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Frases de outras pessoas 

1. A alegria de estar serio. Cidade Negra. 

 

2. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nelson Mandela. 

 

3. A justiça tarda mas não falha. Ditado Popular. 

 

4. Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for 

necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da conquista. Se 

você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Bill Gates. 

 

5. Três coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Buda. 

 

6. Acreditar em Deus é mais importante que ir a igreja. Elvis Presley. 

 

7. Antes antipático do que falso. Afinal o que é ser simpático? Fingir que gosta de todo o 

mundo? Então meu caro, se eu não for com a sua cara, não conte com a minha simpatia. 

Chega de confundir falsidade com educação. Dr. House. 

 

8. Aqui se faz aqui se paga. Ditado Popular. 

 

9. As pessoas se acostumam tanto com as mentiras confortáveis, que qualquer representação 

da verdade é vista como loucura. Autor Desconhecido. 

 

10. Deus está no mostro da sua casa. Jerônimo, tradutor da Bíblia do Hebraico para o Latin. 

 

11. Duas coisas indicam fraqueza: Calar-se quando é preciso falar, falar quando é preciso 

calar-se. Provébio Persa. 

 

12. E seja feliz quem souber oque é o bem. Música Natalina. 

 

13. Educar as crianças é o ingrediente-chave na receita para salvar nosso planeta. Autor 

Desconhecido. 

 

14. Eu poderia ser a pessoa mais agradável do mundo, mas optei por ser eu mesmo. Renato 

Russo. 

 

15. Eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mau. Não há ninguém que eu 

queria ser além de mim. Wrek-It Ralph. 

 

16. Feliz é quem for capaz de mudar a si mesmo, porque o mundo melhora a partir de cada um. 

Autor Desconhecido. 
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17. Gente falsa é como sapo, tem perna curta, língua cumprida, olho grande e vive na lama! 

Autor Desconhecido. 

 

18. Paciência e perseverança tem efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os 

obstáculos sumirem. John Lennon. 

 

19. Justiça divina, essa não falha. Para brisa de um carro. 

 

20. Não faça com aos outros aquilo que não gostaria que fizesse com você! Autor 

Desconhecido. 

 

21. Não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que 

todos estão errados. Autor Desconhecido. 

 

22. Não sou antipático. Apenas acho que não tenho a obrigação de rir para todo mundo. 

Eminem. 

 

23. Ninguém faz cadeados, sem chaves. Do mesmo modo, Deus não te dá problemas sem 

soluções. Autor Desconhecido. 

 

24. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, é 

descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do 

futuro. Uma corrompe a vida; a outra enobrece a alma. Autor Desconhecido. 

 

25. O segredo é a alma do negocio. Ditado Popular. 

 

26. O sucesso é filho da persistência. Resista! Kingamba Mwenho. 

 

27. Pessoas infelizes contam mentiras, inventam, e até simulam histórias, pra tentar frustrar a 

felicidade das outras... A inveja proporciona tudo isso! Mas eu não conheço nenhum 

invejoso feliz... Todos esses são, sozinhos, sem amor, sem sucesso e dignos de pena! Ana 

Carolina Andrade. 

 

28. Primeiro ignoram-te depois riem de ti, depois atacam-te e no fim tu vences. Mahatma 

Gandhi. 

 

29. Pouquíssimas pessoas conhecem a verdadeira beleza deste mundo, e não sabemos quantas 

delas sabem que precisam protegê-la. Shiryu personagem de Os Cavaleiros dos Zodíacos. 

 

30. Tolo é aquele que naufragou seus navios duas vezes e continua culpando o mar. Publilius 

Syrius. 

 

31. Não ache que as coisas da vida são fáceis, tudo na vida tem que ser lutado; e quando 

conquistares uma coisa fácil desconfie, pois ela não é tão fácil como parece. Silvio Santos. 

 

32. Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro. Buda. 
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33. Vivemos numa época de muitos amores e de pouco amor. De muita superficialidade e 

pouca riqueza interior. Padre Crystian. 

