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Tabagismo
A luta para deixar de fumar é um vale tudo.Sem muita força de vontade não há
campanha ou pressão que resolva.
Beijar um fumante é como lamber um cinzeiro. Cartãozinho visto na Califórnia.
Tagarela
O tagarela é o mais discreto de todos os homens: – fala...fala e não diz nada. Lao Tsé
Quem não pensa e fala muito,/Interrompe, faz barulho,/Lembra carroça
vazia/Correndo no pedregulho. José Olyntho
Se pretendes grande prêmio,/ bela vida e boa fama,/ não te faças tagarela/ nem te
demores na cama.Casimiro Cunha
Talentos
Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Deus dá o talento. O
trabalho transforma-o em gênio. Ana Pavlova.
Só o talento não pode fazer um escritor. Por trás dele deve haver um homem.Ralf
Waldo Emerson
O talento é um título de responsabilidade. Charles de Gaulle, l890-l970, estadista
francês.
Bem-aventurado aquele que tem talento e dinheiro, pois empregará bem o último.
Menandro, 340-292 a.C. poeta grego.
O talento sem critério é como um archote na mão de um doido. Milton
O mundo está cheio de gente de talento que não sabe como deve pensar. Voltaire
O homem de talento é sempre um mau homem. Camilo C. Branco
Talentos sem virtude tornam-se nocivos. Mme. Guibert
Perdoa-se, e até se exalça ao talento o que se afeia e exagera na mediocridade. Latino
Coelho
Não há memória de um néscio que tenha sido tão martirizado como os homens de
mérito. Malheiro Dias.
Os talentos mal dirigidos e aplicados fazem a desgraça dos que os possuem. Maricá.
Não há talentos que não pendam para se elevar, e ninguém há que os tenha para
descer: será esta a ordem da natureza? J.J. Rousseau
Os mais seguros protetores são os talentos que temos.Vauvenargues
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Um talento forma-se na tranqüilidade; um caráter, na tormenta do mundo. Goethe
O talento é raro, a vaidade crédula, a glória sedutora e a amizade enganadora; todas
estas multiplicam os escritores medíocres. Villemain
Tamanho
Seja humilde, mas cuidado,/ não se rebaixe demais,/ para que o néscio ao teu
lado,/ não zombe e roube-te a paz! José Olyntho
Tamanho não é documento.A baleia é uma espécie ameaçada, enquanto as formigas
continuam ótimas.
Faça-se pequenino, isto é: faça-se exato, do seu tamanho. Isto para seu filho é
formidavelmente educador. P. C. Vasconcelos Jr.
Tarde
Da muda noite a amável precursora. Bernardo Guimarães
Mãe da melancolia, ó meiga tarde/ que mágico pintor bordou teu manto/ com as
duvidosas sombras do mistério? Aureliano Lessa
A tarde é a urna sagrada onde o destino põe sempre cinzas de recordações. Olegário
Mariano
Em violáceos crepúsculos expira/ A tarde triste, a tarde sonhadora...
Tarefas
Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. J. de
Ângelis
Não ambiciones a tarefa que não te diz respeito. J. de Ângelis
A tarefa adiada ressurge complicada à tua frente. J. de Ângelis
Seja tua a dádiva do bem, e produzam as tuas mãos as tarefas que os outros rejeitam.
J. de Ângelis
Tato
Aquilo que quando existe ninguém nota, mas quando não existe, todos notam.
Tato consiste em saber até onde é possível ir longe demais.
Tatu
Quem nasceu pra tatu, morre cavando. Adágio Popular
Teatro
O mundo é um estranho teatro no qual há momentos em que as piores peças obtêm
os maiores êxitos. Aléxis de Tocqueville, historiador francês.
O teatro não se repete, apesar de ser sempre repetitivo. Cada representação é como
estar diante de um novo personagem. Beatriz Segall, atriz de televisão.
A visão dos expectadores costuma ser melhor que a dos protagonistas. Provérbio
chinês.
Tecnologia
O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico o permite ser. George
Orwell
A tecnologia ensinou uma coisa ao homem: nada é impossível. Lewis Mumford,
l895-l990, filósofo americano
Quando existe avanço tecnológico sem avanço social surge, quase automaticamente,
um aumento da miséria humana. M. Harrington, 1928-l989, sociólogo americano.
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Com que naturalidade a técnica ignora o homem. P.C.Vasconcelos Jr.
Tédio
O tédio é o pior de todos os estados. Voltaire
O tédio é uma doença da compreensão que só acomete ociosos. Concepcion Arenal
Tudo nos aborrece com a duração, mesmo os maiores prazeres. G.Leopard, l796l837 Grande poeta lírico e prosador italiano.
