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Ufania
Que nem eu só tem eu. (Grafite em Ribeirão Preto).
Últimos
Para quem vem tarde, os ossos.
Os últimos serão os primeiros.Jesus
União
Migalhas reunidas formam volume respeitável.
De gotas d'água o ribeiro/ É a doce e clara união./ De segundos faz-se o tempo./ De
migalhas faz-se o pão. Casimiro Cunha
Toda força é débil se não for unida. La Fontaine
Unidos ficaremos de pé, dividindo-nos cairemos. J. Dickinson
Um homem, louvado seja o céu, basta a si próprio; entretanto dois homens unidos no
Amor seriam capazes de ser e fazer o que dez mil singularmente não fariam. Carlyle
Em todos os empreendimentos humanos, se estivermos de acordo sobre o escopo, a
execução fica sendo coisa secundária. Dahlmann
Universo
A filosofia está inscrita nesse grande livro – Universo – que permanece
continuamente aberto. Galileu Galilei
O universo é um sistema imenso de amores de que Deus é o inventor, fonte, causa,
meio e fim. Marquês de Maricá
As harmonias do Universo é a Ordem pleníssima e infinita. Marquês de Maricá
O universo é nada mais, nada menos que o crânio de Deus! E, – recordando Paulo
apóstolo – n'Ele nos movemos e somos.José Olyntho.
O Universo é um grande pensamento. Albert Einstein
O Universo é um organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Pietro Ubaldi
Todo o Universo gira em redor de Deus e aos poucos acabamos por nos fundir Nele.
Pietro Ubaldi
O universo material e moral está de tal maneira impregnado da ação e inspiração da
Divindade, que os eventos que parecem mais fortuitos, têm a sua origem latente nas
disposições predeterminadas daquela infinita sabedoria e providência que vela
incessantemente no bem, na ordem e perpetuidade do sistema universal. Maricá
...O Universo – Bíblia imensa/ que Deus no espaço escreveu! Castro Alves
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Todos nós não somos senão partes de um prodigioso inteiro, cujo corpo é a natureza e
cuja alma é Deus. Pope
O Universo se parece mais com um grande pensamento do que com uma grande
máquina. Sir James Jeans, l877-l946, astrofísico inglês.
Nada no mundo é insignificante. Schiller
O universo é uma harmonia de contrários.Pitágoras
O Universo é uma esfera cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está
em parte alguma. Pascal
O maior mistério do Universo é que ele é compreensível. Einstein
Uso
No momento justo, todos devolverão os haveres que receberam, com o uso que
fizeram. J. de Ângelis.
O uso dos bens da Terra é um direito de todos os homens. Esse direito é conseqüente
da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de
cumpri-lo.
O uso mais recebido nem sempre é o melhor para ser seguido. Mme. D'Épinay
Usura
É preferível ser dono de uma moeda que ser escravo de duas. Provérbio grego.
Quando morreres, só levarás aquilo que houveres dado. Provérbio árabe.
Os avarentos entesouram como se fossem viver eternamente: os pródigos como se
estivessem à beira do túmulo. Aristóteles
O homem apegado ao dinheiro é como o bicho da seda que se encerra cada dia mais
na própria sepultura. Provérbio árabe.
Desapego significa liberdade para as mais amplas realizações. Anônimo
O ouro não pertence ao avarento; é o avarento que pertence ao ouro. Provérbio chinês
A boa fortuna, como os frutos maduros, deve ser gozada antes que seja tarde. Epíteto
Usurpador
O usurpador de ontem, que dilapidou os bens alheios, experimenta neste instante a
prova da miséria financeira. J. de Ângelis
Utilidade
Não se conhece o valor e a utilidade de uma coisa senão quando estamos em perigo
de perdê-la. C.G.Kramer
Com arte e engenho, com carinho e gotas de suor conseguirás unir o útil ao agradável
ao bolso, aos olhos e ao paladar. José Olyntho
O útil torna-se belo depois de deixar de ser útil. H. Spencer
O vulgo é mais atraído pelo útil do que pelo honesto. Mazarin
Parece que não podemos ficar a menos de muitas coisas: porém, ao perdê-las, nos
apercebemos que podemos muito bem ficar sem elas. C. Dossi
O instrumento que reluz, sem utilidade, torna-se incômodo. J. de Ângelis.
Utilitarismo
Hoje, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a providência e o instantâneo
é responsável por conseqüências funestas e graves, que advirão mediatas. J. de
Ângelis
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Educado o homem moderno dentro dos conceitos de vigorosos conceitos da filosofia
utilitarista, nem sempre tem visão para alcançar o fulgor resplandecente da vera
caridade. J. de Ângelis.
Utopia
As utopias são, muitas vezes, verdades prematuras.Lamartine
É difícil dizer o que é impossível, pois a fantasia de ontem é a esperança de hoje e a
realidade de amanhã. Robert H. Goddard
Homem absurdo é o que não muda. Barthèlemy
É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Ana Cristina Cezar
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