 

34. Vivo numa sociedade que anseia a verdade, mas que odeia aqueles que a dizem. Autor 

Desconhecido. 

 

35. A desculpa do aleijado é a muleta. Ditado Popular. 

 

36. A educação é um reflexo. Autor desconhecido. 

 

37. A justiça é o caminho para a felicidade. Aurelio Nogueira. 

 

38. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Autor desconhecido. 

 

39. A riqueza de um país depende da educação de seu povo. Autor desconhecido. 

 

40. O ideal seria que todas as pessoas soubessem amar, o tanto que sabem fingir. Bob Marley. 

 

41. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com sua reputação. Porque sua 

consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os 

outros pensam, é problema deles. Bob Marley. 

 

42. Bosta quanto mais mexe mais fede. Ditado Popular. 

 

43. Cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado. Raquel de Queiroz. 

 

44. Não há nada acima, não há nada abaixo, o céu e o inferno vivem em todos nós. Ozzy 

Osbourne. 

 

45. Chorando por dentro, sorrindo por fora.. E assim vou levando minha vida, e a vida me 

levando........ Eu sei que no fim vai passar, mais agora doe e doe muito.... Fé em DEUS, 

que ele me ama e vai ameniza essa dor... Reigela Batiista. 

 

46. Colhe é o que se planta. Ditado Popular. 

 

47. Como podemos ser felizes se não confiarmos uns nos outros. Shiryu. 

 

48. Conhecimento é o pesadelo de quem quer nos enganar.  Autor desconhecido. 

 

49. Dizem que a sinceridade machuca, porém na minha opinião a mentira faz um estrago bem 

maior. Autor Desconhecido. 

 

50. Dizem que as coisas de Deus são loucuras para os homens. Autor desconhecido. 

 

51. Dois bicudos não se beijam. Ditado Popular. 
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52. Enquanto o dinheiro falar mais alto que o caráter do homem, haverá falsidades e mentiras. 

Autor Desconhecido. 

 

53. É uma falta de responsabilidade esperarmos que alguém faça as coisas por nós. John 

Lennon. 

 

54. Eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Engenheiros do 

Hawaii. 

 

55. Faça o que seu coração acha certo, pois de qualquer forma você será criticado. Autor 

Desconhecido. 

 

56. Há muito tempo aprendi que é mais fácil enfrentar uma má reputação do que uma má 

consciência. Irvin D. Yalom. 

 

57. Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o carinho constrói. Cora 

Carolina. 

 

58. Ignore, não ligue, não responda. O silêncio destrói qualquer um. Autor Desconhecido. 

 

59. As pessoas estão tão acostumadas a ouvia mentiras, que sinceridade demais choca e faz 

com que você pareça arrogante. Jô Soares. 

 

60. Me odeie por quem eu sou, eu não ligo. Pelo menos eu não estou fingindo ser uma coisa 

que eu não sou. Kristen Stewart. 

 

61. Muitas vezes o que não vemos é o que mais importa. Autor Desconhecido. 

 

62. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Gabriel Contino. 

 

63. Não digas pouco em muitas palavras, mas muito em poucas. Pitágoras. 

 

64. Se fosse fácil, todo mundo saberia explicar como fazer. Viver não é assim tão simples, mas 

que a gente complica, não há dúvidas. CFA. 

 

65. Não existe amor se as pessoas não confiarem umas nas outras, dessa forma também não 

existe amizade. Shiryu. 

 

66. O impossível é uma palavra sem peso que os fracos usam desculpas para suas falta de 

determinação. Marcelo Lucas. 

 

67. O problema é que a gente acredita na mentira e desconfia da verdade. Autor Desconhecido. 

 

68. O que muda o mundo é o conhecimento. Autor Desconhecido. 
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69. O sorriso do palhaço é a vingança sobre aquele que o fizeram sofrer. Autor Desconhecido. 

 

70. O tempo que você perde, apontando os defeitos dos outros, poderia ser usado para arrumar 

os seus. Autor Desconhecido. 