A monotonia é fastidiosa até na virtude. Camilo C. Branco
O segredo para aborrecer é contar tudo. Voltaire
O tédio nasceu num dia de uniformidade. Houddard La Motte, literato francês, l672Diz-se que espanar é mudar o pó de lugar: para muitos, viajar é mudar o tédio de
lugar J.Normand, l848-l920-poeta e romancista francês.
O tédio pune a licença. Emmanuel.
O tédio é doença da gente feliz:– os infelizes não se aborrecem: têm muito o que
fazer. A. Dufresne
Trabalho! Excelentíssimo remédio, /Pois nos libera da tristeza e o Tédio. José
Olyntho
Se o tédio fosse fatal, já o gênero humano teria deixado de existir. Wertheimer
Teimosia
Muitas provas na existência/ Que varamos de alma aflita/ São de nossa resistência/
Ao que Deus nos determina.
A guerra que mais te abrasa/ É a luta com que te opões/ Às leis em que Deus te
ampara/ No campo das provações.
Eu não sou teimoso. Teimosos são aqueles que teimam comigo. Antônio Carlos
Magalhães. Famoso político brasileiro.
Telefone
Não permita que o telefone interrompa momentos importantes. Você tem um
aparelho para sua conveniência, não para a de quem liga. S. Brown
Televisão
A Televisão é a maior maravilha a serviço da imbecibilidade humana. Barão de
Itararé
A melhor coisa da televisão é o botão de desligar. Stanislaw Ponte Preta
A televisão provou que as pessoas preferem qualquer coisa a se olharem. Ann
Landers
A origem da agressividade está na família e na sociedade, mas a brutalidade na tela
da TV pode servir para direcioná-la. Jo Groebel
Televisão é um invento que permite que você seja entretido na sala por pessoas que
você não deixaria entrar em sua casa. David Frost
A televisão está cada dia mais cultural, toda vez que alguém a liga na sala eu vou
para o meu quarto e leio um livro. Grouxo Marx
O tempo me convenceu de uma coisa: televisão é para aparecer nela... Não para
assistir. Noel Coward
A televisão deve fazer uma autocensura sobre o que leva aos lares. O Ibope não pode
estar acima da moralidade. Alyrio Cavallieri
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As crianças deveriam aprender na escola a lidar com a violência na mídia e refletir
sobre ela, porque muitas vezes, elas vêem a realidade como um espelho da televisão.
Jo Groebel
Temperamento
Temperamento é a matéria-prima do caráter. P.C.Vasconcelos Jr.
Temperança
Vive sóbrio e serás rico como um rei. Provérbio árabe
A indigestão é encarregada pelo bom Deus para fazer moral aos estômagos.Vitor
Hugo
Devemos comer para viver e de nenhum modo viver para comer. Beaumarchais
A temperança é a robustez da alma.Demófilo
A temperança na fruição prolonga a duração. Marquês de Maricá
A temperança é a mãe de todas as virtudes.Navarrete
O estômago é a consciência do corpo. Taine
No homem há uma serpente: o intestino, que tenta, trai e castiga. Vitor Hugo
A temperança e a moderação na mocidade servem passaporte para uma velhice
ditosa. Plutarco
O vigor da alma assim como do corpo é fruto da temperança. Marmontel
Se te levantares da mesa com apetite podes estar certo de que jamais a ela te sentarás
inapetente. Penn
Usa, não abusa. Nem a abstinência nem o excesso jamais fizeram a felicidade de
alguém. Voltaire
O primeiro gole serve para a sede, o segundo para o prazer, o terceiro para a
vergonha, e o quarto para a loucura. Anacarse
É uma afronta para os homens ter tantas enfermidades, pois os bons costumes são
salutares. Sua intemperança é que converte em venenos mortais os alimentos
destinados a conservar a vida.Os prazeres tomados sem moderação abreviam mais os
dias do homem do que os podem prolongar os remédios.Os pobres, a quem falta o
sustento, adoecem com menos freqüência do que os ricos que se alimentam muito. Os
alimentos que agradam demasiadamente o paladar e levam a comer mais do que o
necessário, em vez de alimentar, envenenam.Os remédios são por si mesmos
verdadeiros males que arruínam a natureza, e deles não se deve fazer uso senão em
circunstâncias urgentes.O grande remédio, sempre inocente, e de um sábio uso, é a
sobriedade e a temperança em todos os prazeres, a tranqüilidade de espírito e o
exercício do corpo.Deste modo cria-se um sangue doce e aquecido. E se dissipam
todos os humores supérfluos. O modo de envenenar e corromper homens é irritar seu
apetite com mais alimentos do que o que verdadeiramente necessário.Fénelon
Tempestade
O mundo não está interessado nas tempestades que tivemos de enfrentar, e sim em
saber se conseguimos vencê-las.
