas.
P.C.Vasconcelos Jr.
Revolve a terra das paixões interiores e ilumina-te, iluminando. J. de Ângelis
As paixões de qualquer natureza vinculam o Espírito às formas primeiras, impedindoo de planar acima das vicissitudes. J. de Ângelis
No torvelinho agressivo do dia-a-dia é mister crescer na direção da vitória,
libertando-te das paixões que coarctam as aspirações elevadas. J. de Ângelis
De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Uma paixão se conhece pelos extremos Um amor, pelo centro. Daniel Piza, Gazeta
Mercantil.
Paixão é pesadelo, tortura e sonho enquanto dura. Pobre de quem nunca a viveu.
Martha Suplicy.
Ter disposições para uma paixão e não desenvolvê-la em si é resignar-se a ser
incompleto, acanhado. Oscar Wilde
Por toda a parte se alega razão e não se descobre senão paixão.Marquês de Maricá
A idade aumenta, como é notório, da paixão a chama. É que, aos sessenta, se ama
sessenta vezes mais do que aos quarenta. Campoamor
Cada paixão no coração é, a princípio, como um mendigo, em seguida como um
hóspede e, finalmente como o dono da casa. Não abris a porta de vossos corações ao
primeiro pedinte. Tolstoi
Todas paixões exageram e são paixões justamente porque exageram. Nicolas
Chamfort, l741-l794, literato francês.
Há paixão logo que um objeto ocupa exclusivamente o nosso pensamento e
imaginação. Marquês de Maricá
As paixões são como os ventos que são necessários para dar movimento a tudo, se
bem que freqüentemente causem temporais. Fontenelle
O amor é cego e...imaturo. É paixão e mistério. Fernando Pessoa
A paixão dominante no homem é a ambição, nas mulheres é o amor. Maricá
Quanto maior o homem, tanto maiores as suas paixões. Talmude
O relógio das paixões nunca registra exatamente. Marquês de Maricá
Como sofrem os pais, pelo fato de seus outonos estarem colados às primaveras e
verões dos filhos. P.C.Vasconcelos Jr.
A consciência é a voz da alma; as paixões são as vozes do corpo. J.J. Rousseau
Muitas vezes as paixões viram em doidos os mais hábeis homens e fazem hábeis os
mais tolos. La Rochefoucauld
Devemos às paixões, talvez, os melhores dons do espírito.Vauvenargues
Nossas paixões não são distintas de nós mesmos; há entre elas as que são todo o
fundamento e toda a substância de nossa alma. Vauvenargues
Sem paixão não dá nem pra chupar um picolé. Nélson Rodrigues, romancista.
Os momentos em que nos apaixonamos são os dois minutos e meio mais gloriosos de
nossa vida. Richard Lewis. Seleções, de 10/01.
Paixões são como fogo: útil de inúmeras maneiras e perigoso só de uma forma – no
excesso. Marcos Túlio Cícero
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As paixões humanas são as setas mais agudas da existência. Quanto mais violentas,
mais transitórias. É indispensável ao homem possuir ao menos uma partícula de bom
senso para não se deixar inutilizar por elas. Austregésilo
Por mais cuidados que se tome no encobrir paixões com aparências de piedade e de
honra, lá se mostram elas sempre através de seus véus. La Rochefoucauld
Não há diferença entre um sábio e um tolo quando estão apaixonados. B. Shaw
Amor mesclado à paixão – /Lava morta na cratera./ Amor que vem da amizade, –
/Tesouro que nada altera. Toninho Bittencourt
Vitória real, segundo./A essência da Lei Divina, / Será vencermos no mundo/A
paixão que nos domina.
Desgovernada afeição – /Incêndio arrasando a vida. /Amor que vira paixão/ Derrama
ódio em seguida.
Graças à música as paixões encontram gozo em si mesmas.
Toda paixão tem seu caminho de calvário. Diane
Não podemos evitar as paixões, mas podemos vencê-las. Sêneca
O amor não vem do minuto/De paixão ou de alegria./Amor é assim como o fruto/Que
se faz dia por dia.
Estranha contradição, /Que a Terra vira e revira: /Muita mentira é paixão, /Muita
paixão é mentira.
Perfeito, relativamente a vós e ao vosso planeta, é o Espírito que se tornou senhor das
paixões e delas soube libertar-se; que se despojou de toda impureza de pensamento e,
por conseguinte, de ação; que vive animado do mais ardente e devotado amor a todas
as criaturas do Senhor, penetrado do sentimento profundo de respeito e de adoração
para com o seu Criador; que alcançou o apogeu do amor e do devotamento, mas não
da ciência.
Paixão de qualquer maneira/Amor que não se domina: /Abismo de cachoeira
/Rolando sem disciplina.
Paladar
O sentido do gosto ou paladar é o primeiro que tem exercício, e o último que acaba
nas criaturas viventes. Marquês de Maricá
Palavras
Os pródigos em palavras são ordinariamente avaros em benefícios. Maricá
Cuide bem das palavras, que elas são a voz do coração. P.C.Vasconcelos Jr.
As palavras antigas são as melhores. As breves, as melhores de todas. Churchill
As pessoas tendem a colocar palavras onde faltam idéias. Goethe
As palavras do mundo estão loucas para formar sentenças. Gaston Bochelard, l884l962, filósofo francês.
Vale a palavra pela intenção com que a dizem. P.C.Vasconcelos Jr.
As palavras menores exigem mais tempo de pronunciadas. P.C.Vasconcelos Jr.
A palavra dos sábios é como a cinza. É preciso assoprar para que revelem. Talmude
Com as palavras nós governamos os homens. Disraeli
A palavra é como o mel de abelha, tem mel e ferrão. Provérbio.
As palavras rendem a força como os fluidos dissolvem os sólidos. Marquês de Maricá
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Pássaro solto da gaiola pode pegar-se ainda. Palavra solta, não. P. C.Vasconcelos Jr.
Qual é a diferença entre o homem, e o asno? A palavra. De fato, se o asno pudesse
dizer "sou um asno", seria um homem. Anônimo
"Sim" e "Não"...Duas palavrinhas onipotentes. Ditas a seu tempo, decidem do tempo
e mais, da eternidade. P.C.Vasconcelos Jr.
Homem palavroso e facundo não é seguro no seu trato. Marquês de Maricá
Palavras: pequenos pregos para prender as idéias. Eugéne Gudin
Não há pássaro que voe tanto, como a palavra. P.C.Vasconcelos Jr.
Passarão o Céu e a Terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus
Cala-te ou diga coisas que valham mais que o silêncio.
Devemos reivindicar o valor da palavra, poderosa ferramenta que pode mudar o
mundo nessa época de satélites e computadores. William Golding
A fecundidade em palavras anuncia a esterilidade em obras. Marquês de Maricá
Antes atirar uma pedra ao acaso que uma palavra inútil.Não digas pouco em muitas
palavras, mas muito em poucas.Pitágoras
A palavra é para os ouvidos o que a luz é para os olhos. Mme. Lambert
Nenhum espelho reflete melhor a imagem de um homem do que suas palavras. Jean
Luís Vives, 1492-l540, filósofo espanhol.
De todas as artes a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil é sem dúvida a arte da
palavra. De todas as mais se entretece e se compõe.São as outras como ancilas e
ministras; ela, soberana universal. Latino Coelho
As palavras elegantes não são sinceras; as palavras sinceras não são elegantes. LaoTsé
... As palavras são como a moeda: /o uso unicamente é o rei que faz/ que elas valham
o que ele quer que valham. Basílio da Gama
Os tagarelas são o mais discretos de todos os homens: falam muito para não dizer
nada. D'Houdetot
Se desejar ser delicado e correto, discuta com calma, escute com atenção, responda
com tranqüilidade e pare de falar quando nada mais tiver a dizer. Lavater
A harpa humana de vinte e cinco cordas – são as vinte e cinco letras do alfabeto.
Coelho Neto
Estuda, ensina, esclarece, /Mas foge à palavra oca./ Apenas colher vazia/ Acaba
ferindo a boca.Regueira da Costa
Pode-se fazer tudo, mas não se pode dizer tudo.R. de la Grasserie
Apóie o que disser nos exemplos que dê. André Luiz
O exemplo é o adubo da palavra.
Palavras que amparam sempre/ Sem sombra, vinagre ou lama, /Nascem somente na
fonte/ Do coração de quem ama. Ormando Candelária
O verdadeiro uso da palavra não é tanto para exprimir nossas necessidades quanto
para escondê-las. Goldsmith
É preferível dizer cem vezes "não", a dizer um "sim" e não cumprir a palavra.
Provérbio chinês.
Quem muito fala, pouco pensa. C. Dossi
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A palavra que tens dentro de ti é tua escrava; aquela que deixas escapar é tua senhora.
Provérbio persa.
Traze contigo a palavra/ Que ilumine e reconforte, /Toda língua é fiandeira / Do pano
da própria sorte. Américo Falcão
Uma palavra dita a tempo vale mais que do que um grande discurso tardio. J. Dinis
Falar sem pensar é atirar sem apontar.Herbert
Quem muito fala muito erra. Adágio popular.
A palavra é o fio de ouro do pensamento. Isócrates
Palhaço
Eu continuo sendo só uma coisa, uma única coisa: – Eu continuo sendo um palhaço.
E isto me coloca em nível muito superior ao de qualquer político. Charles Chaplin.
L887-l977, V /96, ator e cineasta inglês.
Pântano
O pântano auxiliado converte-se em celeiro do pão. Emmanuel
Como o escultor não é a estátua que formou, nem o pintor o quadro que executou,
nem o poeta o poema que compôs, assim Deus não se individualiza nas suas obras
maravilhosas; é independente delas ainda que concebidas na sua divina mente e
realizadas pela sua onipotência no tempo e no espaço. É deste modo que se deve
entender o panteísmo: seria absurdo considerá-lo de outra maneira. Maricá
Panteísmo
Como o escultor não é a estátua que formou, nem o pintor o quadro que executou,
nem o poeta o poema que compôs, assim Deus não se individualiza nas suas obras
maravilhosas; é independente delas ainda que concebidas na sua divina mente e
realizadas pela sua onipotência no tempo e no espaço. É deste modo que se deve
entender o panteísmo: seria absurdo considerá-lo de outra maneira. Maricá
Pão
Quem dá o pão, dá a lição. Provérbio.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus
E Jesus lhe respondeu: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá jamais fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Evangelho de João.
Quem quer que lhe siga o cão, dá-lhe pão. Adágio popular.
Papagaio
Papagaio come o milho, periquito leva a fama. Provérbio
O papagaio de papel carece de vento contrário para subir. P.C.Vasconcelos Jr.
Paradoxal
Quem confronta o paradoxal expõe-se à realidade. Friedrich Dürrenmatt
Paraíso
Paraíso é acreditar nele.
Pára-quedas
Pára-quedas é o único meio de transporte que quando enguiça, você chega mais
depressa. Jô Soares
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A mente humana é como o pára-quedas; trabalha melhor aberta. Charlie Chan. (in A
Enciclopédia da Ignorância, p. 31)
Parceiro
Uma pessoa conhece seu parceiro em uma longa jornada e um pequeno hotel.
Thomas Fuller, l684-l734, médico e escritor inglês.
Parcimônia
Nunca esperes nem exijas dos outros senão pouco menos do que serias capaz de fazer
por eles. Condorcet
Pardas
À noite todas as pardas são gatas.Adágio Popular.
Pardos
À noite todos os gatos são pardos. Dito popular.
Parentes
Parentes: unhas e dentes. Provérbio.
Negócio com parente só faz o inexperiente. Provérbio.
Das provas que experimentes/ nos dias de angústia e fel/ a incompreensão dos
parentes/ é talvez a mais cruel.
Quem não tem parente trata seu cão por tio. Provérbio árabe.
A inimizade entre parentes é muito pior do que a dos estranhos. Demócrito de Abdera
Ao homem mau nenhum parente fica, no mundo; ao homem que procedeu
virtuosamente, ou fez alguma coisa digna de memória, todos querem ser parentes.
Lope de Vega
Inimigo reencarnado/Sob a forma de parente/Traz o inferno parcelado/À vida de
muita gente.
Partida
Onde quer que você esteja é o ponto de partida. Kabir, 1440-l518, poeta e místico
indiano.
Passado
O que passou, passou. Epicteto.
Quem vive de passado, é professor de história.
São inúmeras as pessoas que vivem demasiado em função do passado. O passado
deve ser um trampolim, não um sofá. Harold Macmillan.
O passado é o futuro usado. Millôr Fernandes.
Deus não pode alterar o passado, mas os historiadores podem. Samuel Butler, poeta
inglês.
Aquele que não pode recordar-se do passado está condenado a repeti-lo.George
Santayana 1863-l952 - S2/93.
A memória e o esquecimento são os funerais do passado: quando temos um passado
que não queremos lembrar, mas que nos lembra, procuramos o esquecimento que nos
ajuda a enterrá-lo. Felipe de S. Passos
O passado é um perfume muito vago/ Que se perdeu de todo no Infinito. Walmirina
Correia
Se queres uma bela vida, não deves preocupar com o passado Goethe
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Vejo graças à luz do meu passado, / Todo o mundo das coisas e das lendas.José
Oiticica
De que serve às pessoas o lembrar-se/ Do que se passou já pois tudo passa,/ Senão de
entristecer-se e magoar-se? Camões
É conveniente interrogar o passado, porque a sua resposta servirá para nossa
experiência. Young
O passado é uma espécie de archote colocado à entrada do porvir para dissipar as
trevas que o envolvem. Lamennais
Estude o passado se quiser decifrar o futuro.Confúcio
Cada ano que passa deixa após si qualquer coisa cujo presente continua vivendo.
Charmes
Passarinho
Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Adágio popular.
Mais vale dois passarinhos voando que um na mão. Anônimo
O passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Henry James,
filósofo e psicólogo americano.
Passividade
A própria passividade é uma forma de ação. J.P. Sartre. Escritor francês.
A passividade da mulher, – muitas vezes, sutil, manhosa, persuasiva e envolvente, é
falsa e enganosa, iludindo a gente. José Olyntho
Se os homens não fossem passíveis, seriam ingovernáveis.Marquês de Maricá
Podemos tornar-nos menos passíveis neste mundo promovendo a nossa inteligência
pelo estudo, ciência, experiência e virtudes, conhecendo melhor a natureza dos males
e suas fontes, e podendo conseqüentemente preveni-los, removê-los, neutralizá-los e
transformá-los em bens.Marquês de Maricá
Somos de ordinário caridosos porque nos reconhecemos passíveis, como os objetos
da nossa compaixão. Marquês de Maricá
Passo
Já vale de si o passo. Vale ainda mais o passo compassado. P.C.Vasconcelos Jr.