 

71. O triunfo pertence aos que se atrevem. Charles Chaplin. 

 

72. O que liga de fato duas pessoas é a certeza de poderem ser elas mesmas na presença do 

outro, sem máscaras. Roberto Shinyashiki. 

 

73. Os tristes, vão fingir ao menos 3 vezes ao dia que estão felizes. Pedro Bial. 

 

74. Para chegar onde a maioria não chega é preciso fazer oque a maioria não faz. Autor 

Desconhecido. 

 

75. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajas possa mudar o 

mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Margaret Mead. 

 

76. Prefiro uma pessoa antipática e verdadeira do que uma pessoa simpática e falsa. Juliana 

Ferreira. 

 

77. Quem brinca muito um dia vira brinquedo. Autor Desconhecido. 

 

78. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Autor Desconhecido. 

 

79. Quem fala mal dos outros pra você, fala mal de você para os outros. Autor Desconhecido. 

 

80. Se Deus enche sua vida de obstáculos é porque ele acredita em você. Sentimentos Inversos. 

 

81. Se eu for ligar, para oque vão falar não faço nada. Capital Inicial. 

 

82. Se for preciso evangelize ate com palavras. São Francisco de Assis. 

 

83. Se você não lutar por alguma coisa será vencido por qualquer coisa. Autor Desconhecido. 

 

84. Ser bom é fácil, difícil é ser justo! Autor Desconhecido. 

 

85. Sério e bem humorado. Sim, esse é o perfil de um banco feito pra você. Curte lá! Banco 

Itaú. 

 

86. Simpatia demais é um saco. Quando a pessoa exagera na simpatia a gente nunca sabe onde 

termina a simpatia e começa a falsidade. Juliana Pedrosa. 

 

87. Sinceridade é uma arma perigosa. Se você usa demais, afasta as pessoas. Se você usa 

pouco os falsos se aproximam. Autor Desconhecido. 
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88. Sou exigente com a beleza: ela tem que vir de dentro! Danyelle Camargos. 

 

89. Todo carnaval tem seu fim. Los Hermanos. 

 

90. Todo ser humano é culpado do bem que não fez. Voltaire. 

 

91. A lei é perfeita. Tudo o que vai, volta. Sempre! Porque Deus é bom, nos deixa plantar o 

que quisemos, e é justo, nos obriga a colher o que plantamos. Danyelle Camargos. 

 

92. Um homem sem religião é um simples animal sem alma? Autor Desconhecido. 

 

93. Vencedor e aquele que vence a si mesmo. Kethelen Rubia. 

 

94. A fim de saber a verdadeira verdade, estava a fim de saber, a fim de saber. Cidade Negra. 

 

95. A droga te da asas mas rouba seu céu. Autor Desconhecido. 

 

96. A tragédia dessa geração é o corpo bonito e a alma feia. Autor Desconhecido. 

 

97. A verdade é como um peido. Se você soltar pode afastar muitas pessoas de você. Autor 

Desconhecido. 

 

98. Algumas vezes o melhor jeito de convencer alguém que está errado é deixa-lo seguir seu 

caminho. Mestre dos Magos. 

 

99. Ciúmes não é imaginação, precisa de um ato ou um fato para ele existir. Autor 

Desconhecido. 

 

100. Eu não busco a perfeição em ninguém, não quero que busquem isso em mim. Charlie 

Brown Jr. 

 

101. Falam mal de você? Preocupa não, caco de vidro tem inveja de diamante! Autor 

Desconhecido. 

 

102. Fofocas são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e aceita por idiotas. Autor 

Desconhecido. 

 

103. Não adianta você ser uma águia se insistir a pensar e agir como um pato. Godri Jr. 

 

104. Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo de se relacionar que sustenta o 

amor. Bruno Mars. 

 

105. Não importa se você tem estilo, reputação ou dinheiro. Se não tiver um bom coração, 

você não vai valer nada. Autor Desconhecido. 

 

106. Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Thomás D' Aquino. 
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107. Não te desejo o mal, te desejo apenas aquilo que você merece. Chorão. 

