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Raciocínio
Quem não quer raciocinar é um fanático, quem não sabe raciocinar é um tolo e quem
não ousa raciocinar é um escravo. Willian Dummont
Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o
raciocínio.André Luiz
Raça
A raça a que pertencemos é a mais arrogante e rapace, a mais exclusiva e indômita da
História. Todas as outras raças têm sido suas inimigas ou suas vítimas. Ingalls
A genética, fundada há cem anos por Mendel, esclareceu hoje, de forma definitiva,
quanto o conceito de “raça” é biologicamente errado: não só isso, como demonstrou
que ainda num mesmo grupo considerado, “racial”, há uma extraordinária
heterogeneidade e variabilidade genética e, portanto, é absurdo falar de raças “puras”
no ambiente da nossa espécie. As raças não são entidades imutáveis, mas produtos da
evolução sempre em ação. De ”Sucesso”.
Raciocínio
Raciocina cristãmente tendo em vista que és valioso na economia do Planeta e a tua
vida é patrimônio de alta significação, que não deves arriscar nos jogos das
frivolidades. J. de Ângelis
Racionalismo
Quanto mais se racionaliza, menos se cria.Raymond Chandler, l888-l959, escritor
americano, criador do detetive Marlowe.
Definem-se os homens- animais racionais -; quanto à primeira parte, de acordo; mas a
segunda, lá tem que se lhe diga.Marquês de Maricá
Os homens mostram-se racionais em certas matérias e relações; em outras, são mais
irracionais que os mesmos brutos. Marquês de Maricá
A credulidade cega dos homens faz duvidar em muitos casos da sua
racionalidade.Marquês de Maricá
Radicalismo
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, l709-l784,
escritor inglês
Rancor
Rancor é uma evidente manifestação de inferioridade. José Ortega y Gasset
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Razão
Quanto mais você racionaliza, menos você cria.Raymond Chandler.1888-1959,
escritor americano.
A razão é sempre lograda pelo coração.
A razão não pode substituir muito tempo o coração. La Rochefoucauld
Excesso: excluir a razão e só admitir a razão. Blaise Pascal
A razão ensina e explica o que se deve fazer e evitar. Cícero
Senhora e rainha de todos é a razão. Cícero
A razão nos engana mais freqüentemente vezes que a natureza. Voltaire
Nós podemos tomar por companheira a fantasia, mas se deve ter por guia a razão.
Johnson
A razão é o patrimônio dos velhos. Job
Não se ganham batalhas com raciocínios Marechal Canrobert
Todos raciocinam, mas poucos há que sejam razoáveis. Chevalier de Meré
O homem que vive de acordo com a razão tem o coração duma máquina de costura.
W.J. Locke
Quem não quer raciocinar é um fanático; quem não sabe raciocinar é um tolo; e quem
não ousa raciocinar é um escravo. W. Drummond
O raciocínio é uma luz que alguém acende quando quer obrigar os outros a ver e que
apaga quando ele próprio tem que ver. Manjou
A razão é como o vento: apaga uma vela e ateia um incêndio. Ugo Foscolo
Viver em contradição com a própria razão é o estado mais intolerável. Leon Tolstoi
Os homens são sempre contra a razão, quando a razão é contra eles. Napoleão
A razão foi dada à vontade para que a instrua. São Bernardo
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.Molière, dramaturgo francês.
A conquista da razão é relevante, por ser o princípio ordenador, responsável pela
formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas
intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e
compatível com a consciência. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil
da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a
impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. J. de Ângelis
A razão é escrava quando a fé e autoridade são senhoras.Maricá
Reação
Há uma reação individual, coletiva e social contra os maus, que lhes não permite sêlo por muito tempo. Marquês de Maricá
Amigo, nunca te esqueças: / Sofrendo provas e ultrajes, / Não importa o que
padeças, / Importa como reages.
Três reações da pessoa, dentro da comunidade: acomodar-se, incomodar; incomodarse, fazendo seu o problema do outro. P.C.Vasconcelos Jr.
Reacionário
Um reacionário é um sonâmbulo que anda de costas. Franklin Roosevelt, l882-l945,
presidente americano
Realidade
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A realidade é irracional. Hegel, filósofo alemão.
A realidade é o funeral das ilusões. Commerson
A realidade nunca dá quanto a imaginação promete Marquês de Maricá
A realidade é circunscrita, a ilusão é infinita; porém a realidade não passa, no fundo,
de uma ilusão vivida. Vargas Vila
A verdadeira crença pode superar a torrente da realidade, distorcer o fluxo de causa e
efeito. Do livro Tolkien, de Michel White (Imago).
Realismo Crítico
A coerência de idéias entre os homens de ciência somente existe porque somos
capazes de conhecer uma realidade material; as idéias nos ajudam a conhecer o
mundo.
Realista
Um realista é aquele que mantém à distância correta os seus ideais. Truman Capote,
l924-l984, escritor. Americano
Realização
A maior realização da vida consiste em nos refazermos continuamente, até que por
fim, saibamos viver. Aléxis Carrel.
Rebeldia
Os rebeldes incorrigíveis qualificam de patriotismo e movimentos generosos os seus
crimes a atentados patibulares.Marquês de Maricá
O estigma da rebelião fica indelével nos rebeldes ainda mesmo depois de anistiados.
Marquês de Maricá
Os rebeldes anistiados maltratam e perseguem os homens leais e honrados. Maricá
Recado
Recorda: toda criatura neste mundo tem um recado a dizer. Aquilo que fazes é a
notícia de tua presença. Emmanuel – Gotas de Paz
Reclamação
As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só
grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia! André Luiz
O homem que vive contrariado e de tudo reclama, vendo obstáculos em toda parte,
está em profunda desarmonia com a vida, que é a Suprema Alegria de Deus! Irmão
José/ Carlos Bacelli
Um hospede recente visitava o paraíso, em companhia de São Pedro, quando se
depara com uma urna contendo uma tabuleta onde estava escrito: "reclamações" e,
surpreso, indaga ao santo: – Se aqui tudo é felicidade, porque uma caixa de
reclamações? – Porque há pessoas que só são felizes se queixando, responde o
santo.Anônimo.
Reclamar
Reclamar é ferir-se. Emmanuel – Pérolas de Luz
Não reclames nos outros, qualidades que ainda não possuis. Emmanuel – Gotas de
Paz
Recompensa
Para que nasçam virtudes é necessário semear recompensas. Marquês de Maricá
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Recompensas mal distribuídas desanimam aqueles que a merecem. Helvétius
Reconforto
A palavra do Cristo no Sermão da Montanha contém mais desafio que reconforto.
Chico Xavier, médium espírita.
Reconhecimento
O reconhecimento é a memória do coração. Massieu
É devido ao orgulho, ou amor-próprio que todos encontramos dificuldade em
demonstrar nosso reconhecimento.
Se vires um homem prestes a ficar debaixo de um auto, não o segures, pois, ao invés
de agradecer o lhe teres salvo a pele, queixar-se-á de que lhe amarrotaste a manga.
Pitigrilli
Recorde
Forma provisória do absoluto. Romain Coolus, l868-, escritor francês.
Recordação
A recordação do mal que fizemos contrista tanto o nosso coração quanto o alegra a
lembrança do bem que praticamos.Marquês de Maricá
Você só será lembrado por duas coisas na vida: os problemas que resolveu, e os que
criou.
Recordação: Um olho atrás da cabeça. Anônimo.
As recordações são o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Richter
Só a lembrança, moinho/ que não para de girar, / faz com que as águas passadas/
tornem de novo a passar. Osvaldo Orico, l900-, poeta brasileiro.