Pátria
A pátria é a família amplificada.Rui Barbosa
Ama, com fé e orgulho a terra em que nasceste. Olavo Bilac
Ninguém ama a pátria porque é grande, mas porque é sua. Sêneca
Patrimônio
O mais belo patrimônio é um nome reverenciado. Victor Hugo
Patriotismo
Patriotismo é a convicção de que nosso país é superior a todos os outros porque
nascemos nele. G.B.Shaw
O patriotismo é o ovo das guerras. G. de Maupassant
Sem pátria não é possível organização alguma da humanidade. G. Mazzini
Patriotismo é a indigna limitação da alma por fronteiras geográficas. Santayana
Pavão
Hoje pavão; amanhã, espanador. Acyr Simão, empresário paulista em Brasília
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O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Acyr Simão, empresário paulista.
Paz
O respeito ao direito alheio é a paz. Benito Juarez
Nunca imaginei que a paz desse tanto trabalho. P.C.Vasconcelos Jr.
O segredo para viver em paz com todos, consiste na arte de compreender cada qual
segundo sua individualidade. Friedrich L. Jahn
Nossa paz não deve morar num quarto sem janelas. P.C.Vasconcelos Jr.
"Vis Pacem Parabellum" (Se queres a paz, prepara-te para a guerra.) Provérbio latino
A paz é a grande fortuna do pobre. P.C.Vasconcelos Jr.
É melhor e mais segura uma paz certa que uma vitória esperada. Tito Lívio
Sem mútua compreensão e benevolência é difícil, senão impossível, manter a paz
entre as pessoas. José Olyntho
Não haverá paz no mundo se antes não houver paz entre as religiões.Hans Kung,
l928, teólogo suíço.
As fontes da grandeza e felicidade de um povo, a indústria, o comércio, as artes, as
ciências e as mais luminosas instituições da sabedoria, não podem prosperar senão no
seio da paz e da confiança. D. Raimundo de Seixas
Paz, em verdade, só há na morte. Luiz Murat
Receita milenária de Paz: Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás
muitos aborrecimentos Confúcio
A inscrição "Paz perpétua" não pode por-se senão sobre a porta de um cemitério.
Leibnitz
O homem que deseja viver em paz tem de ser surdo, cego e mudo. Provérbio turco
Tem-se a paz quando se pode impô-la. Remy de Gourmont
Busque a paz que a encontrarás. Ernst Arndt, l769-l960, poeta alemão.
A paz universal não é outra coisa senão a preguiça das nações. Augusto de Lima
Poderás ter paz somente se a dares. Marie von Ebner-Eschenbach
Eu prefiro a paz mais injusta à mais explicável guerra. Cícero
A paz faz crescer as coisas pequenas; a discórdia destrói as grandes. Salústio
Quanto mais o homem se espiritualiza, mais ascende para as regiões das idéias
libérrimas, das aspirações superiores, abandonando, aos poucos, os meios inferiores
em que exteriorizou todos os atributos grosseiros de organização moral. É natural e
lógico, que aos horrores da guerra prefira os esplendores da paz. É uma conseqüência
necessária de sua evolução espiritual.Alberto Veiga
A paz exige quatro condições essenciais: verdade, justiça, amor e liberdade. J. Paulo
II, papa.
Paz de Espírito
Há prazeres de várias naturezas; nenhum se iguala, porém, ao da tranqüilidade de
consciência.
O amor é um grande destruidor da paz de espírito. Susan Cheever Sel. 0l-02
Pecado
É humano cometer pecados; diabólico persistir neles. Cristão odiá-los; divino
abandoná-los. F. Logau
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Pecado é algo que não se pode deixar de fazer. André Gide
O pecado original é o menos original de todos os pecados.
Todos os pecados mortais têm o seu quê de útil e honesto. Eugéne Sue
Deus, se tivesse de ouvir os pecados de uma mulher,– ouvia-os sorrindo. Julio Dantas
Olhe cada um para suas quedas e conhecerá as suas cegueiras. Pe.Antônio Vieira
Não há pecados. Há apenas estágios de desenvolvimento. Provérbio Tibetano
O menor número possível de pecados é a lei do homem. Não pecar absolutamente é o
sonho do anjo; tudo quanto é terrestre esta sujeito a pecar. Vitor Hugo
Como sabemos que um pecado foi perdoado? Quando não o cometemos mais.
Bunam, (cerca de l800), rabino de Pzysha, Polônia
A falta das mulheres, das crianças, dos servos, dos fracos, dos indigentes e dos
ignorantes são as faltas dos maridos, dos pais, dos amos, dos fortes, dos ricos e dos
sábios. Vitor Hugo
A coisa mais difícil de ver são os nossos pecados.A coisa mais fácil de ver são os
pecados dos outros. Gustavo Barroso
O pecado é como a barba; reproduz-se, e é preciso cortá-lo continuamente. Lutero
Como é belo o pecado quando o coração o não confessa. Camilo C. Branco
Devemos ser inexoráveis para com o pecado, porém humanos para com o pecador.
Esprit Fléchier, 1632-1710, sacerdote e escritor francês.
Contra si ou contra os outros, dos pecados um dos maiores é a omissão do verdadeiro
e puro amor. José Olyntho
No passado cometi o maior pecado que um homem pode cometer: não fui feliz. Jorge
Luiz Borges
Pecar
Quase nos inspiram o desejo de pecar/ Os mil e um cuidados para os evitar. Molière
Pedantismo
Pedantismo é a senilidade do conhecimento. Holbrook Jackson
Pedestal
Quando o homem constrói o próprio pedestal, é melhor usar material resistente. Anna
Quindlen, Seleções, 3-01
Pedir
Os pedidos feitos com timidez são quase sempre negados. Sêneca
Não peças nada que, se te pedissem, recusarias. Juan de Lerma, século XVII, frade e
escritor espanhol
Quem pede não manda.Ditado popular
Pedi e obtereis.Jesus.
É próprio dos orgulhosos e impulsivos mandar, e, dos humildes e ponderados, pedir.
Não é o que dizemos que nos perde; é a maneira de dizer.Voltaire
Bailando no ar, o perfume nada pede além da amplidão para espraiar-se.J.de Ângelis.
Faça por merecer o que pedes.
Merecimento não basta se não sabes pedir.
Aprenda a nobre arte de pedir.
Saber pedir é uma arte que aprendemos com os "nãos" que recebemos.
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Antes de pedir reflita calmamente se de fato necessitas, se é justo e exeqüível seu
pedido.
Pedi e obtereis. Jesus
Sê persuasivo, oportuno e convincente ao pedir.
Onde há vinte e quatro modos de negar, haverá vinte e cinco de pedir. Antônio Vieira
Seja naturalmente humilde, mas jamais se rebaixe ao pedir.
Seja humilde e prudente quando tiveres de pedir; reflete antes, como irás proceder,
caso receba um "não". José Olyntho
Pedir duas vezes é tirar. D. Francisco de Portugal
Não é por muito pedir que seremos ouvidos. Jesus
Pedra
A pedra grosseira, a golpes de buril, se transforma na estátua valiosa. J.de Ângelis
Peixe
Peixe e visitas cheiram mal depois de três dias. Benjamim Franklin-1706-1790
Inventor e homem público americano.
Penas
É dobrar mágoas repetir pesares.Braz G. de Mascarenhas, l596-l658, poeta português.
Dependem do temperamento as penas de cada um. P. C. de Vasconcelos
As penas chegam depressa/ E vão-se devagarinho, /Pois somos sempre nós mesmos/
Quem lhe prepara o caminho. Sabino Batista
Pena de Morte
A ninguém, individual ou representativamente pelo Estado, cabe o direito de eliminar
o homem, mesmo quando este delinqüe da forma mais grotesca ou vil. Se o Estado o
fizer, torna-se igual ao delinqüente que roubou à vitima sua vida. A morte do
delinqüente não devolve a vida da vitima.
Matar para punir um delito é, sem comparação, uma punição maior do que o próprio
delito F. Dostoievski
Não há, no Evangelho, um só versículo que apóie a pena de morte.
Se o Estado ceifa a vida de um cidadão, não tem o direito de exigir que outros a
respeitem.
Porque matamos as pessoas que mataram outras pessoas? Para demonstrar que não se
deve matar? Norman Mailer, l923 -, escritor americano
O quinto mandamento “Não matarás”, não se refere apenas ao ser humano, mas
também aos animais.José Olyntho
O ser humano tem, instintivamente, horror à morte. José Olyntho
Pendores
Os pendores dos outros são parceiros nossos. Para o mal. P. C. de Vasconcelos
Pensamento
O pensamento humano, mais sutil e veloz que a luz, sobe e se eleva mais alto do que
as nuvens e no seu vôo assombroso transcende as barreiras do universo visível,
contempla o Infinito e se expande na Imensidade. Marquês de Maricá
O Universo é um grande pensamento.Einstein
Aquilo que o homem pensa, sente e faz, isso mesmo ele é. José Olyntho
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O pensamento é o ensaio da ação. Freud.
Os grandes pensamentos procedem do coração.Vauvenargues.
Quem pensa grande também erra grande.Martin Heidegger 1889-l976, V4-90.
Quanto menos os homens pensam mais eles falam. Montesquieu.SV, 7/91.
Quem pouco pensa muito erra. Leonardo da Vinci
A independência do pensamento é a mais nobre das aristocracias. A. France
Alça o pensamento a Jesus Cristo, o Sublimes Idealizador, e deixa-te inspirar por Ele,
plasmando em teu foro íntimo a incoercível força do Bem em forma de vida e alegria
para ti mesmo. J. de Ângelis.
Ergue o pensamento altivo, acima de próprias lutas de todo dia e ausculta o
pensamento divino espalhado na Grande Casa de Nosso Pai. J. de Ângelis.
Enquanto distendes a mão para ajudar, eleva o pensamento às Regiões Superiores da
Vida, procurando auxilio. J. de Ângelis.
O pensamento é fonte poderosa. Policiado pelo Evangelho, verte luz pacificadora;
desguarnecido transforma-se em cachoeira destruidora. J. de Ângelis.
Os grandes pensamentos não necessitam apenas de asas, mas também de algum
veículo para aterrissar. Neil Armstrong, astronauta americano.
Liga-te ao bem atuante pelo pensamento e o bem, por fim,atuará sobre ti.
Mantém elevado o pensamento ao Senhor sem te envergonhares.Educa o teu modo de
pensar para expressar na palavra o teu real modo de ser. J. de Ângelis.
Uma coletânea de pensamentos deve ser uma farmácia onde se encontrem remédios
para todos os males. Voltaire
Aquele que mais pensa e reflete, goza e sofre mais que os outros. Marquês de Maricá
Pensar é mais interessante do que saber, mas é menos interessante do que olhar.
Goethe
Há uma grande variação de níveis de pensamento, resultantes das conquistas
intelectuais. J. de Ângelis
A contradição é o sal do pensamento. O. Gréard
Procurando as palavras encontram-se os pensamentos. J. Joubert
Só é feliz quem não pensa. H. Armond
Como é vulgar reputar sensatos aqueles que somente pensam como nós. La
Rochefoucauld
Pensar é um grande divertimento: um brinquedo que Deus ofereceu aos homens para
não se aborrecerem infinitamente. Correia Júnior
Quem pouco pensa, muito erra. Leonardo da Vinci
Pensar é mover-se no infinito. Lacordaire
O pensamento é a mais forte de todas as coisas. Remy de Gourmont
Quando todos pensam da mesma maneira é porque não pensam grande coisa. Walter
Lippmann
Assim como o perfume é a expressão da flor, o pensamento é o perfume do espírito.
J.M.de Macedo
Nenhum pensamento é essencialmente profundo. Profundo é somente o que não é
claro. De Vanière
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O pensamento humano, quando deveras tomado por uma idéia fixa, em vão se esforça
por arrancá-la de si; em vão se desvia para direções diversas; um como pendor
natural o faz voltar de novo a ela. Júlio Diniz
O que nos torna imediatamente felizes é a alegria do pensamento, pois essa boa
qualidade se recompensa logo por si mesma. Schopenhauer
A escravidão do pensamento é mais funesta para o gênero humano do que a
escravidão das ações. Boileau
O pensamento livre proclamo em alta voz, e morra quem não pensa como eu.
Anônimo espanhol.
Os maus pensamentos geram e produzem as más ações.Marquês de Maricá
Não há sombra tão espessa, /Nem há noite sem luar, /Que a luz de um bom
pensamento/ Não consiga iluminar. Eugênio Rubião
Os pensamentos são escravos dos sentimentos. C.Robson
Semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um
hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. Marion Laurense
A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de
pensamentos. U.S.Andersen
O homem começa a ser depravado desde que abriga no coração um só pensamento
que se vê obrigado a dissimular. Benjamim Constant
Pense positivamente. A natureza lerá teus pensamentos e os confirmará.
Quanto menos os homens pensam mais eles falam. Montesquieu.V 7/91.
Aquele que mais pensa e reflete, goza e sofre mais que os outros. Marquês de Maricá
Pensar é mais interessante do que saber, mas é menos interessante do que olhar.
Goethe
Quem pensa grande também erra grande. Martin Heidegger, l889-l976, filósofo
alemão.
Pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar
corretamente o é, face à interferência dos desejos e supostas necessidades. Assim, a
concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do
pensamento. J. de Ângelis
Pensar é um grande divertimento: um brinquedo que Deus ofereceu aos homens para
não se aborrecerem infinitamente. Correia Júnior
Quando todos pensam da mesma maneira é porque não pensam grande coisa. Walter
Lippmann
Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar estabelece atitudes, em
segundo gera hábitos e, depois, governa expressões e palavras, através das quais a
individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de
um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo.Universo e
vida - Hernani T. San'Anna -Áureo
Pequenez
O amor vive de amáveis pequenezes.Theodor Fontaine l819-l898, escritor mexicano.
Honrar pequeninas coisas/ É o processo em que te engrenas/ Para fazer grandes
coisas/ Como se fossem pequenas.Chiquito de Morais
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Perdão
Perdoar é próprio das almas generosas. Lao-Tsé
Como sabemos que um pecado foi perdoado? Quando não o cometemos mais.
Bunam, (cerca de l800), rabino de Pzysha, Polônia.
Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar.
George Herbert
O perdão é uma dádiva altamente valiosa. Seu custo, no entanto, é nulo. Betty Smith
Junto à boca enegrecida/ Que nos condena ou magoa/ Seremos iluminados/ Na glória
de quem perdoa. Casimiro Cunha.
Perdoa e ajuda amparando/ Como as terras generosas/ Que dão em troca de estrume/
Pão e bênçãos, vida e rosas.
O perdão conferido aos maus torna cúmplices os que lho deram. Marquês de Maricá
Toda ofensa é fogo lento/ Que nos queima o próprio ser/ Perdão é o medicamento/
Que nos ajuda a esquecer.