 

108. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. George 

Orwell. 

 

109. O que vive morre, e o que morre renasce. O que é puro se torna sujo, e o sujo se purifica. 

Oque é bom se torna mau, e o mau se torna bom. Kikyou. 

 

110. Ridículo mesmo são pessoas que se acham e não são porra nenhuma. Autor 

Desconhecido. 

 

111. Como podemos ser felizes se não confiarmos uns nos outros. Shiryu de Os cavaleiros dos 

zodíacos. 

 

112. Não existe amor se as pessoas não confiarem umas nas outras, dessa forma também não 

existe amizade. Shiryu de Os cavaleiros dos zodíacos. 

 

113. Todas as pessoas são vitimas de suas próprias duvidas. Por isso neste mundo não pode 

existir uma alma totalmente pura. Kikyou Inuyasha. 

 

114. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Leon 

Tolstoi. 

 

115. A nobreza de um povo se conhece pelo jeito que ele trata seus animais. Gandhi. 

 

116. O maior problema em acreditar em pessoas erradas, é que um dia você acaba não 

acreditando em mais ninguém. Autor Desconhecido. 

 

117. Afaste-se das pessoas que tratam de diminuir suas ambições. Pessoas pequenas sempre 

fazem isso, mas pessoas realmente grandes fazem você sentir que também pode ser 

grande. Mark Twain. 

 

118. Alguns dizem que doença pode ser resultado de uma mente doente. Kenshin do Samurai 

x. 

 

119. As pessoas se preocupam mais em fazer os outros acreditarem que elas estão felizes do 

que tentarem ser felizes de verdade! Autor Desconhecido. 

 

120. De que adianta viver escrevendo sobre o amor, se o coração está cheio de maldade? 

Victor Fabrício. 

 

121. Depois da tempestade vem a bonança. Ditado Popular. 

 

122. Deus é mais. Para choque de caminhão. 
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123. É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem 

mudar nada. George Bernard Shaw. 

 

124. É o sujo falando do mal lavado. Ditado Popular. 

 

125. Educar não é cortar as asas, e sim orientar o voo. Autor Desconhecido. 

 

126. Esperar não é perder tempo, mas acreditar que, há um tempo determinado para todas as 

coisas. Autor Desconhecido do Facebook. 

 

127. Gosto não se discute. Ditado Popular. 

 

128. Me diga aonde eu me encaixo nessa sociedade doente. Ozzy Osbourne. 

 

129. Toda essa meia verdade a qual temos nos conformado. Só conseguimos nos afastar. Mas 

aprendemos a aceitar. Independência - Capital Inicial. 

 

130. Na igreja, a criatura faz oração, louva a Deus e até chora. Fora da igreja, é mal educada, 

fofoqueira, atirada, intolerante, tem preconceitos e joga até praga nas pessoas. Autor 

Desconhecido. 

 

131. Nunca mande alguém se foder, isso é feio! Mande se apaixonar. É mais educado e dá no 

mesmo! Autor Desconhecido. 

 

132. O mal de muita gente que está na igreja é pensar que quem não está, não tem fé em Deus. 

A fé não depende da igreja, e sim do coração de cada um. Autor Desconhecido. 

 

133. O pior problema daquele que se acha espetinho é que além de considerar os outros 

burros, acha que Deus é cego. Autor Desconhecido. 

 

134. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala a 

inteligência não dá palpites! Autor Desconhecido. 

 

135. Não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. 

Bill Cosby. 

 

136. Um dia você olha pra trás e vê que os problemas eram apenas degraus que te conduziriam 

à vitória!!! Pastora Patrícia. 

 

137. Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O 

sucesso é consequência. Albert Einstein. 

 

138. Quem muito fala pouco escuta. Ditado Popular. 

 

139. Quem olha postura não vê atitude. Ditado Popular. 
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140. Quem persevera um dia alcança. Ditado Popular. 