Memórias são os únicos espelhos a que os velhos se miram satisfeitos. Tomás Ribeiro
As recordações são os únicos belos astros que adornam as noites da velhice. Antonio
Feliciano de Castilho
É doce recordar o que foi custoso padecer. Sêneca
Recuo
Conforme se vê do além, / Tudo vive e continua, / Mas quem se afasta do bem/
Está como quem recua.
Recusa
No amor, as mulheres recusam altivamente tudo quanto desejariam já ter dado.
Ovídio
O não, melhor é que o digam as leis, que os reis.Pe.Antônio Vieira
Não peças nada que, se te pedissem, recusarias. Juan de Lerma, século XVII, frade e
século XVII, frade e escritor espanhol.
Rede
Tudo o que cai na rede é peixe. Adágio Popular
Redenção
Meu amigo, se procuras /A glória da redenção, /Acende a luz do Evangelho/ No
templo do coração.
Redescobrimento
Eu não invento nada, eu redescubro. Auguste Rodin, l840-l917, escultor francês.
Redução
4

No final da vida reduzem-se as precisões, contenta-se com bem menos, cabe-se em
lugares menores. P.C.Vasconcelos Jr.
Reencarnação
É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a
nascer.Platão
Refeições
Depois de um bom jantar, a gente pode perdoar a todos, até mesmo aos próprios
parentes. Oscar Wilde
Um jantar lubrifica os negócios. Boswell
Reflexão
A reflexão é tão necessária à nossa alma como a digestão ao nosso corpo. Maricá
A reflexão aumenta o vigor do espírito, bem como o exercício aumenta a força do
corpo. Gaston Lévis, l764-l830, político e escritor francês.
Não é um grande homem quem muito sabe mas quem muito refletiu. Settembrini
A reflexão é o olho da alma. Bossuet
Um quarto de hora de reflexão estende e educa mais o espírito do que muitos anos de
leitura. Mme. de Lambert
A reflexão é fixadora de verdades, a imaginação, de erros e ilusões. Maricá
Não pode haver reflexão onde tudo é distração.Marquês de Maricá
Os homens de reflexão descobrem na natureza relações que os irrefletidos nem
suspeitam.Marquês de Maricá
O silêncio promove a reflexão, o ruído a perturba ou afugenta. Marquês de Maricá
Vale a pena refletir muitas vezes as coisas belas. Platão
Reforma
Toda reforma já foi em outras épocas uma opinião particular.R.W.Emerson
Nada precisa tanto de reforma como os hábitos dos outros. Mark Twain
Toda reforma, mesmo quando necessária, será levada pelos espíritos medíocres a um
extremo tal que, por sua vez, precisa ser reformada. Coleridge
Senhor, reforma teu mundo, começando por mim. De uma oração chinesa.
Reforma Íntima
Não permita que teu passado inferior, hábitos, tendências negativas, viciações e
fraquezas impeçam-te de construir o ser ideal que aspiras. Ora, trabalha, vigia e
faça o bem, começando por fazê-lo a você. O modelo, o ideal é Jesus!
Sem auto-renovação não há solução! A reforma íntima parece inviável apenas
para aqueles que somente em si crêem, não para aqueles que realmente crêem
em Deus.
Pergunta: – O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos
próprios esforços ? Resposta: – Sim, e às vezes com esforço bem pequeno. O que
lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam! Necessário se fez
todo um trabalho em busca da verdade, o que é realmente nobilitante, como o subir
de uma montanha donde se descortina a visão de novos segredos e luzes.
Voltar-se para Deus é voltar-se para sua mais profunda intimidade.
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A meditação permite realizar esta integração. Um processo que se realiza à
socapa, longe do estardalhaço, da agitação da vida moderna.
Crer não basta. É preciso estar harmonizado com o conteúdo da fé, vivendo de
acordo com a convicção para adquirir a fé indubitável.
Harmonizar a vida cotidiana com o conteúdo dessa fé é bem mais difícil.
Saber o caminho é fácil, difícil é trilhá-lo, pelo menos no princípio, pois impõe o
reajuste e a adequação ao nível de moralidade mais alto e mais exigente, mais estreito
e correto, mais disciplinado e responsável, para não entrar em conflito
consciencial inevitável.
Ponderar então que a mesma fonte inspiradora e geradora dessa fé poderá ser a
apoiadora eficiente nesse processo de adequação íntima, de apropriação do mais
perfeito em nós.
A boa vontade, a benevolência, pouco a pouco capacitam-nos à relativa paz para
voltarmos a atenção para os “inimigos” internos formados por hábitos
adquiridos, formando subsenhores de nossa vontade, difíceis de erradicar,
doutrinar e converter, pois geralmente são de nosso gosto.
Os mais conhecidos obstáculos a essa fé eticamente vivida são os seguintes: a
cobiça, a luxúria, o orgulho, a desenfreada caça aos prazeres em todas as suas
manifestações. Tudo isto é como que imundície que obstrui os canais por onde
deviam fluir as águas límpidas da certeza intuitiva da vida eterna, sem a qual
não pode haver verdadeira tranqüilidade, paz e felicidade interiores.
Harmonizar a sua vida cotidiana com os ditames de sua fé é o requisito
número um para formação de uma consciência clara e sólida sobre a
imortalidade. Por mais difícil que seja essa harmonização da vida com a fé,
vale a pena.
Por nisto o máximo empenho, mesmo que seja no ultimo quartel da vida
terrestre, porque a verdadeira felicidade vale por todos os sacrifícios.
O conhecimento da verdade é fundamental para que a alma possa superar as
suas paixões.
A humildade consiste em perceber a própria debilidade e compreender a
possibilidade de se cometer as falhas que os outros cometem. Descartes
O conhecimento da verdade não basta por si só. Ela deve penetrar o homem e
transformá-lo. Deve iluminar-lhe o íntimo de tal modo que ele possa
compreender o mecanismo da justiça divina, passando a colaborar com ela em
seu próprio benefício.
Para isso, além de compreender que suas ações más desencadeiam tempestades de
dor e sofrimento, não só para os demais como para si próprio, necessita de
quem o ampare no trabalho gigantesco do resgate (neutralização do mal) e da
renovação íntima.Descartes
Se acompanhares os bons espíritos, que se revelam companheiros fiéis do Cristo,
deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus, sob a glória da
luz.
Regularidade
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Não procureis regularidade no procedimento das pessoas literatas e artistas, é
ordinária nelas a falta de exatidão e pontualidade em tempo, lugar, palavra, serviço e
contas.Marquês de Maricá
Regras de Conduta
Duas regras infalíveis/ Na santa escola do bem:/ Quem não estuda não sabe,/
Quem não trabalha não tem.
Aparta-te do mal e faze o bem; busca a paz, e segue-a Salmo 33.
A meditação permite realizar esta integração. Um processo que se realiza à
socapa, longe do estardalhaço, da agitação da vida moderna.
Crer não basta. É preciso estar harmonizado com o conteúdo da fé, vivendo de
acordo com a convicção para adquirir a fé indubitável.
Harmonizar a vida cotidiana com o conteúdo dessa fé é bem mais difícil.
Saber o caminho é fácil, difícil é trilhá-lo, pelo menos no princípio, pois impõe o
reajuste e a adequação ao nível de moralidade mais alto e mais exigente, mais estreito
e correto, mais disciplinado e responsável, para não entrar em conflito
consciencial inevitável.
Ponderar então que a mesma fonte inspiradora e geradora dessa fé poderá ser a
apoiadora eficiente nesse processo de adequação íntima, de apropriação do mais
perfeito em nós.