Ofensas – sombras da vida!.../ Entrega as nuvens ao vento. . ./ Perdão quando é
verdadeiro/ Tem nome de esquecimento.
Rancor é uma evidente manifestação de inferioridade. José Ortega y Gasset
A prática do perdão é nossa mais importante contribuição para a cura do mundo.
Marianne Williamson
Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas.
Francisco Cândido Xavier
Perdoa a todos, mais do que a ti próprio. Provérbio inglês.
Indulgência! Conclusão de todas as coisas.A. Dufresne
Aos que te odeiam, perdoa: / olha a terra que floresce/ e, em seus frutos, te abençoa.
Múcio Leão.
Deve-se perdoar o humilde e guerrear o soberbo. Vergílio
Perdoar é próprio das almas generosas. Machiavelli
Errar é humano, mas é também humano perdoar. Plauto
Não haveria o direito de vencer se não houvesse o direito de perdoar. Eça de Queiroz
Seja grande embora o crime/ o perdão é sublime. Casimiro de Abreu
Um bom perdão pode morar ao lado de um tenaz ressentimento. P.C.Vasconcelos Jr.
Que vantagem perdoar, guardando no coração, a triste recordação do agravo que se
sofreu? E eternizar burramente, a mágoa dentro da gente? Eis a verdade que trago-a,
na mente e no coração! José Olyntho
Só é feliz quem não pensa.H.Armond
A indulgência faz parte da Justiça. J. Joubert
Quem se vinga depois da vitória, é indigno de vencer. Voltaire
A verdadeira clemência consiste não em perdoar, mas esquecer; há perdões que
ofendem; gravam a injúria em vez de apagá-la e matam o reconhecimento exigido.
Condessa de Ségur
Perdoa e ajuda amparando/ Como as terras generosas, /Que dão em troca de estrume,
/Pão e bênçãos, vida e rosas.
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Perdoai as nossas ofensas, assim com nós perdoamos aos que nos tenham ofendido.
Do Pai-nosso -Jesus
Compreender tudo é tudo perdoar. Tolstoi
A vingança é do escravo, o perdão é de rei. Pítaco
É bom perdoar, melhor é esquecer. Browning
Jamais te prendas ao agressor por um ato de vingança, senão por um impulso de
perdão.Vingando tu te escravizas à dor; perdoando tu te libertas dela. A vingança é
filha do ódio e o perdão é filho do amor, e o ódio está para o amor, como o inferno
está para o céu.Rubens C. Romanelli
O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes Mahatma Gandhi
Perder
Conselho de Thomas Hitchcock a seu filho, jogador de pólo: "Perca como se
estivesse gostando de perder e ganhe como se estivesse habituado a ganhar".
Quando uma pessoa perde a cabeça, já perdeu, muito antes, o coração.
Perdido
Uma só salvação tem um perdido, / Perder toda esperança à salvação. Camões
As mulheres e as galinhas perdem-se por correr demasiado. Provérbio francês.
Os abismos só se cavam aos pés de quem os anda apalpando. Camilo C. Branco
Mais perdido que cego em tiroteio. Provérbio.
Perfeccionismo
Se os homens não fossem passíveis, seriam ingovernáveis.Marquês de Maricá
Deus ajuda o homem que só se casará quando encontrar a mulher perfeita, e ajuda-o
mais ainda se ele a encontra.
O afã da perfeição torna algumas pessoas totalmente insuportáveis.Pearl Buck, l8892l973, Escritora americana.V l0/9l.
Perfeição
Lembrai-vos sempre que o caminho/ que for mais árido e mais pobre/ É o que conduz
à perfeição. Múcio Leão
Basta pensar em qualquer perfeição para a ver na mulher que se ama. Stendhal
O mais perto que uma pessoa chega da perfeição é quando preenche uma ficha de
emprego. Stanley Randall
Quanto mais nos aproximamos da perfeição, menos a exigimos nos outros. Petit-Senn
Ser justo e bom é ser perfeito. Lúcio de Mendonça
Um homem não pode ter a idéia da perfeição em um outro, se nunca a sentiu em si
próprio. R. Steele
O preço da perfeição é a prática constante. Dale Carnegie
Quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos exige dos outros. Petit-Senn
O alvo da humanidade não é a felicidade: mas a perfeição intelectual e moral. Renan
A suprema perfeição existe no infinito, o limitado é sempre imperfeito como tal.
Marquês de Maricá
A perfeição é atingida não quando não há nada a acrescentar, mas quando não há
mais nada a tirar. Antoine Exupéry
Aquele que, com perspicácia, se declara limitado está vizinho da perfeição. Goethe
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Perfeito, relativamente a vós e ao vosso planeta, é o Espírito que se tornou senhor das
paixões e delas soube libertar-se; que se despojou de toda impureza de pensamento e,
por conseguinte, de ação; que vive animado do mais ardente e devotado amor a todas
as criaturas do Senhor, penetrado do sentimento profundo de respeito e de adoração
para com o seu Criador; que alcançou o apogeu do amor e do devotamento, mas não
da ciência.
Perfídia
Quando não basta a pele do leão é preciso juntar a da raposa. Lisandro
Perfume
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Provérbio
Chinês.
Perguntas
De todas as perguntas, 80% são afirmações disfarçadas. Dr. Phil McGray
Perigo
Mais segura resistência/ no perigo, é fugir dele. Diogo de Tovar
A bravura evita mais o perigo do que o medo. Conde de Ségur
Muitas vezes acontece que, para se obter um pequeno proveito, as pessoas expõem-se
estouvadamente a um grande perigo. Goethe
...Há perigos / que com outros se vencem tão somente. Araújo Porto Alegre
A sensação do risco é atraente. O desafio é buscar novos limites. Airton Senna
Quando é realmente muito grande a probabilidade ou o risco de o acidente ocorrer, a
periculosidade diminui grandemente ou mesmo se desfaz devido ao grande medo que
provoca e à cautela que inspira. José Olyntho
O perigo é o grande remédio para o aborrecimento. Graham Greene, l904, escritor
inglês, 4-90.
Tudo com medo é mais gostoso. Suzana Queiroz
Perigo é a pessoa que cometeu todos os erros que podem ser cometidos num campo
muito limitado. Niels Bohr
Os homens mais perigosos são aqueles que nada têm a perder.Walter Waeny
A atração do perigo está no fundo de todas as paixões profundas do homem. Anatole
France
Nunca se vence um perigo, sem perigo.Siro
O que esteve arriscado na tormenta, não se fia do mar quando há bonança. Rodrigues
Lobo
Perseguição
No fundo a perseguição/ Tem este claro sentido: / Favorece a promoção/ Daquele que
é perseguido.
Perseverança
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Provérbio.
O gênio, esse poder que deslumbra os olhos humanos, não é senão a perseverança
bem disfarçada. Goethe
No Banco da Eternidade/ Achei um aviso assim: / Perseverança no bem/ Dá
dividendos sem fim.
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Só alcança quem não cansa.Provérbio.
A perseverança é a virtude pela qual todas as outras frutificam. A.Graf
A perseverança é o grande agente do êxito. G.Dargan
No pensamento nobre persevera.
Cair sete vezes; levantar-se oito. Provérbio japonês
A perseverança é o fundo da virtude. H. de Balzac
Façamos consistir a virtude na tenacidade.Shakespeare
A perseverança é, às vezes, confundida com a obstinação. Kotzebue
As grandes obras são executadas, não pela força, mas pela perseverança.Samuel
Johnson
Quando nada parece dar certo, vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha
talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na centésima primeira
martelada a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso,
mas todas as que vieram antes.Jacob Riis
Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha.Confúcio
Uma prova de que Deus esteja conosco não é o fato de que não venhamos a cair, mas
que nos levantemos depois de cada queda. Santa Teresa de Ávila
Uma vez começadas, as coisas não devem ser esquecidas nem deixadas antes de
serem acabadas, pois é sinal de pouca prudência começar muitos atos e não acabar
nenhum.Mateo Alemán
Não a potência, mas a duração de um sentimento elevado forma os homens
superiores.
As águas gastam as pedras. Jó
As grandes obras são executadas, não pela força, mas pela perseverança. Johnson
Não é batendo com uma esponja que pregareis um prego na parede. Provérbio
Valáquio
Uma caminhada de mil passos começa com o primeiro. Provérbio Japonês.
Persistência
A persistência é irmã da excelência. Uma é questão de qualidade; a outra, questão de
tempo. Marabel Morgan
A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin, 1889-1977.
Corra atrás! Corra o risco. Há ocasiões em que é preciso confiar naquela voz
silenciosa dentro de você. Os especialistas nem sempre tem as respostas certas. De
acordo com as leis da Aerodinâmica, o besouro não pode voar. Acho que ninguém
lembrou de dizer isso a ele.Autor Desconhecido
Admita seus erros e enganos, mas não os lamente; corrija-os e continue andando para
frente. Desde que esteja caminhando para frente, você pode corrigir sua rota enquanto
caminha. Marwell Maltz
As invenções são, sobretudo os resultados de um trabalho teimoso.Santos Dumont
Conserve os olhos fixos num ideal sublime e lute sempre pelo que desejares, pois só
os fracos desistem e só quem luta é digno da vida.
Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência de medo.
Mark Twain.
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Digno de admiração é aquele que, tendo tropeçado ao dar o primeiro passo, levantase e segue em frente. Carlos Fox
É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada. Mas a graça das
graças é não desistir nunca.D. Hélder Câmara
É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho do obstáculo que
ela pode vencer, nem o valor de uma ação sem sabermos o sacrifício que ela
comporta.Autor Desconhecido
É melhor morrer em pé do que viver de joelhos.Dolores Ibarruri (La Pasionária,
Guerra Civil Espanhola).
Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço!Dave Weinbaum
Os dias prósperos não vêm por acaso; nascem de muita fadiga e muita
persistência.Henry Ford
Não desistam quando ainda são capazes de um esforço a mais. Nada termina até o
momento em que se deixa de tentar.Autor Desconhecido
Personalidade
Personalidade é aquilo que a pessoa tem quando não está precisando de emprego.
Max Nunes
Se Pilatos tivesse mais personalidade, Jesus teria tido menos humilhações.
P.C.Vasconcelos Jr.
Só somos o que somos quando ninguém está olhando. Robert C.Edward.
As pessoas mudam tanto que há sempre algo de novo a observar nelas.Jane Austen
A soma total da existência é a magia de ser-se necessário apenas a uma pessoa.
As pessoas são como o vinho: a idade azeda os maus e apura os bons. Cícero.
No nosso íntimo temos sempre a mesma idade. Gertrude Stein
Uma personalidade se desperta ao contacto de outras personalidades. Platão
É dever do homem empreender a conquista de sua personalidade: é necessário que
seu desenvolvimento seja trabalho próprio. Ballanche
O que mata a personalidade é o despotismo, seja qual for o nome que se lhe dê. Stuart
Mill
Em permanente representação dos conteúdos mentais, e dominada pela imposição das
leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para
ser conhecida, não raro, em distonia com o eu profundo e real, gerador de conflitos.
Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e
submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais
tipificadores.
Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea
com o ser real, eis o desafio da terapia transpessoal, trabalhando a pessoa para que
assuma a sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e
desencarcerando-se, até permitir-se a perfeita harmonia entre ser e parecer. J. de
Ângelis
Perspectiva

19

Poucas perspectivas são tão boas dentro de casa, quanto um generoso desjejum
exposto na mesa bem arrumada e bonita, quando se acorda. Nataniel Hawthorne,
l804-l964, escritor americano.
Persuasão
Não tentes conseguir de outra maneira, aquilo que não conseguires obter por amor.
São Francisco de Sales.
Pesadelo
Visão sem ação é devaneio. Ação sem visão é pesadelo. Provérbio Japonês.
Pesca
A pesca é como a poesia: é preciso nascer pescador. Walton
Precisamos perder uma mosca para pescar uma truta. Herbert
Pescar pode ser comparado ao aprendizado de matemática: nunca se chega a aprender
inteiramente. Walton“.
Poderíamos dizer da pesca o que o Doutor Boteler disse dos morangos: Sem dúvida
Deus poderia ter feito, mas nunca fez, um bago melhor”.Assim podemos julgar que
Deus poderia ter feito, mas nunca fez, uma recreação mais calma, tranqüila e
inocência do que a pesca. Walton
Pessimismo
O pessimismo jamais ganhou uma batalha. Dwigt Eisenhower
Vamos deixar o pessimismo para dias melhores.Carlos Barros -Jornal Poemia.
Não te dês ao pessimismo / Por mais que a dor te requeira./ Se o mal te empurra
ao abismo/ Deus te segura na beira.
O pessimismo é a vacina da decepção. E. Thiaudière
Vêem-se cardos, onde os outros apenas vêem rosas. Rigaud
Os ingleses nunca são tão felizes como quando se lhes diz que estão arruinados. A.
Murphy
Nós formamos males imaginários, sabendo que temos de encontrar tantos
verdadeiros. Goldsmith
Pode alguém se recordar de quando os tempos não eram difíceis e o dinheiro não era
escasso? Emerson
Para o pessimista nada é tão desprovido de valor como a vida, com exceção da sua.
Wertheimer
Não forjemos males imaginários, sabendo que nós vamos defrontar com males
verdadeiros. Goldsmith
Precavida por demais, conscienciosamente, a palavra “pessimismo” indica em seu
início em que se baseia e o que é: – no pé. José Olyntho
Peso
As mulheres nunca estão contentes em matéria de peso: sempre procuram reduzi-lo,
aumentá-lo ou redistribuí-lo.
Peso Saudável: – Mulheres: l5 a 20 % de gordura.
Homens: – l2 a l5 % de gordura. (Peso Ideal – segundo a OMS)
Pesquisa
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A meta final de qualquer pesquisa não é a objetividade, mas a verdade.Helene
Deutsh, 1884-1904 Psiquiatra americana.
A pesquisa científica diminui o espaço que existe entre a realidade e a ficção.
Pesquisa básica é quando eu estou fazendo o que não sei o que estou fazendo. Werner
von Braun, cientista alemão.
No campo das observações, a chance favorece somente as mentes preparadas. Louis
Pasteur
Pessimista
Apesar de você amanhã será outro dia...Verso inicial de um samba de Chico Buarque
Pessimista – pessoa que sabe o que vale e sofre por isso.
A preocupação deveria levar-nos à ação, não à depressão. Karen Horney
Não vos preocupeis com o dia de amanhã porque basta a cada dia os seus cuidados.
Jesus
O pessimista acha um problema para cada solução. Lob Baruch (pseudônimo) ou
Ludwig Borne), l786-l837, escritor alemão.