 

141. Quem ri por último ri melhor. Ditado Popular. 

 

142. Quem tudo quer tudo perde. Ditado Popular. 

 

143. Sabe como transformar uma fada em bruxa? É só casar com ela. Programa do Ratinho. 

 

144. Se Deus enche sua vida de obstáculos é porque ele acredita em você para passar por cima 

de todos eles. Autor Desconhecido. 

 

145. Um dia a lágrima disse ao sorriso: Invejo-te porque vives sempre feliz. O sorriso 

respondeu: Engana-te, pois muitas vezes sou apenas o disfarce da tua dor. Autor 

Desconhecido. 

 

146. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra, falam, falam o tempo todo, mas não tem 

nada a dizer. Chorão. 

 

147. Todo prego que é destacado é martelado. Ditado Popular Japonês. 

 

148. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. 

Augusto Cury. 

 

149. Um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Ditado Popular. 

 

150. Um pequeno passo é o começo de uma longa caminhada. Autor Desconhecido. 

 

151. Você usa oque costura. Autor Desconhecido. 

 

152. Vocês são vermes e pesam que são reis. Capital Inicial. 

 

153. Vou cuidar do meu jardim e as borboletas certamente virão. Autor Desconhecido. 

 

154. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Autor Desconhecido. 

 

155. As pessoas sinceras não são grossas, é você que não está acostumado com a verdade. 

Autor Desconhecido. 

 

156. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar 

agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. 

 

157. Há momentos dolorosos da vida em que precisamos sorrir para não deixar tristes aqueles 

que amamos. Autor Desconhecido. 

 

158. É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Autor 

Desconhecido. 
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159. Viver é como andar de bicicleta; é preciso estar em constante movimento para manter o 

equilíbrio. Albert Einstein. 

 

160. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma, 

apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se 

forte. Chico Xavier. 

 

161. Gente falsa é como sapo, tem perna curta, língua cumprida, olho grande e vive na lama! 

Autor Desconhecido. 

 

162. Se a pessoa não gosta de mim é óbvio que ela tem mau gosto! Autor Desconhecido. 

 

163. Guardar ressentimentos é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. 

William Shakespeare. 

 

164. É melhor ser rejeitado por ser sincero, do que ser aceito sendo hipócrita. Autor 

Desconhecido. 

 

165. Mude, porque quando a gente muda o mundo muda coma gente. Gabriel o pensador. 

 

166. Não existe fim para aquele que acreditam em recomeço. Autor Desconhecido. 

 

167. Nem todos os dias eu tenho vontade de rir, se conversar, e de levar tudo na brincadeira. 

Autor Desconhecido. 

 

168. Ninguém quer ser julgado, mas todos adoram julgar! Autor Desconhecido. 

 

169. Nós gostamos de rock e somos loucos. Eles fazem besteiras e são normais. Que vivam os 

loucos de boa cabeça. E pela metamorfose da vida se tornem maluco beleza! Cazuza. 

 

170. Pensa muito bem antes de fazer mal às pessoas... Pois a lei do retorno existe sim, e 

funciona para todos!!! Autor Desconhecido. 

 

171. O mau é o bem que só os fortes entendem. Autor Desconhecido. 

 

172. O mundo está cheio de sorrisos falsos. Autor Desconhecido. 

 

173. O sucesso na vida depende unicamente de insistência e ação. Autor Desconhecido. 

 

174. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos criticam na nossa frente e que nos defendem 

nas nossas costas. Autor Desconhecido. 

 

175. Pense nos seus sonhos, mas não esqueça de viver a sua realidade! Autor Desconhecido. 

 

176. Perdão é virtude dos fortes. Os fracos se vingam. Autor Desconhecido. 
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177. Pessoas falsas são como produtos piratas. Atraem-te pela facilidade, mas rapidamente 

decepcionam pela qualidade! Autor Desconhecido. 

 

178. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não querem ver suas ilusões 

destruídas! Autor Desconhecido. 

 

179. Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Autor Desconhecido. 

 

180. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Autor Desconhecido. 