Depois da tempestade vem a bonança. Provérbio.
Na vida humana as tempestades morais são muito mais tormentosas que as
corporais.Marquês de Maricá
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Depois da tempestade vem o lamaçal. Ditado fluminense.
Templo
Os templos provam mais a racionalidade dos homens do que os teatros e palácios.
Marquês de Maricá
Templo é dinheiro. Anônimo.
A Doutrina Cristã é o templo da fé aberto perenemente, facultando a paz e acolhendo
o amor. J. de Ângelis
Meu irmão. Tuas preces mais singelas/ São ouvidas no espaço ilimitado, / 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. Auta de Souza
Tempo
Se o tempo é pouco, procure administrá-lo muito; eliminando o supérfluo de sua
busca e se concentrando no que realmente tem peso em suas necessidades.
Temos de nos desvincular da noção terráquea de contagem do tempo, pois o tempo
não existe e o que dá a ilusão do seu transcurso é o movimento de rotação da Terra,
no caso dos terrícolas, mas, na verdade, tudo isso não passa de uma ilusão dos
sentidos corporais primitivos. Irmã Tereza – in Desapego de si e Apego total a Deus.
Somos simultaneamente escravos e senhores do tempo que a abstração humana criou,
dividiu e classificou em anos, meses, dias, horas e minutos.Marquês de Maricá
Para o homem primitivo a noção de espaço era um mistério incontrolável. Para o
homem da Era Tecnológica é o tempo que tem esse papel. Marshall McLuhan, l9l8l980, sociólogo e comunicador canadense.
Perdido anda quem não aprendeu a não perder tempo. P. C. Vasconcelos Jr.
O tempo corre em nossa direção com sua bandeja de hospital repleta de narcóticos,
deixando-nos preparados para a sua operação inevitável e fatal. Tennessee Williams
Que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se tiver de explicar a alguém,
não saberei. Santo Agostinho, 354-430, teólogo romano.
No caminho para o Céu/ Por lei em qualquer lugar/ O tempo mais importante/ É
o tempo de perdoar.
Calamitosos são os tempos em que a insignificância alcança preponderância!
Marquês de Maricá
Costuma-se dizer que o tempo é um grande mestre, o mal é que ele vai matando seus
discípulos. Hector Berlioz
Nós matamos o tempo, mas é ele quem nos enterra. Machado de Assis.
Procuremos progredir, / O tempo segue veloz./ A vida nasce de Deus, /O destino vem
de nós.
Olha o que fazes do tempo; / Serve, estuda e segue à frente./Cada pessoa gravita / Em
torno da própria mente.
Quem não sabe disciplinar o seu tempo dificilmente saberá disciplinar a sua vida.
Irmão José/Carlos Baccellar
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Sempre se diz que o tempo muda as coisas, mas na verdade é você que tem de mudálas.Andy Warhol, Sel 3-01
O tempo continua: Às vezes o inverno demora tanto no colo da primavera que a coisa
dá muito que falar.
Estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Cora
Coralina.
Quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida. Millôr Fernandes, 1924-SVisão, 2/94.
Quase todos os homens morrem de seus remédios, não de suas doenças. Moliére SV10-90
Não perca tempo quem pense ter fama ou queira conquistar favor de dama. Giovanni
Fiorentino
A asa do tempo/ Voando passa, e varre a obra do homem/ de sobre a face da
esquecida terra. Almeida Garret
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. Bertrand Russell
Tempo perdido não se recupera. Ditado popular.
Esperdiçamos tempo queixando-nos sempre que a vida é curta. Marquês de Maricá
O tempo nos trata sem piedade, não lhe importa nossa tristeza Jaroslav Serfeit, l901l986, poeta checo.
Não há coisa mais preciosa que o tempo, nem mais escura do que o futuro. Pítaco
O grande educador, o tempo. Burke
A pior das prodigalidades é a do tempo. C. Cantú
Põe em ordem o que deves executar para que o tempo te seja pródigo J. de Ângelis
O tempo extingue no esplêndido éter a sólida angulosidade dos fatos
A ninguém é dado precisar o tempo de vida de um paciente. J. de Ângelis .
O amor faz passar o tempo e o tempo faz passar o amor. Provérbio inglês.
É a única coisa que temos verdadeiramente nossa. Baltasar Gracian
Muita gente que seria incapaz de nos roubar dinheiro, sem escrúpulo nos rouba o
tempo indispensável para ganhá-lo. J. Benavente
O tempo é um benfeitor anônimo. J. de Ângelis
Impossível matar o tempo. Seu passar não é morrer. Passando, enterra seus
matadores. P.C.Vasconcelos Jr.