O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Dwigt
Eisenhower
Nenhum pessimista jamais descobriu os segredos da estrela, nem velejou a uma terra
inexplorada, nem abriu um novo céu para o espírito humano. Helen Keller
Pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate à
porta. Michel Levine
Sofre por antecipação quem vive pensando bobagens que não se realizam.Alberto A.
Lohmann
Tenha cuidado com o que você pensa, pois vida é dirigida pelo que você pensa.
Provérbios - 4:23
Quem tem olhos fundos, chora cedo. Adágio Popular.
O pessimista é aquele que se sente mal quando está bem, de medo de sentir-se pior
quando melhorar. Anônimo
Um pessimista? É o homem que acha que todo o mundo é tão detestável quanto ele
próprio, e odeia todo mundo por isso. B. Shaw
Pessimista é aquele que se sente mal quando está bem, com medo de ser pior quando
estiver melhor.H. Allen Smith
Os que não crêem em Deus e em si próprios são, provavelmente e com razão, os
maiores pessimistas, pois, nada d’Ele esperando, não erguem, nem de dia nem de
noite, para o alto a cabeça para ver as nuvens ou as estrelas, mantendo-a voltada para
os pés. José Olyntho
Pessimista & Otimista
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.
Pessimista é aquele que acha que já se chegou ao pior. O otimista diz que tudo
sempre pode piorar. Abel Agabenkianl926-, economista russo.
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Otimista é aquele que olha em teus olhos, pessimista é aquele que olha nos teus pés.
Chesterton
O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele se mude, o realista ajusta
as velas. William George Ward
O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Dwigt
Eisenhower
Pessoas
Há dois tipos de pessoas no mundo: as que se elevam e as que se inclinam. Ella
Wheller Wilcox, l855-l919
Há duas espécies de pessoas: carta sem envelope e envelope sem carta.
P.C.Vasconcelos Jr.
Há pessoas para as quais o crepúsculo é o prolongamento da aurora. Machado de
Assis
As pessoas devem ser a mudança que elas querem ver no mundo. Gilberto Gil
Piada
Da piada mais moderada à ofensa não há mais do que um passo curto. Lambert
Há dois gêneros de piada: um grosseiro, livre, vicioso e obscuro, e outro elegante,
agudo e gracioso. Cícero
Não pode haver graça onde não há discrição. Cervantes
A piada é como o sal: deve ser usada com muito cuidado. Juvenal
Tudo é muito engraçado, contanto que suceda a outro. Rogers
As piadas são a pimenta da conversação e o sal da vida. Charfield
Uma piada é uma coisa muito séria. Churchill
A piada oportuna é o mais belo condimento da conversação, e tem tanta parte na
verdadeira urbanidade que alguns a tomam pelo todo. Usada de modo devido, produz
belos efeitos; alegra aos que falam e aos que ouvem, concilia reciprocamente as
vontades, descansa o espírito fatigado pelos estudos e ocupações sérias. Os homens
sempre sérios são intermediários entre homens e estátuas. Sendo a risibilidade
propriedade inseparável da racionalidade, os que se negam ao risível degeneram do
racional. Os tolos costumam qualifica-los como homens de critério, judiciosos e
amadurecidos. Boa prova de critério fundada na rigidez e secura de troncos e pedras.
Nenhum animal sabe rir. Será caráter do homem de critério sólido o que é comum aos
animais? Eu tenho como prova de gênio tétrico, de humor atrabiliário. Porém, tanto,
ou mais ainda mais, do que se opor à urbanidade, a seriedade é contrária à jocosidade
importuna.Por três aspectos pode ser ingrata a piada nas conversações: por se exceder
na quantidade; por se exceder na má qualidade; e por defeito de naturalidade. Quem
está sempre dizendo piadas é mais truão do que cortesão. Não há homem mais
irrisível do que o que está sempre rindo. E o que a todas horas faz o gracioso, a todas
as horas é infeliz. Frei Benito J. M Feijó- l666-l764, Filósofo e crítico espanhol.
Piedade
Três coisas precisam ser excessivas para ser apenas suficiente: a piedade, a probidade
e a limpeza. Boudet
O anjo da Piedade evita os caminhos da guerra! Erasmus Darwin
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Tu, ó compaixão, és a única virtude: todas as outras são virtudes usurárias. U.
Foscolo
A piedade não é um presente entre amigos, é um amor sem condição e que não espera
resposta. Coelho Neto
A falta de piedade transforma os criminosos em mártires. H. Maret
A compaixão é uma das mais preciosas entre as faculdades da alma humana. Tolstoi
A piedade Deus semeou-a / da estrela ao verme; da altura/ ao baixo abismo há
doçura, / tudo ama, tudo perdoa. Alberto de Oliveira
Piloto
Piloto de provas: Risco voador.
Pilhérias
Todas as pilhérias deviam ser curtas – e por falar no assunto, as solenidades também.
Pintura
O pintor pinta especialmente com os olhos. A sua arte é a arte de ver regular e
belamente. Novalis
O claro-escuro é, a meu ver, o apogeu da arte. Por isso é que bem poucos podem têlo. U. Foscolo
Que galeria de pinturas e retratos em nosso espírito! Ela é tão vasta como o mesmo
universo, sem ocupar, todavia o menor lugar na imensidão do espaço. Maricá
Um quadro deve ser pintado com o mesmo sentimento com que um criminoso comete
um crime. Edgard Degas, l834-l9l7, pintor francês.
A pintura é poesia muda e a poesia, pintura que fala. Simônides de Ceos, 556-448
a.C. Poeta grego
O cubismo é um exercício militar. Toda (o) artista, para ser forte, devem passar por
ele. Tarsila do Amaral
A arte nos faz expressar a beleza em cada pincelada e o prêmio é a conquista de tudo
que criamos com amor. Maria de Lourdes de Deus
Pinto o que sei, não o que vejo. Pablo Picasso
Um homem pinta com seu cérebro, não com suas mãos. Michelangelo
Primeiro aprenda a ser um artesão. Isto não impedirá você de ser um gênio. Eugéne
Delacroix, pintor francês.
Pior
Antigamente as coisas eram piores, mas foram piorando.- Paulo Mendes Campos,
escritor brasileiro.
Piranha
Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Ditado popular.
Pisar
Plágio - Se você rouba idéias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores,
é pesquisa.Wilson Mizner.
Placebo
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.
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Planejamento
O homem planeja seu procedimento; mais fácil será encontrar com a casualidade.
Friedrich Dürrenmatt, l921, dramaturgo suíço.
Plebiscito
Um plebiscito durante o nazismo poderia justificar o holocausto do povo judeu.
Evandro Lins e Silva.
Ninguém é pobre quando ama. Camilo C. Branco
Nada custa mais caro do que ser pobre. P. Brulat
O maior homem da história foi o mais pobre. Emerson
Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Kirk
Douglas - ator de cinema americano.
Arquivo de pobre é prego na parede. Adágio Popular
Quando pobre come frango um dos dois está doente. Adágio Popular
Ladrão que entra na casa de pobre só leva susto. Adágio Popular
Pobre só sai do aperto quando desce do ônibus. Adágio Popular
Deus acha-se escondido no pobre; quando este estende a mão, é aquele quem recebe.
Sto. Ambrósio
Ser pobre e independente é uma coisa verdadeiramente impossível.W. Cobbet
Dos que têm a bolsa vazia se diz que cantam em presença do ladrão. Pe. Manoel
Bernardes
Mais vale ser pobre do que néscio, porque o pobre necessita de dinheiro e o néscio de
entendimento. Sêneca
Este triste mundo, que veste quem já tem roupa e desnuda quem está nu. Calderón de
la Barca
Ninguém morre tão pobre como nasceu. Minúcio
Os pobres acham sempre pouco o que os ricos lhes dão a titulo de esmola, pedindo
por empréstimo, taxam a quantia e se consideram menos obrigados à sua
beneficência.Marquês de Maricá
Plasma
A Água do mar: meio vital.
O cientista francês René Quinton (1866-1925)formulou a hipótese de que “a vida
animal, que começou como uma célula no mar, manteve através de toda a evolução
zoológica as células que compõem cada organismo num ambiente marinho”.
Pobreza
Pobreza não excita inveja: por mais que procuro, não lhe descubro outra vantagem.
Marquês de Maricá
É coisa honrada a pobreza suportada com alegria. Sêneca
Não há virtude que a pobreza não gaste. Chamfort
Quem teme a pobreza não é digno da opulência. Voltaire
Homens há que parecem acusar a sociedade da sua pobreza, não refletindo que a
devem ordinariamente aos seus vícios, ignorância, fatuidade e inflexibilidade de
caráter.Marquês de Maricá
Um povo não deve ter vergonha de sua pobreza, e sim de não combatê-la.Péricles
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Poder
O poder que as pessoas que nós amamos têm sobre nós, é sempre maior do que o que
temos sobre nós mesmos. La Rochefoucauld
O furor de dominar é a mais terrível das doenças do espírito humano. Voltaire
Quem pode o mais, pode o menos. Provérbio.
Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à
prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraão Lincoln
O amor à liberdade é amor por outros; o amor ao poder é amor por si mesmo.
William Hazlitt
O poder é a coisa mais intoxicante do mundo – e de todas as formas de poder, a mais
intoxicante é a fama. Danuza Leão.
Onde reina o amor, não há desejo de poder. Onde predomina o poder, falta amor. Um
é a sombra do outro. Carl Gustav Jung
É infinita a volúpia da onipotência. Wanderlei Guilherme da Silva
A glória é um veneno que deve ser tomado em doses pequenas. Honoré de Balzac
Quanto mais um sujeito se acha importante mais fácil tomar o lugar dele. Henry
Courtney
Tente ser uma pessoa de sucesso, mas prioritariamente, tente ser uma pessoa de valor.
Albert Einstein
O amor ao poder não corrompe o homem. Idiotas, entretanto, se chegam a uma
posição de poder, corrompem o poder.
Nada corrompe mais que o poder, pois tem um poder de corrupção que degrada os
caracteres mais puros. Degrada tudo, e aniquila as formas de lealdade – para com a
pátria, para com a vida, as idéias, a esperança. Jorge Amado.
O poder não corrompe, o medo corrompe. Talvez o medo de perder o poder. John
Steinbeck
Há no mundo dois poderes – a espada e o espírito. O espírito tem sempre vencido a
espada. Napoleão.
De todas as paixões que agitam a sociedade, a mais funesta e sanguinária é ambição
do poder. G. de Magalhães
É um desejo estranho, procurar o poder e perder a liberdade. Bacon
Um poder odioso não pode ser duradouro. Sêneca
O poder, quando é orgulhoso, nunca se pode considerar seguro. Tácito
Quem tudo pode tudo deve temer. P. Corneille
Todo o poder é dever. Vitor Hugo
O poder sem moral converte-se em tirania. Balmes
O poder não consiste em possuir grande força, mas apenas no espírito. Savonarola
Quem não pode comandar é criado. Schiller
O mundo infelizmente está nas mãos dos tolos. Talmude
Quando temos o poder, queremos a ordem: muitos para o conseguir promovem a
desordem. Marquês de Maricá
Não há nada como o poder para realçar nossas fraquezas.József Eotvos
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Quem consegue atingir a mente do homem detém um poder maior do que o da espada
e do cetro. R.Heilbroner
Quem é violento na oposição será tirânico no poder. Eduardo Girão
O segredo do poder reside em saber que os outros são mais covardes do que
nós.Ludwig Bôme
O poder sobre a Natureza não é requisito para a felicidade humana, assim como não é
o único objetivo dos esforços culturais Freud
Poderio
O bem estar e o luxo são caminhos agradáveis nos quais a alma se retarda e deixa
passar em sonho os dias da virilidade. Abnegação pessoal e disciplina íntima são
atalhos espinhosos que a conduzem aos cimos e a fazem atingir o saber e o poderio.
Joanna de Angelis
Poesia
A poesia é um modo de compreensão e de expressão. É uma atitude em face do
universo e uma modalidade de tradução essa atitude. O poeta, como o Matemático, o
Metafísico, ou o Místico, é um contemplativo, que procura penetrar na essência das
coisas e das pessoas para descobrir o seu segredo. O poeta é de certo modo o mais
livre de todos esses perscrutadores do mistério das coisas, pois não de lhe é estranho
na natureza, animada ou inanimada. Tristão de Athaíde
A poesia orna os moços, a filosofia ilustra a velhice. Marquês de Maricá
Você só encontrará a poesia se trouxer um pouco dela dentro de si.
São os poetas uma espécie de caramujos, ainda mais admiráveis que os outros; pois
estes apenas levam consigo a casa, e aqueles nada menos que um mundo, no qual
vivem. José de Alencar
Não se esqueça de que a terra se delicia com os seus pés descalços e os ventos
anseiam por brincar nos seus cabelos.Khalil Gibran, l883-l93l, poeta libanês.
Contemporaneamente, a única poesia apreciável sem enfado é a paisagem. Godofredo
de Alencar
Não há poesia sem um complexo de imagens e um sentimento que o anima.
Benedetto Croce, l866-l952, historiador e filósofo italiano.
A poesia é pintura que se move e música que pensa. Émile Deschamps
Muita gente confunde poesia com sentimentalidade.João Cabral de Melo Neto
O poema é o ato social de uma pessoa solitária. WilliamYeats
A poesia está para a realidade como o perfume para o caroço... Berilo Neves
A poesia é o bálsamo harmonioso da alma. Coelho Neto
Em poesia...a simplicidade é grandeza; Dar a cada coisa a quantidade de espaço que
lhe convém, nem mais nem menos; nisso está a simplicidade. Simplicidade é Justiça.
Toda lei do gosto se encontra aí. Cada coisa colocada em seu lugar e dita com a sua
palavra própria. Vitor Hugo
Poesia – íris das bolhas de sabão.José Oiticica
Como agente de propaganda a poesia é o mais frouxo dos veículos literários. Fialho
de Almeida
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A poesia é necessária ao homem. Quem não ama a poesia tem um espírito árido e
pesado: efetivamente os versos são a música da alma Voltaire
A poesia é a procura do ser através de suas manifestações penetradas do sentido do
belo. E a beleza é irracional; não se define, sente-se. Alfonso de Guimaraens Filho
Uma poesia deve ou ser excelente ou não existir por nada.Goethe
A indignação faz os versos. Juvenal
A poesia é aquilo, não só por cujo meio a língua se nos torna cara, mas também em
que ela se afeiçoa e se intumesce de uma espécie de aroma espiritual, e dela
ressumbra. A língua de um povo que não tem poetas, estaca e começa pouco a pouco
a fenecer como o povo mesmo, a quem não coube em partilha esse entusiasmo: fraco
e retraído ele aparece diante dos outros que gozam dessa delícia. O poeta é, pois,
aquele em que se exprime e se encarna a natureza completa do povo a que ele
pertence, e como o gênio no qual a posteridade o encarna. Tobias Barreto de Menezes
A poesia deleita na mocidade e enfastia na velhice.
