


O que cala nem sempre concorda, às vezes é apenas o 

desejo de não discutir com idiotas



Ele tem um livro! Ele tem um livro!!!!

O saber é nossa melhor arma.



Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um 

livro é fácil, o difícil é criar um filho, regar uma 

árvore e encontrar alguém que leia o livro.



Comunistas até que enriqueçam.

Feministas até que se casem.

Ateus até que o avião comece a cair.



Os fracos se vingam, os fortes 

perdoam, os inteligentes ignoram....



Quando o passado te chamar, não o 

atendas.... Não tem nada novo a decidir.....



Não vivas dando explicações: teus amigos não necessitam delas, 

teus inimigos não acreditam nelas e os estúpidos não as entendem.



Se fazes um favor, nunca o recordes....

Se o recebes, nunca te esqueças.



Há tres coisas na vida que uma vez que passam não voltam 

mais: o tempo, as palavras e as oportunidades.



O destino de muitas pessoas da terceira idade é o abandono. Não o 

permitamos!!! 

E lembra-te: O que fazes hoje pode ser o teu futuro amanhã.



É sério???

Eu juro..... Logo que começares a andar com os dois pés se acaba a 

vida tranquila. Tudo que farás será ir à escola e trabalhar durante toda 

a vida. Porque acas que eu ainda caminho com as quatro pernas?



A única luta que se perde é a que se abandona



Não faças promessas no momento de uma grande alegria.

Não respondas em tempo de raiva.



Na vida existem aquelas pessoas .... 

..... que não sabem aceitar a felicidade das outras.



Sou a alegria de quem me ama, a 

tristeza de quem me odeia e a 

preocupação de quem me inveja.



Uma pessoa muda por tres razões:

Aprendeu demasiadamente, 

Sofreu o suficiente ou se cansou da mesmice...



Quem não sabe o que busca..... Não 

se conforma com o que encontra!!!!



Se não soltas o passado com que 

mãos agarrarás o futuro????



“Não desistas, por favor não cedas, ainda que o frio queime, ainda 

que o medo morda, ainda que o sol se esconda, e se cale o vento, 

ainda existe fogo em tua alma, ainda há vida em teus sonhos. Porque 

a vida é tua e teu também é o desejo, porque cada dia é um novo 

começo, porque esta é a hora e o melhor momento.” 



O lado bom dos tempos difíceis é que ele afugenta as falsas amizades



A sociedade é assim:

O pobre trabalha.
O rico o explora.

O soldado defende os dois.
O contribuinte paga pelos três.
O vagabundo descansa pelos 4.

O bêbado bebe pelos cinco.
O banqueiro esfola os seis.

O advogado engana os sete.
O médico mata os oito.

O coveiro enterra os nove e
O político vive dos dez!