Não menosprezes o tesouro dos minutos. A Eternidade é feita de segundos. J. de
Ângelis
Os anos nos ensinam muita coisa que os dias nunca sabem. Emerson.
Quanto menos tempo a gente tem, mais tempo a gente encontra. Thales Guaracy.
Tempo perdido não se recupera. Ditado popular
Respeita o tempo, usando-o com propriedade. J. de Ângelis
Não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo
tempo usado negativamente. J. de Ângelis
Tempo perdido é todo aquele que não se gasta em amar. T. Tasso
Conseguimos realizar nossos propósitos, economizando os minutos. C. Darwin
Um instante pode tornar-nos infelizes para sempre. Gay
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A asa do tempo/ voando passa, e varre a obra do homem/ De sobre a face da
esquecida terra. A. Garret
Se sofres, pensa no tempo, /O sábio sereno e mudo... /Entrega as mágoas ao
tempo/Que o tempo resolve tudo. Augusto de Oliveira.
O tempo pode ter partos difíceis, mas não aborta nunca. Lammenais
Todas as horas ferem, a derradeira mata. (Inscrição sobre um velho relógio de sol)
O amor faz passar o tempo, o tempo faz passar o amor. Provérbio inglês
As nossas paixões não aceleram nem moderam o passar do tempo. Machado de Assis
O tempo é uma barrela – lava tudo. Artur Azevedo
O tempo duro bastante para aqueles que sabe aproveitá-lo. Leonardo da Vinci
O tempo gasta o erro e pule a verdade. De Levis.
No caminho para o Céu, /Por lei, em qualquer lugar, /O tempo mais importante/ É o
tempo de perdoar.Lobo da Costa
A maior parte do tempo é passada a passar o tempo. Conde de Ségur
Anda muito o que nunca pára, assim sucede ao tempo. Marquês de Maricá
Somos simultaneamente escravos e senhores do tempo que a abstração humana criou,
dividiu e classificou em anos, meses, dias, horas e minutos.Marquês de Maricá
Tudo volta como voltam/ Andorinha e primavera, /Menos o tempo perdido/ Que
nunca se recupera. O tempo corre, mas deixa/Esta nota no caminho: /Cada dia sem
trabalho/ É como um zero sozinho.
O tempo tudo transforma!.../Feliz quem pode viver/ Seguindo a renovação/ Fiel ao
que deve ser.
O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à Lei, é igual ao tempo que o
santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. André Luiz
Uma coisa que você aprende em corridas é que os outros não esperam por você.
Roger Penske, num anúncio de Rolex
O tempo é um grande professor, pena que mate todos os seus alunos. Berlioz
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.Lia Luft-57.
O tempo tudo tira e tudo dá; tudo se transforma, nada se destrói.Giordano
Bruno, Nola-Itália-1520-Roma-1600
Tendência
Tudo pode acontecer uma vez, mas isso não significa que vai ocorrer novamente.
Uma única ocorrência não estabelece uma tendência, a qual é caracterizada pela
repetição do fato.
Tentação
Quando evitamos as ocasiões, removemos as tentações. Marquês de Maricá
O corvo não é tentado pelo ouro nem o homem pela carniça. Emmanuel.
Não se preocupe em evitar tentações.À medida que você envelhecer elas o evitarão.
Laurence Peter, l9l9-l990, educador canadense.
Se o mal te acena ou te busca, / Não lhes dês ocasião, /Caridade das maiores/ –Evitar
a tentação.
A única maneira de nos libertarmos duma tentação é ceder-lhe.Oscar Wilde
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Lutar contra as tentações não é somente uma atuação mental: é atividade produtiva na
realização do bem. J. de Ângelis.
Não há tentação mais perigosa do que nos julgarmos afastados de toda tentação.
Quesnel
Só as almas eleitas são tentadas; só elas têm forças para vencer as tentações. J. de
Ângelis.
Tentativa
Você perde 100 % das tentativas que nunca faz. Waine Gretzky.
O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o
impossível. Max Weber
Às vezes, a tentativa que não se fez seria exatamente a da vitória J. de Ângelis.
O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Epicuro
Teologia
A Teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Emmanuel
Teoria e Prática
Os pequenos atos que se praticam são melhores que todos aqueles que se planejam.
George C. Marshall, general americano.
Apenas aproximamos dos lábios a taça da filosofia, nos presumimos sábios e capazes
de reformar o mundo. Não pense tal. Começa por reformar-te a ti próprio; depois,
mostra ao mundo um homem regenerado, capaz de instruir os outros com o seu
exemplo.Epicteto.50-138.filósofo estóico.