Sem dúvida, será a poesia eternamente a mais bela expressão dos sentimentos
humanos, o gênero literário que mais eleva o espírito humano. Levi Carneiro.
A poesia é aquilo, não só por cujo meio a língua se nos torna cara, mas também em
que ela se afeiçoa e se intumesce de uma espécie de aroma espiritual, lhe dela
ressumbra. A língua de um povo que não tem poetas estaca e começa pouco a pouco
a fenecer como o povo mesmo, a quem não coube em partilha esse entusiasmo: fraco
e retraído ele aparece diante dos outros que gozam dessa delícia. O poeta é, pois,
aquele em que se exprime e se encarna a natureza completa do povo a que ele
pertence, e como o gênio no qual a posteridade o encarna. Tobias Barreto de Menezes
A poesia é a mais elevada expressão da solidariedade humana. No poeta, o que vale
dizer no artista, pois todo artista é poeta, a vida social atinge o seu máximo de
expressão e expansão. Artur Orlando
Em poesia podem-se lançar e perder muitas flechas. Basta, para glória do artista, que
algumas delas alcancem o alvo e façam ressoar toda a árvore profética, o carvalho de
Dordona, nela se cravando. Sainte-Beuve, l804-l869, poeta e crítico francês.
Poesia é tudo o que se nos revela ao espírito sem nos molestar o entendimento. É tudo
o que nos banha a alma de unção, desprendendo-a dos liames terrenos. É, enfim, esse
toque súbito, chamado arroubamento, ao qual o espírito segue espontaneamente como
librando-se muito acima da terra... Camilo C. Branco
Foi Deus quem fez a Poesia/ Misturou o aroma e o mel,/ a cor, o som e a
alegria,/juntando o amor fez o céu! José Olyntho
Quando Félix Pacheco publicou sua tradução das Fleurs du Mal, Murilo Mendes
telegrafou-lhe: "Favor colocar-me de novo em francês. Charles Baudelaire”.
Guilherme de Figueiredo
A poesia deveria agradar por um delicado excesso e não pela singularidade. Deveria
impressionar o leitor como expressão, em palavras, dos seus mais altos pensamentos
e parecer quase que uma recordação. Keats
A poesia não tem presente: ou é esperança ou é saudade. Camilo
A poesia é o bálsamo harmonioso da alma. Coelho Neto
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A fonte de toda poesia é o profundo sentimento do inexprimível. Arréat
O cântico é necessário para elevar o coração a Deus. Santo Tomás de Aquino
Se Deus teve algum intento ao fazer o poeta, foi o de conservar vivas as tradições do
que é puro, do que é santo, do que é belo. Lowell
A poesia faz imortal tudo quanto é melhor e mais belo neste mundo. Shelley
Poesia é a perfeição da alma, elevação de pensamentos, profundidade de sensações,
delicadeza de palavras; luz, fogo, música, interior; isto é poesia. Montalvo
À medida que a civilização progride, a poesia decai, quase que necessariamente.
Macaulay
A poesia não pode perecer. Se ela perecesse, que seria das esperanças do mundo?
Senghor
Há um mérito na poesia que poucas pessoas negarão: diz mais, em menos palavras,
do que a prosa. Vigil
Foi Deus quem fez a Poesia!/ misturou o aroma e o mel,/ a cor, o som e a
alegria,/ juntando o amor fez o céu! José Olyntho
poeta
O lírico leva seus sentimentos ao mercado como o criador os seus porcos.W. Busch
Os poetas parecem-nos mais poetas quando não lemos nunca nada deles.Pitigrilli
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
Ser poeta – é compreender/ os sentimentos alheios/ e pelos outros sofrer. Cornélio
Pires.
Os poetas são como as crianças. É seu destino cantar diante da vida. Gustavo Barroso
Os poetas que se empenham mais em pensar do que em sentir, fazem-se poetas
detestáveis sem conseguir nunca se tornar pecadores estimáveis.Vargas Vila
Para mim são poetas todos os que consigam fazer realmente poesia e não apenas
versos. Menotti Del Picchia
O poeta figura o abstrato, o filósofo abstrai o concreto. Marquês de Maricá
O poeta é o homem que dá; o rico é o homem que toma. Murilo Mendes
O poeta é, pois, aquele em que se exprime e se encarna a natureza completa do povo
a que ele pertence, e como o gênio no qual a posteridade o encarna. Tobias Barreto de
Menezes
O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente / Que chega a fingir que é dor / A
dor que deveras sente. Fernando Pessoa
Não procureis qualquer nexo naquilo que os poetas pronunciam acordados. Jorge de
Lima, poeta alagoano.
A poesia é a mais elevada expressão da solidariedade humana. No poeta, o que vale
dizer no artista, pois todo artista é poeta, a vida social atinge o seu máximo de
expressão e expansão. Artur Orlando
Os poetas têm cem vezes mais bom senso do os filósofos. Procurando o belo,
encontram mais verdades do que os filósofos procurando o verdadeiro. Joubert
Vai, peregrino do caminho santo, / Faz da tu’alma lâmpada de cego, Iluminando,
pego por pego, /As invisíveis amplidões do Pranto. /Ei-lo, do Amor o calix
28

sacrossanto!/Bebe-o, feliz, nas tuas mãos o entrego.../És o filho leal que eu não
renego, /Que defendo nas dobras do meu manto./ Assim ao Poeta a Natureza fala!/
Enquanto ele estremece ao escutá-la, /Transfigurado de emoção, sorrindo.../ Sorrindo
a céus que vão se desvendando, / A mundos que se vão multiplicando, /A portas que
se vão abrindo! Cruz e Souza
Para mim são poetas todos os que consigam realmente poesia e não apenas versos.
Menotti Del Picchia
Em toda alma de poeta há um templo e há um crente. Alberto de Oliveira
Poesia satírica
Prosopopéia da Peppa ao Pupo
(A Sra. Peppa Ruiz e o Sr. Pupo de Moraes
andam em negociações para o arrendamento
do Mercado do Rio de Janeiro.) Dos jornais.
Parece peta. A Peppa aporta à praça
E pede ao Pupo que lhe passe o apito.
Pula do palco, pálida, perpassa
Por entre um porco, um pato e um periquito.
Após, papando, em pé, pudim com passa.
Depois de peixes, pombos e palmito,
Precípite, por entre a populaça,
Passa, picando a ponta de um palito.
Peças compostas por um poeta pulha,
Que a papalvos perplexos empunha,
Prestando apenas p'ra apanhar os paios,
Permuta a Peppa por pastéis, pamonha...
— Que Peppa apupe o Pupo e à popa ponha
Papas, pipas, pepinos, papagaios!
Publicado no livro Mortalhas: os deuses em ceroulas (1924). Emílio de Menezes
Polícia
Os governos passam, a sociedade morre, a polícia é eterna.
Também nos cruzamentos da história, a policia quer regular o trânsito. Stanislaw
Jerczy Lec, l909-l966, escritor polonês.
Polidez
Não há realização mais fácil de alcançar como a polidez, nem outra mais lucrativa.
George B.Shaw
Vejo assim a polidez, /Quando nela me concentro: /Uma luz que está por fora/ Que
devia estar por dentro. Lobo da Costa
Um homem sem polidez é como uma terra sem estrume. Provérbio muçulmano.
A vida não é nunca tão breve que não haja tempo bastante para a cortesia. Emerson
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A polidez faz que o homem pareça, por fora, aquilo que devia ser por dentro.
Marquês de Maricá
Politeísmo
Quando os homens personalizaram os atributos divinos, criaram o politeísmo.
Marquês de Maricá
Política
A política é a higiene dos paises moralmente sadios. A politicalha, a malária dos
povos de moralidade estragada.Rui Barbosa.
Nem os que amam a verdade, nem os que amam a beleza podem ocupar-se de
política, pois esta, por sua vez, não se ocupa nem da beleza nem da verdade.Barbey
de Aurevilly
A política moderna afugenta a moral antiga. Marquês de Maricá
Que grande parlamentar teria sido Judas! A.Tournier
O combustível do político é a saliva. Ulisses Guimarães. Político brasileiro.
Nas discussões políticas, o calor está na razão inversa da doutrina. J. C. Michlin,
escritor inglês.
Inovar não é reformar. Burke
As mentiras são a vida dos homens de Estado. G. Lhe Graves
A multidão: o número é sempre idiota. Dê-lhe liberdade, mas não o poder.G.Flaubert
A política está acima da consciência. Shakespeare
A arte da guerra é a arte de destruir os homens, como a política é a arte de enganálos. D'Alembert
Em política há serviços que só podem ser solicitados aos adversários. Alfred Capus
A política é a escada por onde todos os criminosos sobem ao céu... da terra! Um bom
político, só o pode ser se for um excelente canalha. Felipe Gil de Souza Passos,
escritor e poeta.
Fazer política é a arte de namorar homem. Ruben Braga
Ouve atentamente quem raciocina mal em política, pois com ele saberás a opinião da
maioria. Pelet de La Lozere.
A política é a arte de se servir dos homens fazendo-os crer de servi-los. L. Dumur.
Como as baleias navegam nos grandes mares, os maiores velhacos freqüentam as
altas cortes.Marquês de Maricá
O grande erro dos políticos modernos consiste em aplicarem indistintamente aos
povos em geral as instituições mais liberais, sem atenderem à sua especial capacidade
moral e intelectual.
Quando adoecemos, queremos um médico extraordinário. Se temos uma construção a
fazer, queremos um engenheiro fora de série. Somente quando estamos na política é
que nos contentamos com homens comuns. Herbert Hoover
Daí vem que (a não ser no período anormal da chamada consolidação republicana)
não há em nossa história figuras mais ridículas do que as dos nossos militares que se
fazem políticos. Jackson de Figueiredo
As bandeiras dos partidos são sudários com os quais se amortalha a pátria. Garibaldi
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Se eu só pudesse ir para o céu com um partido, não iria absolutamente para lá.
Jefferson
Os partidos políticos, religiosos, estéticos, ou literários, são anciloses do pensamento.
Amiel
Um partido é a loucura de muitos para proveito de poucos. Pope
Quando tiverdes vivido por mais tempo neste mundo, e ultrapassado as entusiásticas
ilusões da juventude, descobrireis que o vosso amor e a vossa piedade pela raça
cresceram enormemente, e vossa admiração e apego por qualquer partido político ou
opinião política desapareceram completamente. Shorthouse
Política é a arte delicada de obter votos dos pobres e dinheiro dos ricos, prometendo a
ambos proteger um do outro. Oscar Ameringer
Para o político o fundo do poço tem mola.
Na política quem não tem coragem não é um estadista, mas sim um politiqueiro.A
política é um ato de equilíbrio entre aquele que quer entrar e aquele que não quer
sair. Jacques Bénigne Bossuet, l627-l704, escritor francês.
Política é quase tão excitante quanto a guerra, e quase tão perigosa. Na guerra, você
só pode ser morto uma vez, mas, em política, muitas vezes. Churchill
Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão
governados por aqueles que gostam. Platão
Poluição
Em minha opinião, a poluição ambiental reflete a falência da ciência moderna.Barry
Commoner, l9l7- ambientalista americano.
Sem Deus, na mente e em seu coração, o Ser – dói-me dizê-lo –se degrada: torna-se
um lixo poluindo a estrada!...José Olyntho
Ponto de Vista
Nada é perfeitamente belo de todos os pontos de vista. Horácio
Pontualidade
O uso do relógio significa uma tirania absurda, pois submete as pessoas bem
educadas às mal educadas. G. de La Fouchardière
Não espereis moralidade em quem não tem pontualidade.Marquês de Maricá
A nação mais moral e ilustrada é aquela em que os homens se distinguem,
especialmente pela sua exatidão e pontualidade em tempo, lugar, palavra, serviço e
contas.Marquês de Maricá
Horário ferroviário: Tábua pitagórica aplicada à geografia. Toddi
A pontualidade é uma ladra do tempo. Durante toda a minha vida tenho sido vítima
do vício pernicioso da pontualidade e consumi muitos anos chegando cedo aos
encontros para esperar os outros. Gandolin
Pontualidade é a arte de não desperdiçar o tempo alheio. Tatiana Del Carpo. Seleções
5-2001
Não espereis moralidade em quem não tem pontualidade. Marquês de Maricá
A arte de adivinhar corretamente o atraso da pessoa com quem vamos nos encontrar.
A arte de chegar ao ponto de encontro, a tempo de se enfurecer com o atraso do
outro.
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Sempre cheguei um quarto de hora adiantado, e isso fez de mim um homem. Nelson
A pontualidade é a cortesia dos reis. Luís XIV
Popularidade
A popularidade não é mais que uma porta aberta para que as pessoas se metam na
nossa vida. Manuel Hidalgo, l854 -, escritor mexicano.
Português
Como nossa língua pode ser portuguesa, se ela é formada por 30.000 vocábulos
indígenas e mais de 3.000 palavras trazidas pelos escravos africanos do tronco
banto? O português, no fundo, foi só a casa de fundação de nossa língua, que recebeu
e continua recebendo influências de todos os lados, – afirma o Prof. Nicolau Leite,
lingüista da Puc de S.Paulo.
Possessividade
O amor é como uma bolinha de mercúrio na mão. Se a palma ficar aberta, permanece.
Tente apreendê-la que a verá escapar. Dorothy Parker, l893-l967, escritora
americana.
Porvir
No lindo rostinho em flor/ Do teu filhinho a sorrir/A vida te pede amor/ Na
construção do porvir.
Posse
Por lei celeste possuis/Aquilo em que te desdobras./Cada pessoa na vida/ Descende
das próprias obras.Chiquito de Morais
Possibilidades
Sonhos são possibilidades à espera de se tornar reais. Carla Jorin Karey, professora
de matemática da nação cherokee.
Possível
O possível para Deus não tem limite: a medida é o Infinito. Marquês de Maricá
Posteridade
As folhas e jornais chegam geralmente ao posterior, mas não alcançam a
posteridade.Marquês de Maricá
Post-mortem
Além da morte, além da sepultura, onde a Ciência encontra a paz do Nada,/
Começa a luminosa e longa estrada/ Que reconduz à Vida etérea e pura. Da carne é o
pesadelo, a noite escura,/ A fantasia e a luz abandonada./Na alma liberta, a santa
madrugada, /Na alegria de nova semeadura!-Antero do Quental - F.C.Xavier
Depois da morte, no Além, a dor que mais agonia/ É a mágoa de não ter feito/ Todo o
bem que se podia. Antônio de Castro - Waldo Vieira
Povo
A função das classes não é a de se elidirem, mas a de compartilharem dos frutos da
mesma civilização, encaminhando-se para a compreensão recíproca.