A boa vontade, a benevolência, pouco a pouco capacitam-nos à relativa paz para
voltarmos a atenção para os “inimigos” internos formados por hábitos
adquiridos, formando subsenhores de nossa vontade, difíceis de erradicar,
doutrinar e converter, pois geralmente são de nosso gosto.
Os mais conhecidos obstáculos a essa fé eticamente vivida são os seguintes: a
cobiça, a luxúria, o orgulho, a desenfreada caça aos prazeres em todas as suas
manifestações. Tudo isto é como que imundície que obstrui os canais por onde
deviam fluir as águas límpidas da certeza intuitiva da vida eterna, sem a qual
não pode haver verdadeira tranqüilidade, paz e felicidade interiores.
Harmonizar a sua vida cotidiana com os ditames de sua fé é o requisito
número um para formação de uma consciência clara e sólida sobre a
imortalidade. Por mais difícil que seja essa harmonização da vida com a fé,
vale a pena.
Por nisto o máximo empenho, mesmo que seja no ultimo quartel da vida
terrestre, porque a verdadeira felicidade vale por todos os sacrifícios.
O conhecimento da verdade é fundamental para que a alma possa superar as
suas paixões.
A humildade consiste em perceber a própria debilidade e compreender a
possibilidade de se cometer as falhas que os outros cometem. Descartes
O conhecimento da verdade não basta por si só. Ela deve penetrar o homem e
transformá-lo. Deve iluminar-lhe o íntimo de tal modo que ele possa
compreender o mecanismo da justiça divina, passando a colaborar com ela em
seu próprio benefício.
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Para isso, além de compreender que suas ações más desencadeiam tempestades de
dor e sofrimento, não só para os demais como para si próprio, necessita de
quem o ampare no trabalho gigantesco do resgate (neutralização do mal) e da
renovação íntima.Descartes
Se acompanhares os bons espíritos, que se revelam companheiros fiéis do Cristo,
deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus, sob a glória da
luz.
Regularidade
Não procureis regularidade no procedimento das pessoas literatas e artistas, é
ordinária nelas a falta de exatidão e pontualidade em tempo, lugar, palavra, serviço e
contas.Marquês de Maricá
Regras de Conduta
Aparta-te do mal e faze o bem; busca a paz, e segue-a. Salmo 33.
Que nunca chegue a fechar os olhos/ sem que inquiras de ti: Que me aconteceu? Que
fiz?/ Foi o mal? Foge dele. Foi o bem? Persevera./ Meus conselhos medita, ama-os e
segue-os todos./Que ele te levarão às divinas virtudes./ Mas segue as minhas leis,
privando-te das coisas/Que tua alma, observando-as bem, deva temer; / Deixa no
corpo teu reinar a inteligência,/ A fim de que, subindo ao éter fulgurante,/ Junto dos
imortais sejas tu mesmo um deus! -Trecho das Regras Áureas de Pitágoras
Vive com os homens como se Deus te visse, Sêneca
Sua conduta é uma expressão formal de como você trata as pessoas. Molly Ivins.
Rei
Um homem que tem o direito divino de governar mal. J.G.Pollard
As prosperidades dos maus reis são fatais aos povos. Vauvenargues
Custa menos a um soberano conciliar uma nação do que agradar a um partido.
Benjamin Constant
O título de majestade somente deve servir para bem dos povos, nunca para oprimir.
Washington
A púrpura é o labéu dos povos livres. Rui Barbosa
Vencer e conquistar não faz um rei ditoso. Silva Alvarenga
Os bons reis são os ilustres escravos de seu povo. Mme. de Motterville
Um fraco rei faz fraca a forte gente. Camões
Os reis serão tiranos por necessidade política quando os súditos se rebelarem aos
princípios. Burke
De maneira nenhum convém que o rei erre; mas, a ter de errar, menor escândalo será
que erre de conta própria que de conta alheia. Quevedo
O silêncio do povo é a lição do rei. Abbé de Beauvais
Reino
Nenhum reino sofreu tantas guerras civis quanto o Reino do Cristo.
Montesquieu.V2/94
Um trono duvidoso é gelo no oceano do verão. Tennyson
Reivindicar
Nunca reivindique como direito o que você puder pedir por favor.
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Rejeição
Entre os sexos, quanto menor a diferença, maior a intolerância. O ser humano tende a
rejeitar mais violentamente o quase igual pela ameaça que representa. Maria Rita
Kehl
Relacionamento
Devemos tratar os homens com a mesma cautela, resguardo e desconfiança de que
usamos em colher rosas. Marquês de Maricá
As relações são tudo na vida. Um homem que não vale nada, existe somente em
virtude dos que o circundam. Quem se ocuparia dos dois ladrões se não fossem
colocados ao lado do Cristo? A. Scholl
O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber como lidar com as
pessoas. Theodore Roosevelt
Se tratarmos as pessoas como elas são, continuarão a ser o que são. Mas se as
tratarmos como poderiam ser, pelo que poderiam se tornar, tornarão bem melhores,
perante si mesmas. G. Smith- Escritor.
Entre os sexos, quanto menor a diferença, maior a intolerância. O ser humano tende a
rejeitar mais violentamente o quase igual pela ameaça que representa. Maria Rita
Kehl
Fomos criados com idéias sobre intimidade e relacionamento que não apenas são
falsas mas também prejudiciais. Pepper Swartz, Professor de Sociologia da
Universidade de Washington.- Estados Unidos
Investigue-se e descubra se não está seguindo crenças e necessidades alheias.
Ser feliz é viver aquilo que é certo para você.
Uma relação não fornece tudo o que lhe é pedido. É difícil encontrarmos tudo o que
queremos numa pessoa.
A verdadeira descoberta consiste não em procurar novas paisagens, mas em possuir
novos olhos. Marcel Proust
O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se.
O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus
inter-relacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior, a fim de plenificarse no grupo. Joana de Ângelis
Privacidade e independência fazem bem ao casal.
Existem diferentes tipos de amor.
Quanto mais uma pessoa faz sexo antes do casamento, maiores são as chances de
cometer uma infidelidade.
Respeite os seus instintos mas não confie neles. Contempla a vida de mais alto para
que não te falte, na estrada a luz do entendimento. Agar
A simpatia e a amizade são duas flores enraizadas no jardim do tempo. Agar.
O inimigo, em qualquer caso é terreno que precisamos recuperar para o plantio de
nossa felicidade futura. Emmanuel.
Mais vale o estar bem que o bem-estar.
Os sentimentos devem estar em liberdade. Não se deve julgar o amor futuro pelos
sofrimentos do passado. Paulo Coelho.
9

Sua conduta é uma expressão formal de como você trata as pessoas. Molly Ivins.
Saber quando se retrair e quando se aproximar é a chave de qualquer relacionamento.
Domenico Ciéri Estrada
O verdadeiro espírito da conversação está em construir sobre as observações do outro
e não em derrubá-las.Sir Eduard Bulwer Lytton, 1803-1873, romancista e político
inglês.
Um falar doce e delicado quebra os ossos do próprio diabo. Provérbio abissínio.
Para saber falar é necessário saber calar-se. Pítaco
Saber ouvir é muito mais importante do que saber falar, tanto que as crianças
aprendem primeiro a ouvir e depois a falar.Mas quando crescemos perdemos essa
disciplina, falamos mais do que ouvimos, queremos impor nossa opinião, não
admitimos a nossa ignorância em certos assuntos e perdemos a humildade.Temos de
reaprender a ouvir, conter nossa vontade de interromper o outro, baixar a cabeça,
tentar entender o que ouvimos, para depois dar a nossa opinião. Clóvis Tavares
Todo ser humano tem necessidade de conversar com alguém. Nos Estados Unidos
ninguém tem tempo. Parece que conversar com um amigo caiu da moda. Agora se
tem de pagar para ir a um psicanalista.