Terapêutica
Associa a prece e o passe às demais terapêuticas de que te serves. J. de Ângelis.
Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada e faze luzir a palavra de Jesus no
recinto doméstico. J. de Ângelis.
Ternura
A criança vive da nossa ternura, quando a ensinamos. Vive para nossa ternura,
quando elas nos ensinam. P. C. Vasconcelos Jr.
Terra
O substantivo "terra" é feminino porque ninguém lhe conhece a idade. Gandolin
A terra gira porque o farmacêutico que a criou, colou no globo um rótulo: agite antes
de usar. E. d'Ors
Substância sólida especialmente desejada pelos enjoados no mar. Celt
Terra: inferno temporário. Campoamor
A terra inteira é o mausoléu dos homens ilustres. Péricles
A terra é o hospital dos doidos de todo o universo. E. Young
Terra! Meu pensamento é ave de que é o ninho. Hermes Fontes
As flores e as mulheres enfeitam e guarnecem a terra. Maricá
Testamento
Não façais do vosso testamento o último ato de vingança. Diógenes Ferrara
É a enfermidade mais perigosa depois do médico. Quantos morreram porque fizeram
testamento. Quevedo
Timidez
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A timidez é composta do desejo de agradar e do medo de não o conseguir. Beauchène
Para vencer a timidez, é necessário esquecer as críticas que fazemos a nós mesmos e
não nos importarmos com a presença de outrem. Comtesse Marie Diane, l829-l899,
escritora francesa.
A timidez é uma condição alheia ao coração, uma categoria, uma dimensão que
desemboca na solidão. Pablo Neruda, l904-l973, poeta chileno.
Timidez é a vergonha de existir. G. E. Mottini
Timidez é normal e evita que se cometa excessos. É uma espécie de freio que só se
transforma em problema quando está muito puxado e não deixa a vida andar. Luis
Ainbier
O poder imperial não pode se dar ao luxo da timidez. Timidez não é prudência.É
confissão de fraqueza. Michael Ignatief, americano, da Escola de Governo da
Universidade de Harvard.
O tímido tem medo de não aprovarem seu desempenho e se preocupa demais com a
opinião dos outros.Sandra Salgado
Timidez não é doença e só precisa ser tratada quando causa sofrimento.Cíntia Parsias
A timidez é a falta de equilíbrio. Krishnamurti
Se amas uma mulher sem dizer-lhe, ela se envaidece dessa timidez e, aos seu olhos és
um "homem perigoso". Mas se a tua timidez durar muito ela se irrita e te chama de
"asno". A. Lindner
A timidez é composta do desejo de agradar e do medo de não o conseguir. Beauchène
A mais perigosa de todas as fraquezas é o medo de parecer fraco. Bossuet
Tirania
Para fazer decididos amantes da liberdade os que são partidários da tirania, é metê-los
na prisão. Jouy
A superstição transforma o homem em besta; o fanatismo em besta-fera, e a tirania
em besta-de-carga. La Harpe
A tirania penetra até as raízes da árvore social. Pouqueville
A mais insuportável tirania é a dos subalternos.Napoleão
Existe tirania contra a opinião, logo que os governantes estabelecem coisas que
chocam a maneira de pensar de uma nação. Montesquieu
Ser tirano não é ser, mas deixar de ser, e fazer que deixem de ser todos. Beauchène
Os tiranos e os escravos dos tiranos amedrontam-se mutuamente. .Beauchène
A tirania é o talento dos homens ordinários e egoístas quando governam. Maricá
O medo faz mais tiranos que a ambição. Marquês de Marica
A opressão, esta afiada faca com dois gumes, fere os outros, mas também quem a
manuseia. S. Daniel
Quem for mais severo que as leis é tirano. Vauvenargues
Perdoar nunca foi belo/ quando se julgam tiranos. Luiz Murat
Não é tiranizado o povo que não o quer. Osório
Os pastores serão brutais, enquanto as ovelhas forem tolas. E. Gudin
Ser tirano não é ser, mas deixar de ser, e fazer que deixem de ser todos. Cervantes
Os escravos e os tiranos amedrontam-se mutuamente. Beauchène
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Não há maior tirania que a dos maus hábitos inveterados. Marquês de Maricá
Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Marquês de Maricá
Tolerância
Tolerar não significa conivir. J. de Ângelis
Quando um não quer dois não brigam. La Fontaine
A tolerância é tão necessária na política como na religião: somente o orgulho nos
torna intolerantes. Voltaire
E necessário que saibamos tolerar-nos mutuamente sob pena de vivermos em um
tormento continuado de resistência, oposição e contradição entre uns e
outros.Marquês de Maricá
O pobre diz mal do rico, o fraco do poderoso, o ignorante do sábio, ninguém tolera
com resignação a sua inferioridade ou insignificância pessoal, cada qual, em humilde
condição, recorre ao arsenal da maledicência para rebaixar aqueles a quem inveja e
consolar-se ou justificar-se da sua sorte menos benigna ou desfavorável. Maricá
A humana sabedoria consiste em tolerar.Carlo Bini.