Os povos gostam de mudar de governos, como os escravos, de senhores, Maricá
O povo que valoriza seus privilégios acima de seus princípios logo perde uns e
outros. Dwigt Eisenhower, l890-l967, militar e estadista americano.
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Em um povo ignorante, o chefe deve ter a mesma autoridade absoluta que a natureza
confere aos pais sobre seus filhos meninos e menores.Marquês de Maricá
O inglês, desonesto como povo, é honesto como homem. É ao contrário do francês:
honesto como povo e desonesto como indivíduo. Goncourt
Sob a constituição mais livre um povo ignorante é sempre escravo. Condorcet
A plebe é tumultuante por hábito, mal contente por miséria e onipotente pelo número.
Mazzini
O populacho tem muitas cabeças, mas nenhum miolo. Fuller
O desejo do povo é a melhor lei. Grant
Estamos altamente resolvidos que estes mortos não tenham morrido em vão, que esta
nação, sob Deus, terá um novo nascimento de liberdade, e o governo do povo, pelo
povo, e para o povo, não desaparecerá de sobre a terra. Lincoln
O povo é um animal inconstante, ingrato, cruel, ciumento, incapaz de deixar-se levar
pela mão. Rollin
Esforçar-se para operar sobre o vulgo com pensamentos finos, é como tentar cortar
pedra com uma navalha. Swift
A falta de outro tirano, a opinião pública levanta-se como tal. Lord Bulwer-Lytton
Pragmatismo
O importante não é saber tudo, mas saber bem, solidamente, o que nos é necessário
no momento e para o futuro previsível.
Prática
O preço da perfeição é a prática constante. Dale Carnegie
Pratos
Pratos saudáveis me deixam doente. Calvin Trillin, 1935, articulista e humorista
americano.
Pranto
Também existe prazer no pranto. Ovídio, 43 a.C. - l7, poeta romano.
O pranto lava os olhos e eleva o olhar. P.C.Vasconcelos Jr.
Prazer
Os prazeres, como as rosas, estão bordados de espinhos; colhê-los sem ferir-se é o requinte
da prudência e habilidade humana. Marquês de Maricá
O prazer que a gente causa é a causa do prazer da gente. P.C.Vasconcelos Jr.
Pouca gente corre atrás da alegria, muita corre atrás do prazer.P.C.Vasconcelos Jr.
A gente começa, demonstrando o prazer de falar. Acaba, descobrindo o prazer de
escutar. P.C.Vasconcelos Jr.
É lícito todo o prazer que a ninguém ofende direta ou indiretamente. Maricá
O prazer mais fino, porém menos durável, é o da união dos sexos, assim devia ser
para promover a procriação sem destruir os procriadores.Marquês de Maricá
O abuso de felicidade nos faz cair em desgraça; o excesso dos prazeres em seus
diversos ramos nos conduz à pobreza, miséria, enfermidades e muitos outros males
naturais e sociais. Marquês de Maricá
Querendo gozar muito dos prazeres dos sentidos, tornamo-nos menos virtuosos e
mais dependentes dos homens e das coisas. Marquês de Maricá
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Se entre os viventes são os homens os que gozam mais dos prazeres sensuais da
natureza e indústria própria, também por contrapeso sofrem muito moralmente pelas
opiniões divergentes, crenças absurdas e paixões desregradas que os atormentam em
sua vida terrestre e social.Marquês de Maricá
O nosso maior prazer são os pensamentos agradáveis e a grande arte da vida consiste
em tê-los no maior número possível. Montaigne
O prazer é para o néscio como o fogo é para a mariposa: com tanta imprudência o
procura que se queima e morre. Marquês de Maricá
Quem procura alegrar-se nos prazeres transitórios apenas encontra mágoa e desilusão
ao fim de fugaz alegria. Irmão José/Carlos Bacelli
Os prazeres intelectuais são de uma qualidade mais elevada do que quaisquer outros;
eles pertencem a seres de uma estirpe mais alta, são inclinações do Céu e
entretenimento dos deuses.Milton.
Também existe prazer no pranto. Ovídio, 43 a.C - l7, poeta romano.
Todo excesso de prazer é compensado por uma soma igual de pena e de tristeza.
Swift
Mais rico é o homem cujos prazeres custam menos.Henry Thoreau, l8l7-l862, poeta e
naturalista americano.
A variedade é a mãe do divertimento.
O que eu daria para ter 70 anos outra vez. Oliver W. Holmes, juiz americano, l841l935, aos 92 anos ao ver uma loira bonita.
Onde a mulher se encastela/ Simplesmente no prazer, / Toda a vida sem torno dela/
Começa logo a descer.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Aristóteles
Prazer comprado no mundo/ Por alheio sofrimento/ É como cheque sem fundo/ Na
hora do pagamento.
Também existe prazer no pranto. Ovídio, 43 a.C.a l7d.C., poeta romano.
Alegria é vida sã, /A conquistar sem demora./Não deixes para amanhã /Aproveita
agindo agora.
Quem o Bem semeia, astuto/ – Na alegria que o invade – Já antecipou o futuro/ De
sua felicidade. J.Olyntho
Onde a mulher se encastela/ Simplesmente no prazer, /Toda a vida em torno dela/
Começa logo a descer.
O prazer só é saudável quando não vicioso.
O prazer de uma boa ação é o único prazer sem mistura de dor. Camilo
O grande prazer na vida está em fazer o que os outros dizem que não devemos.
Bagehot
Estar isento de certos prazeres é muitas vezes um prazer: mas só na
velhice.Wertheimer
A fúria com que o mundo atual procura as paixões prova que carece deles. Chesterton
De tudo quanto temos somente as mulheres sentem prazer em ser possuídas.
Malherbe
Prece
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Cantar não basta. Rezar é mais.Rezar é o superlativo divino de cantar.A oração é a
canção angélica, a canção chorada de mãos postas. O Universo absorve-a,
compreende-a. Ouve-a Deus, os homens escutam-na e os rochedos vagamente a
percebem, como um hálito amigo, uma carícia branda e luminosa.Guerra Junqueiro poeta português
As portas de ouro, Deus franqueia às preces.Bocage
Não esqueça a eficácia da prece no caminho do grande bem.
Rezar é por-se, com o pensamento, o infinito daqui embaixo, com o infinito de lá de
cima. V. Hugo
Caridade, gentilezas, / Auxilio, calma, perdão./ São das preces mais sublimes/ No teu
altar de oração.
Mensagem Fraterna. Meu irmão.Tuas preces mais singelas/ São ouvidas no espaço
ilimitado, / Mas sei que, às vezes choras, consternado, /Ao silêncio da força que
interpelas./Volve ao teu templo interno abandonado/ – A mais alta de todas as capelas
–/ E as respostas mais lúcidas e mais belas/ Hão-de trazer-te alegre e deslumbrado./
Ouve o teu coração em cada prece, / Deus responde em ti mesmo e te esclarece,/ Com
a força eterna da consolação./ Compreenderás a dor que te domina/ Sob a linguagem
pura e cristalina/ Da voz de Deus, em luz de redenção. Auta de Souza - F.C.Xavier
Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não
podemos modificar; coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para
distinguir umas das outras.
Jesus! Reconheço que a Tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós; mas se
me permites algo pedir-Te, rogo me auxilies a ser uma bênção para os outros.
Emmanuel -F.C.Xavier “Recados do Além”.
Preceitos
Longo caminho é o dos preceitos, breve e eficaz o dos exemplos. Sêneca
Jamais os preceitos religiosos podem prevalecer sobre a razão. O aceite de verdades,
mesmo que teológicas ou religiosas, fora da razão, significa mesma coisa que manter
o espírito propensos inclusive a aceitar o mito e a fantasia que mascaram o mundo
sob o manto dos mais altos valores ético-religiosos. E sob determinado ângulo
Goethe afirmou isso. Este filosofo distinguia nitidamente o que ele chamava de
Deus-morto do que ele chamava de Deus-vivo O Deus-morto é o Deus falso. Uma
imagem cega mítica e irracional. O Deus-vivo, ou o Deus verdadeiro, ao contrário,
aparece como uma concepção coligada ao sentimento e da razão.. Para ele a Igreja é
produto de um sistema rígido de dogmas, normas e práticas, ritos e atos de culto:
Nasce assim uma igreja. Mas com a igreja, eis de novo renovado o aspecto “trágico”
de toda a vida da cultura... Este sistema de formas chamado para proteger a vida,
converte-se num perigo para ela. A religião aprisionada torna-se num perigo para a
religião viva. Os lutadores desta última, as naturais proféticas, mais atentas à vida
viva do que à vida morta das formas, sentem estas como uma limitação pesada e
dolorosa. Goethe, ap hessen.1980, p 270-1
Quando falou sobre o Bem, Brentano deixou o seguinte legado:
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‘Só chamamos boa uma coisa quando o amor que a toma por objeto é o amor correto
e justo (grifo nosso). Aquilo que se ama com um amor dessa natureza, o
verdadeiramente amorável, só pode ser o próprio bem no mais rigoroso sentido da
palavra. (Brentano ap. Hessen, 1980, p. 28)
Acrescentamos que é melhor conhecer a Deus (não como simples conhecimento e
sim em processo de pensar) do que amá-lo, pois o verdadeiro conhecimento ´e
condição ‘sine qua non’para o verdadeiro amor.
Eckhart escreveu:
O amor tem a ver com desejo e propósito, ao passo que conhecimento não é
determinado pensamento, mas antes um desnudamento total (envoltórios), é
desinteressado e corre nu para Deus, até que o toca e apreende’ (Eckhart ap.Fromm,
1977, p. 741).
O amor tanto a Deus quanto aos semelhantes, nunca será verdadeiro se ele partir
exclusivamente do sentimento dissociado da razão. O amor sádico e o amor
masoquista, por exemplo, não são amores na legítima compreensão da palavra.
O homem se torna prudente e calmo somente à medida que suas paixões se acalmam.
Tomás de Aquino.
Em vista dessa influência religiosa sobre o comportamento humano, quando a
religião obsta ou ajuda a obstar uma política social que trilha os caminhos da justiça,
ou então, simplesmente se omite de ajudar as mudanças necessárias sob pretextos
mais diversos, ao mesmo tempo, no caso das religiões cristãs, ela passa a se afastar de
Deus, porque estará negando o direito à justiça social e à felicidade dos homens e,
consequentemente, o amor verdadeiro, racional, entre os semelhantes. Em breves
palavras: a religião estará mancomunada com as classes dominantes das sociedades
que na prática negam ao respectivo povo o direito contido na segunda metade do
mandamento central da ética cristã, implícito no qual está o direito de plena
realização das potencialidades humanas de todos os indivíduos. P.233
Preceptores
Os males são os melhores preceptores dos homens.
Presciência
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.
Preço
O preço mais alto que se pode pagar por qualquer coisa é pedi-la por favor. John Ray,
l627-l705, naturalista inglês.
Preconceito
Os preconceitos ocupam uma parte do espírito e infecta a outra. Nicolas
Malebranche, l638-l715, Filósofo e teólogo francês.
Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Machiavel
Uma sociedade sem preconceitos faz um mundo sem escrúpulos. Bonald
Ter preconceitos significa sempre ser fraco. Johnson
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Erradicar um preconceito é tão doloroso como extrair um nervo. Primo Levi, l9l9l987, escritor italiano.
A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Denis Diderot
Todo preconceito é fruto da burrice, da ignorância e qualquer atividade cultural
contra preconceitos é válida. Paulo Autran. Ator teatral
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. A. Einstein
Os preconceitos são o que há de mais durável no espírito humano. Anônimo.
Expulsai os preconceitos pela porta: tornarão pelas janelas.Frederico, o Grande
Todos gritamos contra o preconceito, mas nenhum de nós está livre dele Spencer
Aquele que nunca saiu de seu país é cheio de preconceitos. Goldoni
Nunca é tarde para nos desfazermos de nossos preconceitos.Thoreau
As opiniões fundadas em preconceito são sempre sustentadas com violência.Jeffrey
A grande massa cai sempre no preconceito. O erro é sua herança. Frederico, o grande.
Preferência
A mulher nunca esquece o sexo. A qualquer momento gostaria mais de conversar
com um homem do que com um anjo. Oliver W. Holmes.
Preferível andar à toa do que ficar à toa.
A garota comum prefere a beleza à inteligência, porque ela sabe que para o homem
comum é mais fácil enxergar do que pensar.
Melhor ser invejado que lastimado.Heródoto - Historiador e pensador grego.
Pregação
Pregação sem exemplos/ É um lindo jardim de trevas.../ Todo verbo sem ação/ É
folha que o vento leva. Casimiro Cunha
Preguiça
O hábito de descansar antes de estar cansado.
Preguiça é como ferrugem /Que ataca bigorna e malho./ Consome com mais presteza/
Que os atritos do trabalho. Casimiro Cunha.
Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer depois de amanhã. Mark
Twain.
A preguiça é a sepultura dos vivos. Temístocles
Devia haver melhor maneira de começar o dia do que termos de nos levantar. - Earl
Wilson
Pensamento lapidar/ Que não se pode esquecer: / Quem para de trabalhar/ Começa
logo a morrer.
A preguiça caminha tão devagar, tão lentamente que é sempre alcançada pela
pobreza. Confúcio
O aborrecimento entrou no mundo por intermédio da preguiça. La Bruyère
O orgulho e a preguiça são as duas fontes de todos os vícios. Pascal
Incapacitando e tolhendo física e mentalmente o indivíduo, a preguiça se transforma
na mãe da pobreza, do tédio e dos vícios. José Olyntho
A mente ociosa é a oficina do demônio Provérbio Italiano.
Ó ócio é lazer deteriorado.
A diligência facilita quanto a preguiça dificulta. Marquês de Maricá
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É impossível podermos gozar perfeitamente o ócio se não tivermos um milhão de
coisas a fazer. J.K.Jerome
Preguiçoso
Os preguiçosos são ativos em mandar, como remissos em servir e trabalhar. Maricá
Rico ou pobre todo preguiçoso é um cretino. J. J. Rousseau
A indolência arruína o corpo preguiçoso, do mesmo modo que as águas imóveis
chegam a corromper-se. Ovídio
O homem preguiçoso é ordinariamente o mais ingrato. Marquês de Maricá
Para o preguiçoso todos os dias são feriados.
Os preguiçosos são mortos que não podemos enterrar. Temple
Prêmio
A mais nobre coroa é, e será sempre, sobre a Terra, uma coroa de espinhos. Carlyle
Se dos homens esperamos o prêmio, ficaremos sem o prêmio e, quase sempre, sem o
humano. Vives
Não há coisa a que não se atirem os homens, se aos que empreendem grandes
empresas não forem prometidos grandes prêmios. Tito Lívio
Preocupação
Minha vida tem sido uma série de catástrofes, a maioria das quais jamais aconteceu.