A melhor conversa é aquela em que não há competição nem vaidade, mas uma calma
troca de sentimentos. Samuel Johnson l709-l784, ensaísta inglês.
Para ser um bom conversador basta seguir uma só regra: aprender a escutar.
Christopher Morley
Não podemos deixar de ser difusos com os ignorantes, mas devemos ser concisos
com os inteligentes. Marquês de Maricá
Fala ajudando...Não nutras/ A conversa invilecida; /Pela vida das palavras, /Revelas a
própria vida. Casimiro Cunha
O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se.
O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus
inter-relacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior, a fim de plenificarse no grupo. J. de Ângelis
As más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios
Devemos respeitar o direito que cada um de nós temos de ser como é. Somente em
quatro situações, temos o direito e o dever de intervir: Quando estiver agredindo uma
criança, um enfermo, um idoso ou um animal, indefesos. Jiddu Krishnamurti
Quem não sabe agradar segundo o vento que sopra, logo pega um resfriado.
Shakespeare
Religião
Religião é caminho / De sublime comunhão/ Que o Céu abre todo dia, / À marcha do
coração. Casimiro Cunha
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,
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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
A genuína sabedoria tende ao infinito e, reconhecendo por muito limitada a
felicidade sensual, procura na imensidade do universo o objeto que lha pode conferir,
perene, incessante, inexaurível e eterna e a descobre em Deus que é a vida, a luz, o
movimento e inteligência universal. Marquês de Maricá
A vida humana sem religião é viagem sem roteiro. Marquês de Maricá
O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação
pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do h. a experiência
fracassaria. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso, a humanidade
estará unida a Deus pela ciência e pela fé, então irmanados. Emmanuel
A religião é um tesouro que nenhum outro pode escusar. Marquês de Maricá
O sentimento religioso de admiração, amor e gratidão para com Deus, nos conferem
neste mundo uma prelibação da bem-aventurança eterna. Marquês de Maricá
Não haverá paz no mundo se antes não houver paz entre as religiões. Hans Kung,
l928 - teólogo suíço.
Quando sinto uma terrível falta de religião, saio à noite para pintar as estrelas.
Vincent Van Gogh, l853-l896, pintor neerlandês..
A religião é a felicidade e a filosofia dos povos. Marquês de Maricá
A religião ensina a crer, a filosofia a duvidar. Marquês de Maricá
Se os homens estivessem verdadeiramente convencidos de sua pretensa fé, seriam
todos uns santos. Mme.D'Arconville
A religião que não é em realidade uma força viva, transformando continuamente para
melhor, não é religião, é apenas um simulacro. Vinicius.
A religião quando impera no coração dos homens, purifica os seus pensamentos,
palavras e ações. Marquês de Maricá
As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que
importância faz se seguimos por caminhos diferentes desde que alcancemos o
mesmo objetivo? Mahatma Gandhi
Para vencer, para imperar sobre o povo, isto é, para exercer sua função prática, é
necessário que a filosofia seja dominada por um grande sopro de verdade, de que só
as grandes concepções dominadas pelo amor da verdade e pelo pensamento do bem
podem transformar em religião. A religião que pode conciliar-se com todos os cultos,
isto é, todas as maneiras de adorar a Deus. Este o laço que deve unir os Espíritos em
santa comunhão de sentimentos, enquanto se espera que ligue todos os homens, sob
a bandeira da fraternidade universal. Farias Brito. (discurso).
Religião é a Filosofia Prática aplicada à vida. Farias Brito, Religião é a filosofia
mesma em sua função prática. Farias Brito, filósofo brasileiro, in Mundo Interior.
As religiões são nocivas na medida que ensinam enganosamente que o sofrimento, as
desigualdades sociais, a pobreza resultam da vontade de Deus. B. Calheiros Bonfim
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As falsas religiões acham no estudo das ciências naturais o seu maior adversário e
contraditor. Marquês de Maricá
A verdadeira religião ensina, orienta, edifica, porém não ameaça. A infinita bondade
de Deus não pode ser clava mortal para os pecadores. Austregésilo de Athayde
Todas as crenças podem ser admitidas desde que sinceras. Dom Pedro II
Antes de ensinar as pessoas a salvarem sua alma, é preciso permitir-lhes viver em
condições de saber que têm uma. São Vicente de Paula
Quanto menos racional é um culto mais os homens tentarão estabelecê-lo à força.
Jean-Jacques Rousseau
Sempre os que dizem de antemão que lutam em nome de Deus são as pessoas menos
pacíficas do mundo. Como crêem que recebem mensagens celestiais têm os ouvidos
surdos para qualquer palavra de humanidade. Stefan Zweig
A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime
legado.
A religião é o sentimento divino do amor que prende o homem ao Criador.
Contrariamente aos evangelistas de hoje Jesus curava as pessoas sem cobrar.
Anônimo
Há jeitos religiosos, que deixam a Deus sem jeito! P.C.Vasconcelos Jr.
Religião pode significar ir à igreja, desejar ir para o céu, deixar para Deus resolver.
Mas também pode querer dizer: ensinar o que é básico, pensar positivamente, ser
melhor a cada instante. Tânia Fenocchio
Ser cristão é trabalhar para que haja solidariedade em todos os lugares. Dom Paulo
Evaristo Arns
Temos bastante religião para nos odiar um aos outros, mas não o bastante para
amarmos uns aos outros. Jonathan Swift
A religião conforta os fracos, e abranda os fortes.Marquês de Maricá
Quando a fortuna nos maltrata, recorremos à filosofia ou à religião, para que nos
console e conforte. Marquês de Maricá
Sua religião é aquilo que você faz quando o sermão acaba.H. Jackson Brown Jr.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o
próprio coração, a sua religião é vã. Provérbio.
Os cultos religiosos, por sua feição dogmática, são transitórios como todas as
fórmulas de convencionalismo humano. Emmanuel
Um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o ateísmo, mas a profundidade
em filosofia o avizinha da religião. Bacon
Todas as seitas são diferentes, porque vêm dos homens; a moral é a mesma, em toda
a parte, porque vem de Deus. Voltaire
Relógio
Relógio é coração do tempo: ao mundo marca, pulsando, dia a dia, a idade. . . Luiz
Carlos
Há nas coisas um olhar sisudo de quem pensa/ E...tic-tac... O relógio vai/ É uma gota
de som na quietude imensa/ Lenta e sonoramente cai...Maria Eugênia Celso
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O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede: conheço um que já
devorou três gerações de minha família. Mário Quintana.
Remédio
O melhor remédio para um coração partido é o tempo, as amigas ou amigos; ou outro
amor.
Quando se sugerem muitos remédios para um único mal é que ele não pode ser
curado. Anton Tchecov, escritor russo;
O perigo é o grande remédio para o aborrecimento. Graham Greene, l904-1996escritor inglês.
Remela
Uns gostam dos olhos, outros da remela. Adágio Popular
Reminiscência
O perfeito conhecimento começa pela perfeita reminiscência. Schopenhauer
Remissão
Ninguém vem ao mundo, sem a obrigação de remir e de ajudar a redenção de todos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Remorso
Para que exista a sombra do remorso é preciso que haja alguma luz na consciência.
Lobo Vilela.
O remorso castiga as culpas. Emmanuel.