A tolerância é uma virtude que somente os oprimidos sabem definir
verdadeiramente.Eduard Fournier
A tolerância é a mãe da paz. A. Gould
Saber rir quando alguém vos pisa os calos mentais. J.G.Pollard
Há um limite onde a tolerância cessa de ser uma virtude.Burke
O hábito de tudo tolerar pode ser a causa de muitos erros e muitos perigos. Cícero
Sabe o mundo tratar com indulgência àquele que é indigno com decência.
Campoamor
Se você agüenta suas próprias falhas, porque não tolera uma falha de sua mulher?
Benjamin Franklin
A tolerância é uma virtude que somente os povos oprimidos sabem definir
verdadeiramente.A. Fornier
Há um limite onde a tolerância cessa de ser uma virtude. Burke
A mitigação do dano, ou a sua compensação, leva a uma excessiva tolerância.
Washington Novaes, articulista e ambientalista.
O homem de coração largo é tolerante; o tolerante é nobre. Lao-Tsé
Tolices
Fazer tolices é desopilar-se das circunstâncias. Peter Bamm, l897-l975, escritor
alemão.
Dizem que a tolice humana não tem limites: todavia, quando se fala de um tolo, é
fácil ouvir dizer: "Meu Deus, como é limitado!" Anônimo italiano.
Os sábios e o ignorantes fazem às vezes as mesmas tolices; mas de modo muito
diverso. Cristina da Suécia
Tolice e vaidade são companheiras inseparáveis. Beaumarchais
Tolo
O soberbo é um tolo: perde sempre sem ganhar, malquistando-se com todos.
O meio mais fácil de ser tolo é esforçar-se para ter espírito.Montaigne
Mais vale o tolo no seu do que o avisado no alheio.Provérbio
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Um tolo que sabe alguma coisa é mais tolo que um tolo ignorante.
Um tolo sábio é mais tolo que um tolo ignorante. Molière
Há tolos velhacos, assim como há doidos sagazes. Marquês de Maricá
Dizem que a tolice humana não tem limites: todavia, quando se fala de um tolo, é
fácil ouvir dizer: "Meu Deus, como é limitado!" Anônimo italiano.
Os tolos aprendem à sua custa., os avisados à custa deles. Maricá
O amor-próprio do tolo quando se exalta é o mais escandaloso.
Os tolos, às vezes, também têm pensamentos inteligentes, mas não chegam a
perceber. Danny Kaie
Os tolos são muitas vezes promovidos a grandes empregos em utilidade e proveito
dos velhacos que melhor os sabem desfrutar. Marquês de Maricá
O tolo que cerra os lábios pode ser considerado como sábio entre os mais sábios.
Casimiro Cunha
Mais vale o tolo no seu que o avisado no alheio. Provérbio
Os tolos crescem sem ser regados. Provérbio alemão
Os tolos aprendem à sua custa, os avisados à custa deles. Maricá
Não há pecado igual à estupidez. Oscar Wilde
A imbecilidade é um baluarte inexpugnável: tudo o que ali se choca, quebra-se.
Flaubert
Os tolos nos incomodam; os velhacos nos prejudicam. Marquês de Maricá
Quem se esforça por ser espirituoso acaba sempre por ser tolo. La Rochefoucauld
Prefiro um beijo a um leproso do que apertar a mão de um cretino. Pitigrilli
Tolo e teimoso são sinônimos freqüentes vezes. Marquês de Marica
Há tolos malignos que fazem mais dano e mal que os velhacos consumados.Marquês
de Maricá - l773-l848, filósofo e político carioca.
Tolo e teimoso são sinônimos freqüentes vezes. Marquês de Maricá
O homem de juízo converte a desgraça em ventura, o tolo muda a fortuna em
miséria.Marquês de Maricá
Tombo
Nos tombos pequenos, escorregam os pés. Nos grandes, a língua. P.C.Vasconcelos Jr.
Torcer
Interessemos pouco, sofreremos menos. Marquês de Maricá
Tormentos
Prefiro ao tormento do espírito o do coração. Montesquieu.