Montaigne.
Hoje vivemos preocupados principalmente com as coisas mais elevadas da vida…,
tais como os preços.
A preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas, todo o sistema nervoso.
Nunca conheci um homem que tivesse morrido por excesso de trabalho, mas conheci
muitos que morreram por dúvidas. Charles Mayo. Médico americano. l865-l939.
A confiança em Deus e em si mesmo é o maior antídoto contra os males causados
pela preocupação. J. Olyntho
A preocupação é um filete de medo a gotejar na mente. Se estimulado, abre um canal
pelo qual escapam todos os outros pensamentos.
A preocupação deveria levar-nos à ação, não à depressão. Karen Horney
Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu cuidado. Jesus
Preocupar-se é natural, porém, quem ansiosamente se preocupa, sofre na mor das
vezes inutilmente, os males que não teria de sofrer amanhã. J. Olyntho
Os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar, com seus
pensamentos e com sua imaginação, os fatos do amanhã.
Preparo
Preparar-se é o segredo do sucesso. Henry Ford.
Preparo – trilha segura/ Da mínima descoberta/ A sorte – oportunidade/ Que
encontrou a porta aberta.Chiquito Morais
O segredo do êxito, na vida de um homem, está em preparar-se para aproveitar a
ocasião quando esta se apresente.Benjamin Disraeli
Sorte não existe realmente. Sorte é quando a Preparação encontra a Oportunidade.
Presença
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As flores e as plantas são presenças silenciosas; alimentam todos os sentidos, salvo o
ouvido. May Sarton, Sel. 9/99
Presente
O atualizado não existe. É um ponto (evanescente) entre a ilusão e a saudade.
Lorenço Villalonga. Escritor espanhol, 1887-l980.
Todo aquele que se detiver apenas ao presente, não compreenderá o presente.
Michelet
O homem cauto jamais deplora o mal presente; emprega o tempo para evitar aflições
futuras. Shakespeare
Homem que pensas no porvir, não esqueças os deveres do presente. Lainez
Presentes
É raro pessoas diferentes terem as mesmas idéias – a não ser quando se trata de
comprar presentes de casamento.
Quando presenteio, presenteio-me. Walt Whitman, l8l9-l892, poeta americano.
Pressa
O homem moderno tende a viver como se cada momento fosse o próximo. James
Joyce, poeta irlandês, 1888-1941.
Trabalha serenamente/ Mas sem pressa ou desalinho:/ Deus tudo faz sem demora/
Mas age devagarinho.
Pessoas apressadas não pensam, não crescem e não decaem. Ficam preservadas em
um perpétuo estado de puerilidade. Eric Hoffer, l902-l983, filósofo americano.
É impossível fazer algo a um só tempo com pressa e prudência. Pubilius Syrus,
escritor latino, século I a.C.
No lançamento das cápsulas espaciais, duas coisas impressionam: velocidade e
direção. A pressa só tem sentido, ordenada. P.C.Vasconcelos Jr.
O apressado come cru e quente. Provérbio.
Quem corre cansa, quem espera alcança. Provérbio.
Subi devagar. Chegareis ao alto sem cansar. Marquês de Maricá
A velocidade que emociona o imprudente pode amargar o sorriso de um inocente.
Não é pela pressa e nem só pelo talento que se vence na vida, e sim pela direção.
Para que correr se você não estiver na estrada certa? Dennie V. D. Hombergh
Yomerows-kawska
Pressão
Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Anônimo
Prestígio
A importância que ambicionamos na mocidade nos é incômoda e onerosa na velhice.
Marquês de Maricá
Pretensão
O verdadeiro pretensioso sempre se acha mais inteligente do que todos os que são tão
burros quanto ele. Jô Soares
Presumir
Os bons presumem sempre bem dos outros; os maus, pelo contrário, sempre mal; uns
e outros dão o que têm.
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Presunção
Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho.Provérbio
Chinês.
Prevenção
A prevenção deve preceder e evitar a repreensão.
Muitas vezes a criança se torna culpada por não lhe ter uma voz amiga mostrado a
gravidade de seu ato. Dom Bosco, pedagogo italiano.
A criança que é prevenida vê neste ato uma prova de afeição. Dom Bosco, l815-l888,
pedagogo italiano.
Prevenir
É melhor prevenir que remediar. Adágio popular.
Homem prevenido vale por dois. Adágio popular.
Prevenir é antecipar o futuro. É infinitamente mais barato e cômodo, pois, com um
mínimo de prudência e prevenção, muitos males e surpresas seriam evitados.J.
Olyntho, 30-07-02.
Não digas: desta água não beberei. Adágio popular.
Primavera
Estação que nos consola de termos um ano a mais. A. Mycho
É provável que o Senhor tenha criado a esperança no mesmo dia em que criou a
primavera. Bern Williams, Sel 10-99
Princípio & Fim
Sabemos qual foi o nosso princípio, ninguém sabe qual será o seu fim.
Sabemos como começa um jogo, um casamento ou uma guerra: não sabemos como
irão terminar.
Principal
O principal não é visto pelos olhos do corpo.Deve ser buscado pelos da
alma.P.C.Vasconcelos Jr.
Quem abandona o principal vive substituindo os substitutos.Marquês de Maricá
Príncipe
O príncipe tem as referências e os ministros a autoridade.Bossuet
Princípios
O princípio mais importante da natureza humana é ser estimado. William Jones, l746l794, escritor inglês.
Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraão Lincoln
O povo que valoriza seus privilégios acima de seus princípios logo perde uns e
outros. Dwigt Eisenhower, l890-l967, estadista Americano.
Um conservador sábio e um sábio radical podem chegar a um acordo. Seus princípios
são os mesmos embora a maneira de pensar seja distinta. Samuel Johnson, l709l784, escritor inglês.
Prisão - O mundo é uma prisão em que é preferível a solitária.
Privação
A privação fortalece as pessoas enquanto o conforto as enfraquece.
Privilégios
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Não existem privilégios na Criação Divina. Irmão José.
O povo que valoriza seus privilégios acima de seus princípios logo perde uns e
outros. Dwigt Eisenhower, l890-l967, estadista americano.
Probidade
A genuína probidade distingue-se especialmente por sua constante e escrupulosa
exatidão. Marquês de Maricá
Exatidão e verdade acompanham a probidade. Marquês de Maricá
Não espereis moralidade em quem não tem pontualidade. Marquês de Maricá
Os homens probos e leais preferem a linha reta, os velhacos preferem o ziguezague,
como os raios e coriscos. Marquês de Maricá
Problemas
Os problemas e dificuldades são como as tempestades que embora rugindo, sempre
passam.
Há sempre uma solução fácil para os problemas humanos: –óbvia, plausível e errada.
H.L. Mencken
Conselho a quem tem problemas /Dou este – o melhor que há: / – Coração, serve e
não temas, / O Céu te socorrerá. Armando Candelária
O problema crucial é o seguinte: A filosofia aspira à verdade mais total, que o mundo
não quer. A filosofia perturba a paz. Karl Jaspers, l883-l969, filósofo alemão.
A mentira deixa o problema para o futuro; a verdade deixa o problema no passado.
Rick Pitino, Lead to Succeed Broadway, Sel/7.
Se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele, porque a resposta não está
separada do problema. Krishnamurti
Ante os problemas dos outros/ Emudece os lábios teus./Em tudo apenas
supomos/Mas quem sabe é sempre Deus.Casimiro Cunha
Não tentes conseguir de outra maneira, aquilo que não conseguires obter por amor.
São Francisco de Sales.
Os problemas são apenas oportunidades vestidas em roupa de trabalho. Henry J.
Kaiser
Quem não contribui com a solução e porque faz parte do problema.
Procedimento
A verdadeira filosofia está no procedimento, não nos discursos. Bonin
Prodigalidade
A avareza ajunta, a prodigalidade espalha; esta peca por imprudente, aquela, por
nimiamente prudente. Marquês de Maricá
A prodigalidade é menos censurada que a avareza; goza o prodígio e faz gozar,
sucede o contrário com o avarento. Marquês de Maricá
Pródigos
Os pródigos desbaratam o seu, roubando depois o alheio. Marquês de Maricá
Produção
Instintivamente o espírito criador repele a didática e se afunda mo campo da
produção pessoal de beleza ou de verdade, de razão ou de imaginação, segundo a
parábola do seu temperamento. América Amarante
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Profecia
O melhor comentador da profecia é o tempo. Padre Antônio Vieira, l608-l697,
missionário português.
Ninguém é profeta em sua terra. Adágio popular.
Não há profeta sem honra senão em sua terra e na sua casa. Jesus
O melhor profeta é o que melhor calcula. Eurípedes
A razão é o meu prognóstico para o porvir: ela me tem servido para adivinhar e
conhecer. Ovídio
Em parte sabemos, em parte profetizamos Paulo
E há de ser que, depois,derramarei o meu Espírito sobre toda carne, e vossos filhos e
vossas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos mancebos verão
visões.E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito.
Joel 2: 28-29.
Professar
Há que se estabelecer diferença entre professar e praticar, pois nem todo aquele que
professa, pratica.
Professar é fácil, difícil é praticar.
Professor
Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais
nobre que a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro. D.
Pedro II
Quem vive estudando mas nunca aplica o que aprendeu, se parece com quem vive
semeando, mas nunca ceifa. Talmude.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina
A educação é o caminho para a democracia. Não há paz sem evolução dos direitos
humanos. Rigoberta Menchu
Profundeza
O mundo interior da alma não é menos vasto e grandioso que o mundo exterior.
Leoni Kaseff
Prognósticos
Em medicina e futebol não se devem fazer prognósticos. Jô Soares
Prognóstico
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
Programa
Dar sempre de si, fazer todo bem, triunfar a toda hora e apesar de tudo... programa de
louco, receita de Santo. P.C.Vasconcelos Jr.
Progresso
O progresso individual é pouco sensível, o coletivo ou geral da espécie humana é
mais distinto e notável.Marquês de Maricá
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Os velhacos prosperam por algum tempo para que a sua derrota seja mais sensível e
tormentosa.Marquês de Maricá
O progresso é a insidiosa substituição da harmonia pela cacofonia. Mário Quintana
Não convém parar no caminho do progresso, o que chegou à sabedoria deve cuidar
em subir também à santidade, que consiste na perfeição moral e religiosa. Maricá
Progresso vem a quem ousa, /Embora com grande custo/Desaprender muita coisa/
Para aprender o que é justo.
É já um grande progresso o desejo de progredir. Rollin
O progresso é a realização da utopia. Oscar Wilde
Os esforços individuais ocasionarão o progresso geral. César Cantú
Cada um de nós tem em si todos os séculos. Morley
A demagogia é a hipocrisia do progresso. Proudhon
A marcha do espírito humano é lenta. Burke
Ousar: o pro só assim se obtém. Vitor Hugo
O verdadeiro instrumento do progresso dos povos encontra-se no fator moral. G.
Mazzini
O homem não inventa, só descobre. Araújo Porto Alegre
Deus concede o progresso a passos lentos, porque a luz repentina ofusca a vista.
Araújo Porto Alegre
O único progresso verdadeiro é o progresso moral. O resto é ter mais ou menos bens.
José Saramago.
Ser hoje melhor do que ontem e amanhã, melhor do que hoje. Eis o grande objetivo
da vida. Constancio C. Vigil
As pessoas que não ambicionam nada e não arriscam nada não servem para nada.
Franklin
A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes.
A.Einstein
O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o
impossível. Max
É a vontade que faz um homem ser grande ou pequeno. Schiller
Só é salutar o progresso que brota do desenvolvimento da ordem Para que exista, é
mister que haja justiça, não a que decreta, amas a que se observa. Lauro Muller
Não seria possível o progresso se não houvesse a morte e a conseqüente renovação.
José Olyntho
O progresso é a insidiosa substituição da harmonia pela cacofonia. Mário Quintana
O progresso social é conseqüência do programa individual. Smiles
Ninguém pode usar a palavra progresso se não tem um credo definido e um férreo
código moral.Porque a própria palavra progresso indica uma direção. E mesmo em
que, por pouco que seja, duvidamos a respeito da direção, passamos a duvidar, no
mesmo grau, do progresso. Chesterton
Proibido
Tudo o que é rigidamente proibido é ligeiramente permitido. Roberto Campos, l9175/94
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Proibir algo é despertar o desejo. Montaigne
Prolixidade
Há escritores que conseguem dizer em vinte páginas aquilo para o que eu preciso as
vezes até duas linhas. Karl Kraus-1874-1936-Escritor austríaco
Promessas
Promessa é dívida.
Pela rua do já vou, vai-se à casa do nunca. Cervantes
Só prometa o que você pode cumprir. E aí, cumpra mais do que você prometeu.
S.Brown
Seja lento na promessa e rápido no desempenho.É preferível dizer cem vezes "não",
a dizer um "sim" e não cumprir a palavra.
Promessa é dúvida
Pensa e reflexiona antes de prometer; porém cumpre fielmente o que prometeste.
Jaimu
O meio mais seguro de manter a palavra é não a dar nunca. Napoleão Bonaparte
O mais lento em prometer é sempre o mais fiel a cumprir J.J. Rousseau
A rico não devas, a pobre não prometas. Provérbio.
Prometer não é dar, mas a néscios contentar. Provérbio
Romaria, que se prometeu correndo tormenta, jamais foi cumprida na bonança. D.
Francisco M. de Melo
Juramentos são somente palavras e a palavras somente vento Butler
Se você sair prometendo o que ainda não tem, vai perder a vontade de conseguilo.Paulo Coelho – O Alquimista.
O homem esperto é pródigo em promessas. O homem ignorante é dado a acreditar
nelas. Provérbio valáquio.
Quem mais demora a prometer é mais fiel no cumprir. Rousseau
Prometei sempre, porque a esperança é mais viva do que o reconhecimento. La Roche
O que se promete e não se cumpre é recebido como afronta pelo superior, como
injustiça, e como tirania pelo igual e o inferior; assim, é necessário que a língua não
ouse oferecer o que se sabe que não pode cumprir, Saavedra Fajardo
Propaganda
Faze o bem, cala-te e anda/ Sem dizer nada a ninguém./ Bondade com propaganda /
Corrompe a força do bem.
Proposição
A verdade de uma proposição nada tem a ver com sua credibilidade.. E vice-versa.
Propriedade
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo.
Do que encontra ao chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece.
Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real,
mas, simplesmente, o usufruto. Que é então, o que ele possui? Nada do que é de uso
do corpo, tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as
qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode
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arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste.
Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver
adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país
distante faz constituir a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país; não se
preocupa com os que ali não lhe seriam úteis. Procedi do mesmo modo com relação à
vida futura; aprovisionai-vos de tudo o de que lá os possais servir. Pascal, Genebra,
l860, Evangelho Segundo o Espiritismo, pág. 271, l944, 94ª ed. FEB, Rio.
Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta
dano para ninguém. Anônimo. Evangelho Segundo o Espiritismo, pág. 272, 94ª ed.
l944, FEB, Rio
A propriedade é a base natural do edifício econômico, como a família o é do edifício
social; é, como esta lei da natureza, apropriada também ao mundo animal. Demolir
essas unidades primordiais insubstituíveis, é demolir a natureza humana. Sua Voz/
Pietro Ubaldi - Grande Síntese - pág. 404
O instinto da propriedade é muito mais forte na mulher do que no homem, porque ela,
cerceada na luta pela vida precisa defender-se contra as surpresas da miséria. Galeão
Coutinho
Os bens da Terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem
senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses
bens.Tanto eles não constituem propriedade individual do homem que Deus
freqüentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os
melhores títulos para possuí-la. Anônimo. Evangelho Segundo o Espiritismo, pág.
272, 94ª ed. l944, FEB, Rio.
A propriedade é uma armadilha: o que acreditamos possuir é que nos possui. Karr
Nem estabilidade nem independência se pode obter sem propriedade. Balmes
Não é necessário abolir a propriedade para hoje ou para o futuro; necessário é abrir o
caminho pelo qual todos possam conquistá-lo. Mazzini
Onde quer que exista, em qualquer país, terras não cultivadas e pobres
desempregados, é claro que as leis da propriedade foram a tal modo entendidas que
chegaram a violar o direito natural. Jefferson
A propriedade existe pela mercê da lei Não é um fato, mas uma ficção legal. Stirner
Prosperidade
O progresso individual é pouco sensível, o coletivo ou geral da espécie humana é
mais distinto e notável. Marquês de Maricá
Os velhacos prosperam por algum tempo para que a sua derrota seja mais sensível e
tormentosa.Marquês de Maricá
Os dias prósperos não vêm ao acaso: são granjeados, como as searas, a muita fadiga e
com muitos intervalos de desalento. Camilo
É preciso ter uma constituição forte para agüentar ataques repetidos de prosperidade.
Basford
Na prosperidade, quando a corrente da vida corre parelhas com o nosso desejo,
fujamos sempre de toda a soberba, altaneria e arrogância. Cícero
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Na prosperidade, modera-te, na adversidade, resigna-te e sê sempre prudente.
Periandro
A prosperidade descobre os vícios, a adversidade as virtudes. Diderot
Quando você prospera na vida deve se preparar para ganhar falsos amigos e
verdadeiros inimigos. Desconhecido do século XXI
Prostituição
A ânsia pelo sucesso lubrifica secretas prostituições na alma. Norman Mailer
Proteção
A proteção dos homens é ordinariamente estéril, a de deus sempre fecunda de bens e
bênçãos. Marquês de Maricá
A palavra que tens dentro de ti é tua escrava; aquela que deixas escapar é tua senhora.
Provérbio persa.
Prova
Por exemplo não é prova. Provérbio judaico.
Provérbios
Os provérbios são chavões até você experimentar a verdade contida neles. Ambrose
Bierc, 1842-l914, Escritor americano.
Provérbio é um comprimido que anda de boca em boca.
Um provérbio é frase curta baseada em experiência longa. Cervantes.
Providência
Goza dos dons da Providência e serás ajuizado; faz gozar deles os teus semelhantes e
serás virtuoso. Provérbio oriental
A Providência ajuda os que ajudam os outros. R. Kipling
A Providência é a ação da Divindade. Camilo C. Branco
Deus tempera o vento para a ovelha tosquiada. L. Sterne
Vivemos ao abrigo da providência de Deus sem a vontade do qual nem um só cabelo
poderia cair das nossas cabeças.Marquês de Maricá
A Providência Divina circula por toda a parte sem que a possamos distinguir
perfeitamente em alguma, nem descobrir os seus variados meios e fins, seguros
todavia da sua eficaz e universal beneficência e justiça.Marquês de Maricá
Não distinguimos bem a ação da providência divina porque os homens são
ordinariamente os instrumentos e executores das suas justas disposições. Maricá
O braço da Providência ampara os que mela confiam, e seu braço é mais forte do que
o do mais esforçado guerreiro. Herculano
Goza dos dons da Providência e serás ajuizado; faze gozar deles os teus semelhantes
e serás virtuoso. Provérbio Oriental.
Quem não acredita na providência não deve perguntar porque é infeliz.Lafuente
Próximo
O maior pecado para com o próximo não é odiá-lo, mas ser-lhe indiferente. Essa é a
essência da desumanidade. George B. Shaw
Onde estiveres semeia, / Socorro, bondade e luz./ O próximo é a nossa ponte/ De
ligação com Jesus.
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus
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Prudência
A prudência nos sábios é o conhecimento prévio da incapacidade geral dos homens
de compreendê-los e segui-los nas suas doutrinas transcendentes e misteriosas para o
vulgo.Marquês de Maricá
Diligente, operoso, armazenas, a fim de evitares surpresas. J. de Ângelis
Homem prevenido vale por dois. Adágio Popular.
De todas qualidades da alma, a mais eminente é a sabedoria, a mais útil é a prudência.
Barthélemy
Antes de se aceitar uma afirmação como verdadeira, é preciso investigar para saber se
ela tem fundamento.
Cessa a prudência quando falta a paciência. Marquês de Maricá
Pensa bem tudo o que fazes/ P'ra não fazer mal nenhum; / P'ra merecer um oásis/ Não
terrífico simum. J. Olyntho
Com traseiro de mula, língua de mulher, velhaco e mandinga, não é bom facilitar.
Provérbio popular.
Ame seu vizinho, mas não derrube tua cerca. B. Franklin
Quando alguém afirmar que é apenas um caipira ingênuo, segure firme sua
carteira.Lyndon Johnson
A prudência deve prevenir as desgraças para evitá-las; mas suporta-las com valor,
logo que elas cheguem. Pítaco
Só cresce para cima o edifício que teve a prudência de crescer para baixo.
P.C.Vasconcelos Jr.
O ferreiro, a primeira coisa que faz são as tenazes, para não se queimar. Provérbio
russo
A prudência é a ciência das coisas que se devem apetecer e das de que se deve fugir.
Cícero
Apressa-te lentamente. Suetônio
A temeridade é própria da adolescência. A prudência, é própria da idade senil. Cícero
O homem prudente é como um alfinete: a cabeça o impede de ir muito além.
Anônimo
Dê às pessoas uma segunda chance, mas não uma terceira. S. Brown
Não aceite ser fiador de ninguém porque, se você não puder pagar a dívida, levarão
embora até a sua cama. Pv 22:26 e 27.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como as
serpentes e simples como as pombas. Jesus - Mt.10:16
Nunca me arrependi do que não disse. D. Francisco de Melo
A prudência é o medo que caminha na ponta dos dedos. M. Zamacois
Os prudentes sempre prevaleceram sobre os audazes. T. Gautier
A experiência adverte que precisa algumas vezes fechar um olho, mas que não
precisa nunca fechar os dois. A. Graf
A prudência não pode subsistir sem paciência.Marquês de Maricá
Podemos tornar-nos menos passíveis neste mundo promovendo a nossa inteligência
pelo estudo, ciência, experiência e virtudes, conhecendo melhor a natureza dos males
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e suas fontes, e podendo conseqüentemente preveni-los, removê-los, neutralizá-los e
transformá-los em bens.
Sempre pergunte "por que?" antes de prosseguir. Não faça nada mecanicamente, sem
saber a finalidade.
O sábio é prudente tanto no princípio, como no final.Tao Te King
Antes de iniciares um empreendimento, observa cuidadosamente os seus precedentes
e conseqüências. Se não observares tal procedimento, sentirás imediatamente prazer
em tudo quanto fizeres, porque não terás em conta os resultados que pode oferecer-te;
mas por fim, surgirá a vergonha, e ficarás cheio de confusão.Epitecto
O homem verdadeiramente prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo
quanto diz.Aristóteles filósofo grego, 384-322 a.C.
Prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Marco Túlio
Cícero
A velocidade que emociona o imprudente pode amargar o sorriso de um inocente.
Se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele, porque a resposta não está
separada do problema. Krishnamurti
Ante os problemas dos outros/ Emudece os lábios teus./Em tudo apenas
supomos/Mas quem sabe é sempre Deus.Casimiro Cunha
Não tentes conseguir de outra maneira, aquilo que não conseguires obter por amor.
São Francisco de Sales.
Psicanálise
A depressão aumentou no momento em que criaram a Psicanálise. Millôr Fernandes.
Psicanalista
Psicanalista – Cidadão que observa os circunstantes quando uma "boa" entra no
consultório.
Nada como o psicanalista para destruir nossos mais belos sonhos. Mário da Silva
Brito, escritor brasileiro.
Se os psicanalistas não tomarem conta dos problemas contemporâneos, correm o
risco de virem a ser os únicos clientes dos psicanalistas. Jean-Bertrand
Pontalis - 1924-2013, psicanalista, filósofo e escritor francês.
Psicologia
Na nossa civilização, os homens têm medo de não serem considerados homens e as
mulheres têm medo de não serem consideradas mulheres. Theodor Reik 1888-1969Psicólogo americano.
Psicologia Transpessoal
Foi necessário que surgissem a Psicologia Transpessoal e outras áreas doutrinárias
com paradigmas bem definidos a respeito do ser humano integral, para que se
pudesse propor à vida melhores momentos e mais amplas perspectivas de felicidade.
A contribuição da Parapsicologia, da Psicobiofísica, da Psicotrônica, ampliou os
horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e
possibilidades extrafísicas de realização, que permaneciam soterradas sob os
escombros do inconsciente profundo, ou adormecidas nos alicerces da Consciência. J.
de Ângelis
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Psicoterapia
Psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que
compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas
permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e
penetrou-lhes a consciência de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse
salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total
infelicidade. J. de Ângelis
Publicidade
Deus não teria alcançado o grande público sem a ajudo do diabo. Jean Coteau,
escritor francês, l889-l963.
Publicitários
Publicitários querem nos convencer de que vamos mais longe sem cabeça do que sem
gravata. Rudolf Rolfs, l920-, aforista alemão.
Pudor
O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes.Nelson Rodrigues.
O pudor confere à mulher uma fascinação irresistível.Anatole France
O pudor é a epiderme da alma. Vitor Hugo
O pudor é uma questão de iluminação. E. Rey
Quem tem pudor, envergonha-se de falar no pudor. Cícero
A pudicícia tem a sua virgindade, e a virgindade é dom que, perdido, não se recupera.
J.M.de Macedo
Há duas espécies de pudor: o que nasce da ignorância, e o que nasce da dignidade: o
pudor da menina e o pudor da mulher. Guerra Junqueiro
O pudor é uma virtude estética. Jean Dolent
Refletindo bem, estamos também, todos nus em nossos vestidos. H. Heine
O pudor constitui um dos entretenimentos mais indefinidos e vagos do coração
humano, um dos perfumes mais delicados e suaves do sentimento. Mantegazza
O pudor da mulher é uma flor tão delicada, que o sopro de uma imprudência a
ofende e o calor de um olhar torpe a faz murchar. Catalina
Punição
Matar para punir um delito é, sem comparação, uma punição maior que o próprio
delito. F.Dostoiewsky
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.(Pastoral da Criança).
A culpa sempre corre atrás de seu complemento, o castigo; só nele encontra sua
satisfação. Lawrence Durrell
Punir com justiça também se trata de um ato de amor.
Como você punirá aqueles cujo remorso já é maior que os seus crimes? Gibran Kahlil
Gibran
Deus não pune seus rebentos – É o Amor, na Eternidade! – Mas se alguém semeia
ventos /Colhe sempre tempestade. José Olyntho
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Pureza
Segundo Buda para tornar-se puro deve o homem usar sete meios: – Domínio de si
mesmo, investigar a verdade, energia, alegria, serenidade, concentração e
magnanimidade. Robert M. Pirsing
Para o puro tudo é puro: não só o que come e o que beber, mas toda espécie de
conhecimento, seja do bom, seja do mal. Milton
Pureza e impureza dependem da própria pessoa. Ninguém pode purificar o próximo.
Buda
Para os Impuros e infiéis nada há puro, antes se acham contaminados tanto a sua
mente como a sua consciência. Paulo
Purgatório
A velhice é o purgatório da vida pelos males que a invadem, e privações a que
obrigam.Marquês de Maricá
Puxa-sacos
É incrível a quantidade de pessoas que ganham de você no golfe depois que você
deixa de ser presidente. George Bush
Quem premia a adulação solicita-a. Thomas Fuller
Q
Qualidade
Não é uma qualidade rara que faz por si só o encanto de uma pessoa; é a harmonia
entre todas as qualidades que ela possui. Contesse Diane
Queres saber as qualidades que faltam a um homem? Observa as que ele gaba de
possuir.Conde de Ségur
Ajuntai algo a uma qualidade e logo esta se transformará em defeito; tirai alguma a
um defeito, e este se transformará em qualidade.Émile Faguet
Queres saber as qualidades que faltam a um homem? Observa as que ele se gaba de
possuir. Conde de Ségur
A qualidade de uma pessoa depende da qualidade daquilo em que ela crê.
P.C.Vasconcelos Jr.
Não nos esforçamos o suficiente quanto às qualidades humanas fundamentais. Nunca
devemos nos esquecer do significado das palavras mais simples e básicas - palavras
como honestidade e verdade. Lech Walesa
Quebrar
Quebra-se por má estratégia, mau desempenho, má conjuntura, ou mesmo má sorte.
Mas quebra-se. Alan Greenspan 1927-, presidente do Banco Central americano.
Queixas
Queixam-se muitos, de pouco dinheiro, outros de pouca sorte, alguns, de pouco
memória, nenhum de pouco juízo. Marquês de Maricá
Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a
personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do
pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. J. de Ângelis
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A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindolhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que
procura negar ou escamotear. J. de Ângelis
Todos se queixam, uns dos males que padecem, outros da insuficiência, incerteza, ou
limitação dos bens de que gozam. Marquês de Maricá
Querer
Ao que quer a valer nada é difícil.
Quem quer vai quem não quer manda.
Queira bem de graça, que por dinheiro é chalaça.
Questões
O tempo nos vai provando que nos batemos e debatemos por questões de quase-nada.
P.C.Vasconcelos Jr.
Não se pode dar resposta simples às questões complicadas.
Seja qual for a questão, a paciência é o clima da melhor solução.
Quiromancia
Inscreveu Deus sinais na mão dos homens para que todos possam com antecipação
conhecer seus destinos. Job

---xxo0oxx---
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