 

181. Viva a vida, seja você mesmo, quem tenta agradar a todos morre cheio de 

arrependimentos. James Hetfield. 

 

182. Sou de poucos amigos. Porque nunca fui um bom colecionador de hipócritas. Autor 

Desconhecido. 

 

183. Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for 

necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da conquista. 

Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Bill 

Gates. 

 

184. Todo o carnaval tem seu fim. Los Hermanos. 

 

185. Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Raul 

Seixas. 

 

186. Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. S. Francisco de Assis. 

 

187. Antes só do que mal acompanhado. Ditado Popular. 

 

188. Se aprende a amar não quando se encontra a pessoa perfeita, e sim quando se aprende a 

crer na perfeição de uma pessoa imperfeita. Thalissa Nogueira. 

 

189. Gosto e cu cada um tem um. Ditado Popular. 

 

190. Maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Autor 

Desconhecido. 

 

191. Ninguém é normal. Chiquititas. 

 

192. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas existe uma coisa que se chama respeito. 

Autor Desconhecido. 

 

193. Para mudar o mundo, você precisa antes mudar a sua cabeça. Jimi Hendrix. 
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194. Quando a esmola é demais o santo desconfia. Ditado Popular. 

 

195. Quem avisa amigo é. Ditado Popular. 

 

196. Há pessoas que querem ser bonitas para chamar a atenção, outras desejam a inteligência 

para serem admiradas. Mas há algumas que procuram cultivar a alma e os sentimentos... 

Essas alcançam a admiração de todos, porque além de belas e inteligentes tornam-se 

realmente pessoas. Autor Desconhecido. 

 

197. Antes de exigir confiança, prove que você é digno dela! Autor Desconhecido. 

 

198. As pessoas que vivem de aparências são aquelas que ainda não aprenderam a ter 

conteúdo. Autor Desconhecido. 

 

199. As pessoas dizem odiar a mentira, mas na verdade elas amam, pois a maioria não tem 

forças nem coragem pra suportar o peso da verdade. Autor Desconhecido. 

 

200. Por mais que você mostre, prove e argumente, não faz diferença! As pessoas só enxergam 

o que querem enxergar! Autor Desconhecido. 

 

201. As pessoas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Autor Desconhecido. 

 

202. As vezes as palavras doem menos do que a ausência delas. Autor Desconhecido. 

 

203. Duas coisas não se deve divulgar por aí: seu relacionamento e seus planos. A não ser que 

você queira ambos arruinados. Autor Desconhecido. 

 

204. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os olham 

e não fazem nada. Albert Einstein. 

 

205. Gosto de pessoas que consegue me enxergar além do que eu pareço ser. Autor 

Desconhecido. 

 

206. Apenas 3 tipos de pessoas falam a verdade: As crianças, os bêbados e os raivosos. Autor 

Desconhecido. 

 

207. Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 

Significa que você é maduro o suficiente pra ser educado. Autor Desconhecido. 

 

208. Dê um peixe a um homem e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se 

alimentará pelo resto da vida. Dê a ele uma religião e ele morrerá rezando por um peixe! 

Autor Desconhecido. 

 

209. As pessoas são hipócritas, dizem que querem a verdade mais vivem em constante 

mentira. House. 
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210. Humanos que só julgam e se enxergam pouco. Oficina G3. 

 

211. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de Loucura. Aristóteles. 

 

212. Tem pessoas que usam máscaras e agrada todos; Eu prefiro agradar poucos e ser eu 

mesmo. Autor Desconhecido. 

 

213. Muita gente falando de amor e pouca gente sabendo amar. Autor Desconhecido. 

 

214. Muitos não gostam de mim, também não gosto de muitos. Autor Desconhecido. 

 

215. Uma mulher não precisa ser linda ou sarada para conquistar um homem, existe algo 

chamado sorriso, caráter e personalidade. Autor Desconhecido. 

 

216. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas também não finjo ser o que não sou. Autor 

Desconhecido. 

 

217. Não vou dizer que é fácil, e que nunca deu vontade de desistir; mas vale muito mais a 

pena continuar! Tati Bernardi. 