E necessário que saibamos tolerar-nos mutuamente sob pena de vivermos em um
tormento continuado de resistência, oposição e contradição entre uns e
outros.Marquês de Maricá
Os desejos atormentam os moços, os cuidados os velhos, a vaidade e modas, as
mulheres.Marquês de Maricá
Os tormentos imaginários do amor de hoje são os mesmos que sempre foram. C.
Malheiros Dias
Torta
Uma sobremesa sem queijo é como uma donzela bonita, porém torta. Brillat Savarin
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Tortura
Não se pode aceitar a tortura institucionalizada de animais com base na supremacia
do poder econômico (ou) nos costumes desvirtuados (...) sob pena de se adotar a
máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios. Dr. Laerte Levai
Trabalho
Nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã. Mark
Twain
O trabalho é espelho da pessoa. Gente mais ou menos faz trabalho mais ou menos. P.
C. Vasconcelos Jr.
O espírito humano nunca é mais harmonioso do que quando encontra o trabalho que
lhe adequa. Karl Wilhelm von Humbolt
Trabalho honrado produz riqueza honrada. Marquês de Maricá
Trabalhai, poupai, acumulai, sabereis quanto podeis. Marquês de Maricá
O trabalho constitui o único caminho pelo qual se pode chegar ao prazer do ócio com
dignidade.
O trabalho nasce espontaneamente da alegria como um fruto duma flor, Guerra
Junqueiro
Trabalha e encontrarás o fio diamantino/ Que te liga ao Senhor, que nos guarda e
governa, / Ante cuja grandeza o mundo se prosterna,/ Buscando a solução da dor e do
destino. Olavo Bilac/F.C.Xavier
O trabalho me agrada e me fascina. Eu seria capaz de passar horas vendo os outros
trabalharem. Mark Twain.
Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Barão de Itararé.
Trabalhando arduamente 8 horas por dia você poderá se tornar um chefe se trabalhar
12 horas por dia. Robert Frost.
As coisas podem chegar até aqueles que esperam, mas são somente as sobras
deixadas por aqueles que lutam. Abraham Lincoln.
O trabalho espanta três grandes males: o vício, a pobreza e o tédio. Voltaire.
Quem varia o trabalho descansa. Quem o avaria cansa-se. P. C. Vasconcelos Jr.
A lei do trabalho parece inteiramente injusta – contudo, assim é ela, e nada poderá
mudá-la: quanto maior for o pagamento em prazer que o trabalhador obtiver por seu
trabalho, maior serra também o seu pagamento em dinheiro. Mark Twain.
Trabalho intelectual é uma expressão errada. Não é "trabalho" – é prazer, dissipação,
nossa maior recompensa. Mark Twain.
O trabalho é o refugio dos que não tem o que fazer.
Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia de sua vida.
Confúcio
O trabalho nasce espontaneamente da alegria como um fruto que nasce
espontaneamente de uma flor. Guerra Junqueiro
O aborrecimento é um mal que se cura com o trabalho. Anônimo
O trabalho é o grande remédio de todas as doenças e infelicidades que assolam a
humanidade. Carlyle
Entre dentro do trabalho, como quem entra dentro de um escudo. P.C.Vasconcelos Jr.
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Os homens que amam o trabalho são naturalmente otimistas.Austregésilo
O trabalho é amargo, mas seus frutos são doces e aprazíveis. Marquês de Maricá
O homem ocupado não cogita coisas más nem as faz. Adágio Popular
Não há trabalho vil e não há baixo oficio.Só a inércia é vileza e só desonra o vicio.
Alberto Ramos
O homem que mais lamento é o que não tem trabalho. Voltaire
Trabalhai, porque a vida é pequena, / E não há para o tempo demoras!/ Não gasteis os
minutos sem pena!/ Não façais pouco caso das horas! Olavo Bilac
O trabalho pode ser companheiro ou tirano, depende. Pode ser confidente ou intruso,
depende. Pode ser coisa ou "pessoa", depende. P.C.Vasconcelos Jr.
Se amais a vida não desperdiceis o tempo, que é a teia da existência. A preguiça tudo
dificulta, o trabalho tudo facilita. Franklin
Lavra a terra enquanto o preguiçoso dorme, e terá trigo para vender e guardar.
Provérbio
O aborrecimento é um mal que se cura com o trabalho. Anônimo.
Se a preguiça nos acomete, corramos para o trabalho, pois é remédio infalível. Young
Deus pôs o trabalho de sentinela à virtude. Confúcio
É um trabalho incômodo viver no meio dos homens. De Forbin
A glória chega quando o trabalho franqueia a estrada. Públio Siro
O ócio traz a vergonha e a necessidade; o trabalho pelo contrário traz honra e pão.
Anônimo.