O remorso é no moral o que a dor é no físico de nossa individualidade: Advertência
de desordens que se devem reparar. Marquês de Maricá
O remorso da consciência é uma indigestão moral. Commerson
O remorso é o bom pensamento dos maus. Garret
Quem padeceu um mal pode esquecê-lo, mas quem o praticou, jamais o esquecerá.
H. Maret
Ó consciência pura e sublimada!/Leve falta pesar te dá, súbito! Dante
Não chamo malvado propriamente \o que peca, mas ao que peca ou pecaria sem
remorsos. Leopardi
Os remorsos suprem a justiça. Young
O criminoso, embora alcance a impunidade, nunca pode libertar-se do remorso. Piron
Como você punirá aqueles cujo remorso já é maior que os seus crimes? Kahlil Gibran
Rendição
Há rendições, que são autênticos rendimentos. P.C.Vasconcelos Jr.
Renovação
Não permita que teu passado inferior: hábitos, tendências negativas, viciações e
fraquezas impeçam-te de construir o ser ideal que aspiras. Ora, trabalha, vigia e
faça o bem, começando por fazê-lo a você. O modelo, o ideal é Jesus! Joana de
Ângelis
Assim como este mundo se renova constantemente de entidades e coisas, o universo
igualmente é renovado por partes nos mundos e sistemas solares que guarnecem a
imensidade do espaço, dissolvendo-se uns e formando-se outros com variedade
assombrosa em sua estrutura e habitantes. Marquês de Maricá
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A riqueza é mãe das belas artes, o luxo, seu protetor.Marquês de Maricá
Deus é a riqueza por essência, dele derivam todos os cabedais deste mundo, e o luxo
incomparável da natureza.Marquês de Maricá
O mundo não se renova somente em viventes e coisas, mas também em doutrinas e
opiniões.Marquês de Maricá
De imediato ninguém renova pessoa alguma. Emmanuel – Pérolas de Luz
Grandes fortunas não têm terceira geração.diz o provérbio chinês.Às vezes nem a
segunda. Américo L. S. de Almeida
Renúncia
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu amor. Anônimo
Se amando a mim mesmo me perdi, aborrecendo a mim mesmo devo ganhar-me.
Santo. Agostinho
Renuncia a ti mesmo! Renuncia/À mundana e efêmera vaidade:/Que em ti sintas a
dúlcida piedade/Que as desgraças alheias alivia./Do homem, esquece a lúrida
maldade,/Prosseguindo na estrada luzidia./E denodadamente engendra e cria/Teu
próprio mundo de felicidade! Parte o teu coração em mil fragmentos,/Ofertando-os ao
mundo que te odeia/Com a bondade mais pródiga e mais pura./Não olvides em meio
dos tormentos:/–Renunciar em bem da dor alheia,/É ter no Além castelos de ventura.
Soneto Renúncia, do Espírito Cruz e Souza
Reparação
O único meio de se evitar ou atenuar as conseqüências de uma falta, está no repará-la,
desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta,
tanto mais penosas e rigorosas serão, no futuro, as suas conseqüências. Allan Kardec
Repartir
O Amor é um tesouro que, à semelhança do conhecimento, mais se tem quanto mais
se reparte.
Sem que repartas com os outros/ Os dons que o Senhor te deu, / Viverás sempre
algemado/ Às sombras do próprio "eu". Casimiro Cunha
Repouso
Aos oitenta anos é lícito ter a ambição do repouso. Franklin
O domingo tira a ferrugem de toda a semana. Addison
A falta de ocupação não é repouso; uma mente vazia é uma mente angustiada.
Cowper
Os melhores homens sempre amaram o repouso. Thomson
Repreensão
Uma das condições mais necessárias para fazer coisas dignas de louvor consiste em
não ter medo das censuras. A. Graf
O mundo reprova sempre o que deveria louvar, e louva sempre o que deveria
reprovar. Zincgref
O que ama a correção ama a ciência; o que não gosta de ouvir repreensão é insensato.
Salomão
Reprimenda
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A reprimenda não tem caráter de humilhação; antes é advertência para evitar novo
erro. J. de Ângelis.
Deus castiga aquele a quem ama. Isaías
Repúdio
Se te repudiarem, conduze-o(suporte-o), desculpando. J. de Ângelis.
Reputação
São necessários 20 anos para se construir uma reputação e cinco minutos para
destruí-la. A reputação de mil anos pode ser determinada pelo comportamento de
uma hora. Provérbio japonês.
A reputação é como fogo: uma vez acesso, conserva-se bem, mas se apaga, é difícil
acendê-lo. Plutarco
A popularidade é como a juventude: uma vez que passou não volta mais. L.A. Pétiet
Vale mais o bom nome que muita riqueza. F. Guicciardini
É a opinião dos homens que faz a reputação das mulheres.Ninon de Lenclos
A reputação é espelho cristalino; qualquer toque o quebra, qualquer bafo o empana.D.
Francisco. M. de Melo
Aqueles que prejudicam a reputação, a fortuna dos outros, para não perder uma boa
pilhéria, são merecedores de uma pena infamante. La Bruyère
Requisitos
A água potável, para manter-se salutar, requisita vasilhame asseado. J. de Ângelis.
Resignação
Resignação significa coragem e força na voragem do desespero. J. de Ângelis.
Somente os cristãos autênticos e os homens possuidores de elevados ideais se fazem
capazes de resignar-se quando o desalento e a alucinação já se apossaram de outros
seres. J. de Ângelis
Resignação é vida, e vida abundante, na direção da vida eterna. J. de Ângelis.
Nada sucede ao homem que sua natureza não esteja preparada para suportar. Marco
Aurélio, 121-180, imperador romano.
Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. J. de Ângelis.
Nós entendemos sempre que resignação é renúncia. Camilo C. Branco
Que quer dizer resignar-se? É colocar Deus entre a dor e si próprio. Mme. Swetchine
Sê resignada: a roseira/ Que mais viça e mais prospera/ Dá rosas na primavera/ E
espinhos a vida inteira. Vicente de Carvalho
A resignação é um suicídio cotidiano H. de Balzac
O fruto mais precioso da sabedoria humana é uma perfeita resignação com a vontade
de Deus pela convicção íntima e pleníssima da sua onisciência e infinita bondade.
Marquês de Maricá
Resignarmo-nos é colocarmos Deus entre a dor e nós. Swetchine
Quando não se pode corrigir algo, o melhor é saber suportar. Sêneca.
Quando as coisas não querem conformar conosco, temos de nos conformar com elas.
Fontenelle
Resignar-se a nada ser, quando se foi algo, por pouca que fosse, é muito difícil. Lewis
Se a vida lhe oferecer um limão, faça dele uma limonada.Adágio popular.
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Resistência
Cada empecilho pela frente representa teste de valor para a tua resistência. J. de
Ângelis.
A resistência da mulher é quase sempre artificiosa. É o recurso das que desejam
excitar, mais do que saborear as delícias do amor. Ninon de Lenclos
Resolução
É imperioso uma resolução robusta para poupar uma desistência danosa. J. de
Ângelis
O convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes é ensancha que merece
reflexão. J. de Angelis
Nunca diga antes suas resoluções; mas quando o dado foi lançado, jogue-o de modo a
vencer a partida que jogar. Selden
As resoluções são como enguias: toma-se facilmente. O "busilis" é mantê-las. A.
Dumas Filho.
