PALAVRAS LUMINOSAS
“Não tenho tempo de desfraldar outra bandeira que não seja a da
compreensão, do encontro e do entendimento entre as pessoas”.
(Elis Regina, cantora)

“Não acrescenteis aos vossos males um remédio pior do que o
mal”.
(Sófocles)

“O amor é um grande senhor que guarda as suas terras e é na sua
ausência que nelas entram os caçadores furtivos”.
(Dupont Nemours)

“É quando já não resta nenhuma esperança que não devemos
desesperar por mais”.
(Séneca)

“Homem que te julgas fino
Sem qu´rer que alguém em ti mande,
Tornas-te mais pequenino
Sempre que te julgas grande”.
(António Aleixo)

“Uma derrota não é um vexame; é uma lição que somente desonra
aqueles que a não sabem aproveitar como ensinamento”.
Ramalho Ortigão)

“O mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa
daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e
deixam o mal acontecer”.
(Albert Einstein)

“Nunca fechei o coração aos gritos dos infelizes: é a ideia mais
consoladora que me assiste nos meus últimos momentos”.
(Maria Teresa de Áustria)

“Quando se dá o pão a um faminto, chamam-nos santos; se
perguntarmos porque é que o povo tem fome, chamam-nos comunistas”.
(D. Óscar Romero, arcebispo de El Salvador)

“Um homem é sábio quando busca a sabedoria, e louco quando
julga tê-la encontrado”.
(Pe. António Vieira)

“Temer o amor é temer a vida, e aqueles que temem a vida já estão
praticamente mortos”.
(Berttrand Russsel)

“O Futuro não nos traz nem nos dá nada. Nós é que, para
construi-lo, devemos dar-lhe tudo”.
(Simone Weil, filósofa)

“Nada é mais perigoso do que uma ideia, quando ela é única”.
(Émile Alain)

“Há muitos que são alguém;
Mas no mundo onde alguém são,
Nunca seriam ninguém
Se alguém lhes não desse a mão!”
(António Aleixo)

“Louva-se a honestidade, mas ela morre de fome”.
(Juvenal)

“Os padres são como as crianças: quando presentes, estão a mais;
quando ausentes, fazem falta”.

(D. António Ferreira Gomes, bispo)

“O povo não ama nem o verdadeiro nem o simples; ama o romance
e o charlatão”.
(Edmond de Goncourt)

“Dai dinheiro, não empresteis: dar faz ingratos; emprestar,
inimigos”.
(Alexandre Dumas)

“Ah! Fala-se dos laços do casamento! Mas os laços do divórcio são
ainda mais indissolúveis.”
(Alfred Capus)

“As nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas
que são verdadeiramente importantes”.
(Martin Luther King)

“A primeira de todas as forças que abalam o mundo é a mentira”.
(Jean François Revel)

“Examina bem os teus pensamentos e, se os vires puros, puro será
também o teu coração”.
(Confúcio)

“Diz que viver é sofrer…
Concordo. Mas não compreendo
Que ninguém ouse dizer
Quanto se aprende sofrendo”.
(António Aleixo)

“Um espírito pobre de ideias deve munir-se de aparências”.
(Francis Pongel)

“Não há verdadeira superioridade a não ser a da inteligência e da
virtude”.
(Alexandre Dumas filho)

“Um homem terá iniciado a caminhada para a descoberta do
sentido da vida humana quando começar a plantar árvores sob as quais
sabe que jamais se sentará”.
(Elton Trueblood)

“Para mim, a obra de um artista nunca é a soma das suas
decepções, dos seus sofrimentos, das suas dúvidas, do mal e do bem de
toda a sua vida, mas sim a sua própria vida, transfigurada, iluminada,
reconciliada”.
(Bernanos)

“A pedra – O distraído tropeçou nela. O bruto usou-a como
projéctil. O pedreiro, usando-a, construiu. O camponês, cansado, fez dela
um assento. O menino transformou-a em brinquedo. Drummond
poetizou-a. Com ela, David matou Golias. O artista fez dela uma
magnífica escultura… E, em todos os casos, a diferença não estava na
pedra, mas no homem!”
(Autor desconhecido)

“Aprendi com as Primaveras a deixar-me cortar, para poder voltar
inteira”.
(Cecília Meireles, poetisa)

“Lembra-te, pó, de que és homem e de que pela humanidade tens
de voltar para Deus, porque levas Deus na própria alma”.
(Miguel de Unamuno)

“Tem a música o poder
De tornar o homem feliz;
Nem há quem saiba dizer
Tanto quanto ela nos diz”
(António Aleixo)

“Quem não compreendeu um olhar, tampouco compreenderá uma
grande explicação”.
(Provérbio árabe)

“Se, nalguma ocasião, alguém te disser que o teu trabalho não é o
de um profissional, lembra-te disto: os amadores construíram a arca de
Noé; o Titanic foi edificado por profissionais”.
(Autor desconhecido)

“O luxo valor não tem
Nos que nascem p’ra pequenos:
Os pobres sentem-se bem
Com mais pão e luxo a menos”.
(António Aleixo)

“Se todos os teus esforços forem olhados com indiferença, não
desanimes. Também o sol, ao nascer, oferece um espectáculo
maravilhoso, enquanto que, na plateia, quase todos continuam a
dormir”.
(Autor desconhecido)

“O amor de Deus é como o calor do sol, que aquece cada
grãozinho de areia; é como a água do mar que envolve o mundo e abriga
a vida”.
(Autor desconhecido)

“Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de
cada recuo um ponto de partida para um novo avanço”.
(Gabriela Mistral, poetisa)

“O tempo é lento demais para aqueles que esperam…
Longo demais para aqueles que sofrem…
Curto demais para aqueles que estão alegres…
Mas, para aqueles que amam, o tempo é eterno”.
(Shakespeare)

“Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive”.
(Gabriel Marcel)

“Senta-te à beira do amanhecer; o sol nascerá para ti.
Senta-te à beira da noite; as estrelas brilharão para ti.
Senta-te à beira do riacho; o rouxinol cantará para ti.
Senta-te à beira do silêncio; Deus falará contigo”.
(Autor desconhecido)

“Quanto mais pequeno for um coração, mais ódio guarda”.
(Victor Hugo)

“Da música a melodia
Diz, pela alma falando,
Mais do que a boca diria
Muitas horas conversando”.
(António Aleixo)

“Quem não sabe chorar de todo o coração, também não sabe rir”.
(Golda Meir, estadista)

“Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Muitas
vezes ficamos tanto tempo a olhar para a porta fechada que não vemos a
que se abriu”.
(Helen Keller)

“Um povo cristão não é um povo de santos de pau oco. A Igreja
tem nervos fortes; o pecado não a atemoriza, bem pelo contrário. A Igreja
olha o pecado de frente, tranquilamente, e até mesmo, seguindo o
exemplo de Nosso Senhor, ela responsabiliza-se por ele. Assume-o. O
contrário de um povo cristão é um povo triste, um povo de velhos”.
(Bernanos)

“O fanático é um homem com os dois pés plantados firmemente
nas nuvens”.
(Eleanor Roosevelt)

“Há dois tipos de pessoas: as que fazem as coisas e as que ficam
com os louros. Procura estar no primeiro grupo, porque ali há menos
competição”.
(Indira Ghandi, estadista)

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida
removendo pedras e plantando flores”.
(Cora Coralina, poetisa)