Os homens que amam o trabalho são naturalmente otimistas. A vida é o próprio lavor
em evolução, e amar o trabalho é amar a vida. Austregésilo
O prazer que acompanha o trabalho faz esquecer a fadiga. Horácio
Sério, sereno e solitário...bons adjetivos do trabalho. P.C.Vasconcelos Jr.
Ama-se mais o que se conquistou com força. Aristóteles
O trabalho é lei de Deus, direito da sociedade e dever que honra. J.M.de Macedo
O pão mais saboroso, a comodidade mais agradável é a que se consegue com o
próprio suor. César Cantú
Há quem trabalhe, construindo prisões. Há quem trabalhe, levantando catedrais.
P.C.Vasconcelos Jr.
Depois de tudo, o trabalho é ainda melhor meio de fazer a vida passar. Gustave
Flaubert
O trabalho é o grande remédio de todas as doenças e infelicidades que assolam a
humanidade. Carlyle
O homem é o único animal que deve trabalhar. Kant
O homem ocupado não cuida coisas más, nem as faz. Adágio Popular
Não há trabalho vil e não há baixo ofício./ Só a inércia é vileza e só desonra o vício.
Alberto Ramos
Para ser grande ninguém precisa de mais trabalho do que tem. Basta fazê-lo mais
bem. P.C.Vasconcelos Jr.
Para o homem de instrução nunca é tempo perdido o que medeia de um trabalho a
outro. Arnault
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A fome espreita à porta do homem laborioso, mas não se atreve a entrar. Provérbio
O homem que não trabalha não sabe servir a Deus. Rodolfo Teófilo.
Trabalho: tentar reaver parte do dinheiro que se emprestou. John Arondal
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Aristóteles
Gosto muito do trabalho; fascina-me. Posso sentar-me e contemplá-lo horas a fio.
Jerome K. Jerome
O trabalho mal feito isola e vaia seu malfeitor. P.C.Vasconcelos Jr.
O homem que não trabalha não sabe servir a Deus.Rodolfo Teófilo
O trabalho afasta de nós três grandes males: o vicio, o tédio e a necessidade. Voltaire
É incrível como fica insignificante o nosso trabalho quando se está pedindo um
aumento, e como ele é importante quando a gente quer tirar um dia de folga. Earl A.
Mathes
As pessoas esquecerão quão rápido você fez um trabalho, mas sempre lembrarão
quão bem (ou mal) você o fez. Howard Newton
A humanidade é infeliz porque fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado.
Henrique José de Souza
Ama o trabalho singelo/ Em doces gestos risonhos./ Mais valem dois pés servindo/
Que as asas de muitos sonhos. Casimiro Cunha
Quem abandona o trabalho, / Que para, foge ou recua, / Passa logo a criticar/ Aquele
que continua.
São grandes as vantagens industriais derivadas da divisão do trabalho, porém, por
causa disso, privou-se o trabalho do homem de alma e vida. Johannes Kepler
A educação de cada filho é feita sob medida. Por isto dá trabalho, por isto dá certo. P.
C. Vasconcelos Jr.
Trabalha constantemente, /Se queres ser nobre e forte, /O braço estendido à inércia/
Oculta o favor da sorte. Casimiro Cunha
Dos ensinos vida afora./Nunca vi assim tão grande:/Felicidade não mora/ Onde
trabalho não ande. Leôncio Correia
Venho tentando há algum tempo desenvolver um estilo de vida que não exija minha
presença. Gary Trudeau
Trabalho, excelentíssimo remédio/ que nos liberta da tristeza e o Tédio! J. Olyntho
O único lugar no mundo onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Vidal
Sasson
Haja pranto da bigorna,/ Haja a dureza do malho,/Ergue o corpo cada dia, para a
bênção do trabalho. Casimiro Cunha.
Atleta é o indivíduo que é forte demais para trabalhar. Ferreira de Almeida
Faça agora. Amanhã pode aparecer uma lei proibindo. Lawrence J. Peter
Comecei em cima e trabalhei duro até chegar embaixo. Orson Welles
Trabalhar para o Senhor não paga muito. Mas o plano de aposentadoria é um paraíso.
Forbes Magazine
No campo orgânico como no psíquico, a falta de uso atrofia e destrói assim como a
atividade cria órgãos e aptidões.Daí a necessidade biológica do trabalho. Pietro
Ubaldi - A Grande Síntese, pág. 268
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Tranqüilidade
Levantarás magnificentes construções terrestres, mas enquanto não ergueres em ti
próprio o templo da paz, alcançado no dever nobremente cumprido, não encontrarás
em teu benefício o pouso interior da genuína tranqüilidade.Emmanuel – F.C.Xavier
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