Respeito
Procura viver com respeito pela vida, exercitando equilíbrio e sensatez. J. de Ângelis
A restituição do respeito é muito mais difícil que a do dinheiro. Pe. Antônio Vieira
Entra quase sempre uma certa parte de temor no respeito. Voltaire
A falta de respeito para com a nosso própria consciência dá margem a deploráveis
ligações com os planos inferiores, estabelecendo, em nosso prejuízo, moléstias e
desastres morais cuja extensão não conseguiremos pressentir.
A existência depende mais do respeito pela vida do que da lei e dos profetas. Albert
Schweitzer
Responsabilidade
É a capacidade de enfrentar as conseqüências de seus atos, sem calar nem mentir para
inculpar o próximo. Dr. Carlos Toledo Rizzini.in Evolução para o Terceiro Milênio.
A responsabilidade mede a estatura moral do homem, fala dos seus sentimentos
espirituais, expressa a sua evolução e candidata-o a mais elevados misteres. J. de
Ângelis.
Pessoa algum se evade à responsabilidade, sem que se veja defrontada pelos
problemas criados à frente. J. de Ângelis.
Toda obra em começo na retaguarda, que ficou ao abandono, ou qualquer aquisição
negativa permanecem aguardando o responsável. J. de Ângelis
A vida é um ciclo e você tem responsabilidade por tudo que faz, porque as coisas
voltam. Provérbio oriental
A responsabilidade é consciência amadurecida ante as tarefas a executar. J. de
Ângelis.
Responsabilidade é obrigação íntima de fazer no devido tempo, no lugar certo, o
que compete executar. J. de Ângelis.
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine de Saint
Exupéry. in Pequeno Príncipe. Cap. XXI
Quem pariu Mateus que o embale. Eunice Barreira
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O conhecimento lúcido dos deveres representa responsabilidade moral para o homem
equilibrado. J. de Ângelis.
Para toda ação, há uma reação equivalente e contrária. (3ª Lei de Newton).
As conseqüências de uma ação, sejam quais forem, não a tornam, moralmente, nem
boa, nem má; a intenção é tudo. Paul Janet
Só há responsabilidade onde há liberdade.
O preço da grandeza é a responsabilidade. Churchill
Respostas
Nem sempre se pode dar respostas simples a questões complicadas.
A sabedoria celestial responde conforme as reais necessidades da alma, e não
consoante os desejos aparentes. J. de Ângelis.
Apura o sentido e perceberás as respostas de nosso Pai, através de convites ao amor, à
beleza, à harmonia. J. de Ângelis.
A natureza violentada pela tormenta responde ao ultraje reverdecendo tudo e logo
multiplicando flores e grãos. J. de Ângelis
O Pai responde conforme o valor, a necessidade e a honradez da solicitação. J. de
Ângelis.
Ressentimento
Guardar ressentimento é intoxicar-se; a pessoa que carrega mágoas carrega lixo
atômico no seu interior.É claro que, mais cedo ou mais tarde, vai explodir.
Os que governam persuadem-se que devem primar em tudo e mostram
ordinariamente algum ressentimento às pessoas que mais se distinguem em sua
presença por seu saber e
talentos.
Nada neste mundo consome mais um homem do que a paixão do ressentimento.
Nietzsche.
Entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença do ressentimento na criatura
humana tem lugar de destaque.
Injustificável, sob todos os pontos de vista, ele se instala, enraizando-se no solo fértil
das emoções em descontrole do paciente. J. de Ângelis
Um bom perdão pode morar ao lado de um tenaz ressentimento. P.C.Vasconcelos Jr.
Ressurreição
Olha em derredor: a tempestade destroçou tudo e o fantasma da desolação domina.
Logo mais, porém, muda o clima, altera-se a paisagem, a vida ressurge. J. de Ângelis
A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plaina. J.
de Ângelis
O cadáver em decomposição malsã ressurge da química inorgânica do subsolo como
aroma sutil na flor exultante. J. de Ângelis
Gasta-se uma estrutura desta ou daquela natureza para ressurgir, mais além, em
manifestações novas e expressivas. J. de Ângelis
Reter
Reter estraga o ter. A alma que retém, é ré do que tem. P.C.Vasconcelos Jr.
Retidão
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Que importa saber o que é uma linha reta, se não sabemos o que é a retidão? Sêneca
Diante daqueles que se agigantam no conceito de todos por meios pouco
recomendáveis, sofre o acicate da soledade, que te segue, na prática da retidão.J. de
Ângelis.
Retiro
O retiro para o sábio não é solidão, mas sociedade com correspondência com Deus.
Marquês de Maricá
Retorno
Não pisarás duas vezes as águas do mesmo rio. Embora retornes ao local da véspera,
as águas que fluem não são as mesmas.
Por mais longos sejam os teus dias na Terra, durante a abençoada jornada corpórea,
dia luz em que retornarás à Pátria espiritual que é o teu berço de origem e a sagrada
morada onde permanecerás nas empresas do porvir. J. de Ângelis.
Há quatro coisas que não voltam: a pedra depois de lançada; a palavra depois de
proferida; a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado.
Retrato
No amor, a mulher que dá o retrato, promete o original. D. Dupuy
O melhor retrato de cada um é aquilo que escreve. Pe. Antônio Vieira
Retribuição
Ninguém serve bem se espera retribuição de qualquer natureza . J. de Ângelis.
Revelações
As revelações mais importantes e genuínas são as que provêm do estudo da natureza,
obra assombrosa e testemunho autêntico da infinita sabedoria, poder e bondade de
Deus.Marquês de Maricá
Reverência
Ao fazer uma profunda reverência a alguém, sempre se volta as costas a outrem.
Ferdinando Gabrini – Escritor Espanhol
Revide
O Enviado Divino exaltou a humildade e não revidou a bofetada violenta. J. de
Ângelis.
Não revides ante provocações, nem te estremunhes conduzindo vibrações molestas
contigo. J. de Ângelis.
Se alguém te perturba e revidas, és semelhante a ele. J. de Ângelis.
Se te convidam ao revide – resigna-te e ora. J. de Ângelis.
Revisão
Revisa os teus conceitos e acentua o aprendizado J. de Ângelis.
Na vida ou escrevendo romances, sempre é tempo de fazer uma revisão. Nancy
Thaier, l934-, -escritora americana.
Revolta
Não te deixes amargar pela revolta interior ou esmagar pela irritabilidade. J. de
Ângelis
A revolta permanente é sequaz da morte.
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Não te deixes esmagar pela revolta interior ou esmagar pela irritabilidade. J. de
Ângelis.
A revolta permanente é sequaz da morte. J. de Ângelis.
A quase totalidade das revoltas foram gestos apressados. P.C.Vasconcelos Jr.
Revolução
As revoluções freqüentes tornam raquíticas as nações recentes. Marquês de Maricá
O grande problema das revoluções é que sem os exaltados é impossível fazê-las e
com eles é impossível governar. Joaquim Nabuco.
É lei inflexível que enquanto o povo for ignorante, a revolução será estéril.Fialho de
Almeida poeta português.l857-l911
Os andaimes nas revoluções compõem-se da pior gente, como, nos edifícios, da pior
madeira. Marquês de Maricá
O homem velho para despojar-se do manto característico não consegue fazê-lo sem
uma grande revolução íntima. J. de Ângelis.
Povo sem juízo, lealdade e religião vive sempre em revolução. Marquês de Maricá
A revolução que o povo começa, acaba-a um ditador; a que um ditador começa,
acaba-a o povo. Jacinto Benavente, l866-l954, literato, crítico e dramaturgo espanhol.
As ocasiões fazem as revoluções. Machado de Assis
São os hinos que fazem as revoluções. Eça de Queiroz
As revoluções não se fazem com água de rosas. Bulwer Lytton
Nas revoluções há dois tipos de pessoas: as que as fazem e as que as aproveitam
Napoleão Bonaparte
Há relações e verdades tão importantes na natureza, que a descoberta de uma dá
ocasião à de muitas outras correlativas.Marquês de Maricá
As revoluções populares dão importância a pessoas que seriam eternamente
insignificantes sem elas.Marquês de Maricá
As revoluções transcendem ordinariamente os limites com que seriam proveitosas às
nações.Marquês de Maricá
Toda revolução começa com idealistas e acaba com tiranos. Latzarus
Rezar
Rezar não muda necessariamente as coisas para nós, mas muda-nos a nós em relação
às coisas.
Ridículo
As qualidades que temos não nos tornam nunca tão ridículos como as que afetamos
ter. La Rochefoucauld
Do sublime ao ridículo só há um passo. Montesquieu
Se não queres parecer ridículo procura não falar em ti mesmo. Ducrivel
Não imaginamos quanto espírito é necessário para não sermos nunca ridículos.
Chamfort
O medo do ridículo freia muitas vezes, os ímpetos mais nobres. J. Normand
O ridículo desonra mais que a desonra. La Rochefoucauld
Só há um ridículo no planeta: o homem que não tem dinheiro. Camilo C. Branco
O ridículo é o disfarce do mau.Afrânio Peixoto
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O apaixonado é um ser que quer mostrar-se mais amável do que pode: eis aí por que
todos os apaixonados são ridículos. Chamfort
O medo do ridículo freia, às vezes, os ímpetos mais nobres. J.Normand
O que, mais que tudo, o homem de sociedade teme neste mundo é o ridículo. J. Diniz
A provação do ridículo é uma das mais decisivas a que se pode sujeitar um
homem.Ramalho Ortigão
O apaixonado é um ser que quer mostrar-se mais amável do que pode: eis aí por que
todos os apaixonados são ridículos.
Ridículo!Eis a grande palavra! Eis o medo pelo qual sacrificam os homens a
reputação passada e a felicidade futura. Alexandre Dumas, pai.
A necessidade obrigatória de falar, e o embaraço de nada ter a dizer, são duas coisas
capazes de tornar ridículo ainda mesmo o maior homem. Voltaire
Quando a razão está contra nós, recorremos ao ridículo.
Precisam ter uma organização privilegiada, grande força, muita superioridade de
espírito, e perfeição tranqüilidade de consciência, os homens que afrontam sorrindo a
paixão do público, a antipatia da plebe, os ímpetos da invisível, da cólera, do
escárnio. A provação do ridículo é uma das mais decisivas a que se pode sujeitar um
homem. Ramalho Ortigão
O sublime e o ridículo mostram-se amiúde tão proximamente relacionados, que é
difícil classifica-los separadamente. Um passo acima do sublime faz o ridículo, e um
passo acima do ridículo torna a fazer o sublime. Sanial-Dubay
A verdade pode agüentar as provas de um exame a qualquer luz; e uma das luzes
principais, ou meios naturais, através dos quais as coisas devem ser examinadas
antes de alcançar absoluta aceitação é o ridículo. Saftesbury
Rima
As rimas são duas irmãs gêmeas, das quais somente a segunda se faz de rogada.
André Mycho, l87l. Escritor italiano.
A rima é o coração que vai cantando em verso.José Oiticica l882-Poeta e prosador
mineiro.
Rios
O rio querendo achar/ As vastidões imponentes, / Caminha em nível mais baixo/ Que
os seus próprios afluentes.
Os rios são tristes porque não podem parar.Mário Quintana
Os rios gargalham felizes nas pedras e transmitem-nos profunda sensação de paz
quando, juntando suas águas param para conversar; espelhando, serenos, além da
bucólica beleza das margens, os esplendores do céu. José Olyntho
Riqueza
Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos mas com o que não gastamos. Henry
Ford.
São ricos os felizes; não felizes os ricos. Friedrich Halm,l806-l861, dramaturgo
alemão.
Nada é de ânimo tão estreito como o amor das riquezas. Cícero
O homem é rico desde que se familiariza com a pobreza. Epicuro
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Rico é somente aquele que tem pouco e com o pouco que tem já se contenta. Júlio
César da Silva, poeta brasileiro.
A riqueza não acompanha por muito tempo os viciosos. Marquês de Maricá
O ouro é mais poderoso do que infinitos discursos de homens eloquentísimos.
Eurípedes
Uma fortuna grande é grande escravidão para seu possuidor. Siro
Para os ricos, a pobreza é uma lei da natureza. Wertheimer
Quem não tem nada mais além do dinheiro é um pobre-diabo.Gráfico
Seria necessário o apetite do pobre para bem gozar a fortuna do rico. Rivarol
Deve-se usar da riqueza e não abusar dela, para não ser-se desprezado pelos
superiores nem temido pelos inferiores. Do Mincha
Não ajunteis tesouros na Terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem e os
ladrões minam e roubam; Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a
ferrugem corrompe, e onde os ladrões não minam nem roubam.Porque onde estiver o
vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, Mateus 6-19-21.
A verdadeira riqueza é não precisar de nada.Gary Snyder
A propriedade é uma armadilha; o que cremos possuir é que nos possui.A. Karr
Aproveite bem as pequenas coisas; algum dia você vai saber que elas eram
grandes.Robert Brault
Os que acreditam que com dinheiro tudo se pode fazer, estão indubitavelmente
dispostos a fazer tudo por dinheiro.Beauchène
Não importa quantas vezes nos queiram provar que o dinheiro não traz felicidade: a
gente vai sempre querer-lhe dar uma nova chance.Arnot L. Sheppard Jr.
Quanto maior é a prosperidade menos se deve confiar nela.L. A. Sêneca
O ouro aumenta a sede do ouro, e não a estanca.Públio Siro
A propriedade é apenas um instrumento a ser utilizado, não uma divindade a ser
adorada.Calvin Coolidge
A riqueza e a pobreza não dependem do que temos, mas do quanto estamos felizes
com o que temos. Tsai Chih Chung
A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Provérbios -13:11
A riqueza é a mãe das belas artes, o luxo é o seu protetor. Marquês de Maricá
Para granjear riquezas, o saber fazer vale mais que o saber. Beaumarchais
Com juízo, trabalho, inteligência e economia é pobre quem não quer ser rico.
Marquês de Maricá
Um cretino pobre é um cretino; um cretino rico é um rico. F. Halm
Quem é rico é tudo: é douto sem doutrina, tem espírito, coragem, méritos, nobreza,
virtudes, valor, dignidade; é querido pelos grandes e acarinhado pelas belas. Boileau
As riquezas que se adquirem a expensas da liberdade são uma verdadeira miséria.
Uma canga de ouro é tão pesada como uma de madeira. Bonald
A riqueza mais segura é a pobre de exigências.F.Wertel, l890-l945, escritor checo..
Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos mas com o que não gastamos. Henry
Ford - l844-l929. Inventor e filantropo americano.
São ricos os felizes; não felizes os ricos. Friedrich Halm,l806-l861, escritor alemão.
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Nada é de ânimo tão estreito como o amor das riquezas. Cícero
O homem é rico desde que se familiariza com a pobreza. Epicuro
Rico é somente aquele que tem pouco e com o pouco que tem já se contenta. Júlio
César da Silva, poeta brasileiro.
A riqueza não acompanha por muito tempo os viciosos. Marquês de Maricá
O ouro é mais poderoso do que infinitos discursos de homens eloquentísimos.
Eurípedes
Um fortuna grande é grande escravidão para seu possuidor. Siro
Para os ricos, a pobreza é uma lei da natureza. Wertheimer
Quem não tem nada mais além do dinheiro é um pobre-diabo.Gráfico
Seria necessário o apetite do pobre para bem gozar a fortuna do rico. Rivarol
Deve-se usar da riqueza e não abusar dela, para não ser-se desprezado pelos
superiores nem temido pelos inferiores. Do Mincha
Não ajunteis tesouros na Terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem e os
ladrões minam e roubam; Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a
ferrugem corrompe, e onde os ladrões não minam nem roubam.Porque onde esst8iver
o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus -Mateus 6: 19 a 21.
A verdadeira riqueza é não precisar de nada.Gary Snyder
A propriedade é uma armadilha; o que cremos possuir é que nos possui.A. Karr
Aproveite bem as pequenas coisas; algum dia você vai saber que elas eram
grandes.Robert Brault
Os que acreditam que com dinheiro tudo se pode fazer, estão indubitavelmente
dispostos a fazer tudo por dinheiro.Beauchène
Não importa quantas vezes nos queiram provar que o dinheiro não traz felicidade: a
gente vai sempre querer-lhe dar uma nova chance.Arnot L. Sheppard Jr.
Quanto maior é a prosperidade menos se deve confiar nela.L. A. Sêneca
O ouro aumenta a sede do ouro, e não a estanca.Públio Siro
A propriedade é apenas um instrumento a ser utilizado, não uma divindade a ser
adorada.
A riqueza e a pobreza não dependem do que temos, mas do quanto estamos felizes
com o que temos. Tsai Chih Chung
A pobreza jamais foi desfeita com o ócio ou com a preguiça.Miguel de Cervantes
A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Provérbio 13:11
A riqueza é a mãe das belas artes, o luxo é o seu protetor. Marquês de Maricá
Riso
Quase nunca rimos de nós mesmos e, no entanto, muito raro é o dia em que não
façamos qualquer coisa digna de nos fazer rir; outros, mais sinceros, riem de nós, e
não lhes perdoamos esta sinceridade. Vargas Vila
O riso, quando compartilhado, é também erótico. Friedrich Nietzsche
Ritmo
Se tudo está sob controle é porque você está andando muito devagar.- Mario
Andreotti
Rivalidade
22

As mulheres são mais indulgentes com os defeitos dos homens que com os das
pessoas do seu sexo: a rivalidade é quase sempre parcial nos seus juízos. Maricá
Onde cabe a rivalidade não há lugar para a virtude; dela procedem mil desgraças, e
pode ainda nascerem delitos. Montalvo
A rivalidade é uma coisa boa para os mortais. Hesíodo
Entre as mulheres a amizade acaba onde a rivalidade começa. Ricard
Não pode haver grande façanha se não houver grande competição. Rojas Zorilla
O que se faz em competição não resulta belo. Também não parece nobre o que se faz
com orgulho. Ruskin
Roda
A roda foi o maior invento do homem até o dia em que ele se sentou atrás dela.
Aviso aos velhos: roda, que roda não cria ferrugem. P.C.Vasconcelos Jr.
Rogativa
A tenra plantinha roga altura; mas sem que robusteça o tronco candidata-se à
destruição. J. de Ângelis
Romance
Os romances são uma enfiada de mentiras e um mundo de verdades. Anônimo
A concepção do amor e os tipos de mulher na obra de um romancista são, em grande
parte, o reflexo do seu próprio drama amoroso. Julio Dantas
Para a mulher são mais interessantes os romances que faz, do que os romances que lê.
Teófilo Gautier
Roncar
Ria, e o mundo rirá com você. Ronque e dormirá sozinho. Antony Burgess, escritor
inglês.
Rosas
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Provérbio
Chinês.
A rosa seria soberba se não tivesse nascido entre espinhos. Lúlio
O que planta espinhos nunca deve esperar uma colheita de rosas.Pilpay
Rosto
O rosto é um intérprete tácito do coração. Santo Agostinho
Rosto: eco silencioso do coração. J.Garland Pollard
Conserve alegre o rosto. Há sempre alguém precisando deste painel de vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
Rota
Jesus é a rota! Sigamos convictamente, tranqüilamente. J. de Ângelis.
O espinho, o pedregulho, chamam a atenção do viajante para o solo por onde transita;
o aguilhão impele à rota correta. J. de Ângelis.
Roteiro
Estude, eleve, construa e nada fará em vão. Recorde: a luz da verdade não conhece
oposição. Casimiro Cunha - Vassouras-Rj - 1880-1914-Poeta e escritor, cego
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Narrativas comoventes relatam os encontros do Rabi Amoroso com os corações
constrangidos pela dor e com os Espíritos atribulados, a todos ensejando, pelo verbo
luminoso e sublime, os roteiros libertadores. J. de Ângelis.
Estude, eleve, construa e nada fará em vão. Recorde: a luz da verdade não conhece
oposição. Casimiro Cunha - Vassouras-Rj - 1880-1914-Poeta e escritor, cego.
No postulado não fazer ao próximo o que não deseja que ele lhe faça, Jesus estatuiu a
condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo, com o seu
irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples e
facilmente aplicável, no inter-relacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Da
mesma forma, propondo o auto-aperfeiçoamento pela superação das paixões
dissolventes, trouxe o futuro para o presente, tornando o reino dos céus um estado de
consciência lúcida, longe do sono, do sonho e das psicoses totalmente superadas. J.
de Ângelis
Rotina
O que à rotina inglória se acostuma/ não deixará de si na terra traço/ mais que a
fumaça no ar e na água a espuma.Dante.
A rotina é uma das formas mais estúpidas de perseverança Alberto Ramos.
Tudo na vida é suportável, à exceção de muitos dias de felicidade contínua. Goethe
A rotina, numa das suas formas mais estúpidas, é a persistência caturra numa
primeira impressão. Eça de Queiroz
Roupa
Suéter: peça de roupa usada pelos filhos quando a mãe sente frio. Rubén López Garza
Rouxinóis
Os rouxinóis que tenho dentro da alma cantaram todos quando tu passaste. Alfonsus
de Guimaraens, l870-l921, poeta mineiro.
Rugas
As rugas são um mal hereditário: os pais as recebem dos filhos.
Ruga: a marca comercial da experiência. Celt
As rugas são leitos que os deuses cavam para as nossas lágrimas. Émile Augier
Como um sulco de lágrimas pungidas, / ei-las, as rugas, as indefinidas/ noites do ser
vencido e fatigado! Cruz e Souza
Ruídos
Teus ruídos incomodam os vizinhos, que te observam com desagrado.J. de Ângelis.
Nada é mais atuante que um rumor ocioso. Anônimo.
Ruína
As ruínas, proclamando o poder invencível do tempo, são as estórias do passado, a
ameaça do presente, e os fundamentos do porvir. Bottach
O caminhar para a ruína é labor silencioso. Herbert
O que é velho vem abaixo, os tempos se modificam, e sobre as ruínas floresce uma
nova vida.Schiller
Ruindade
Ruim como casca de ferida. Provérbio
Rumo
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Insta no bem, ouvinte do Cristo, e unge-te de amor pelos homens da Terra que
voluteiam sob o comando divino para rumos superiores da vida. J. de Ângelis.
Para aquele que não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a
lugar nenhum.
Tenha um rumo, ou caminhará em círculos.
Ajuda e passa, prosseguindo no rumo da paz, apesar de todas as dissenções e ofensas
na tarefa maior da tua redenção. J. de Ângelis.
Rumor
Nada é mais atuante que um rumor ocioso. Anônimo.
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