 

218. No amor e na humildade Deus manifesta a sua grandeza. Autor Desconhecido. 

 

219. Não mude só para as pessoas gostarem de você. Seja você mesmo e as pessoas certas irão 

gostar de quem você é de verdade. Autor Desconhecido. 

 

220. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria, se aprende é com a 

vida e com os humildes. Cora Coralina. 

 

221. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível 

atender às suas demandas, satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e 

verdadeiro. Dalai Lama. 

 

222. Quando o assunto é amizade, vale mais a qualidade do que a quantidade. Autor 

Desconhecido. 

 

223. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 

a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Paulo Freire. 

 

224. Quem vive sem loucura não é tão sábio quanto pensa! Autor Desconhecido. 

 

225. Quer ser feliz? Comece a se importar mais com você. Autor Desconhecido. 

 

226. "Conversa de duas mulheres." Quero um homem que seja leal, fiel, paciente, atento, bem 

humorado, que saiba perdoar e ouvir. "Você que um cão." Autor Desconhecido. 
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227. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é 

que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É 

renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Carlos 

Drummond Andrade. 

 

228. Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado diferente. Diga não à 

discriminação! Autor Desconhecido. 

 

229. Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar 

as próprias. Autor Desconhecido. 

 

230. Existem pessoas que são como segunda-feira... Ninguém gosta, mas a maioria é obrigada 

a suportar. Autor Desconhecido. 

 

231. Dizem que a sinceridade machuca, porém na minha opinião a mentira faz um estrago bem 

maior! Autor Desconhecido. 

 

232. Algumas pessoas te amam do jeito que você é, outras te odeiam pelo mesmo motivo. 

Slipknot. 

 

233. Antes de homenagear quem já morreu, aprenda a valorizar quem ainda está vivo. Autor 

Desconhecido. 

 

234. Seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com 

cobranças, mudam com exemplos. Autor Desconhecido. 

 

235. Às vezes, o caminho menos percorrido é a única escolha lógica. Autor Desconhecido. 

 

236. Cortar algumas pessoas da sua vida não significa que você os odeie, significa apenas que 

você se respeita. Autor Desconhecido. 

 

237. Depois de uma mentira, toda verdade vira dúvida. Autor Desconhecido. 

 

238. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo. Paulo Freire. 

 

239. Fale o que quiser de mim, só não fale o que você não sabe! Autor Desconhecido. 

 

240. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os 

exemplos... Autor Desconhecido. 

 

241. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Legião Urbana. 

 

242. Os bons nunca valem nada na boca de quem não presta. Autor Desconhecido. 
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243. A tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais. E sábios, tarde demais. B. 

Frankilin. 

 

244. Se não vai fazer melhor, não critique a maneira que eu faço, sei muito bem o que é 

melhor para mim. Autor Desconhecido. 

 

245. Se o diabo criou o rock, tenho medo de quem criou o funk. Autor Desconhecido. 

 

246. Seus anjos e demônios estão todos dentro de você. A Cerveja só potencializa o que já 

existe. Autor Desconhecido. 

 

247. Todos veem o que pareces, poucos percebem o que és. N. Maquiavel. 

 

248. Aprendendo que silêncio e sorriso são duas poderosas ferramentas. O sorriso é a maneira 

de resolver muitos problemas e o silêncio é a forma de evitar muito deles! Autor 

Desconhecido. 

 

249. A falsidade é uma das qualidades daqueles que não tem nenhum caráter. Autor 

Desconhecido. 

 

250. Nunca é tarde para recomeços, pior que errar é não querer mudar. Autor Desconhecido. 

 

251. Quem fala mal dos outros pra você, fala mal de você para os outros. Autor Desconhecido. 

 

252. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Daí a 

companhia será questão de escolha e não de necessidade. Jô Soares. 

 

253. Tente outra vez. Raul Seixas. 

 

254. Você é feliz ou finge ser? Autor Desconhecido. 

 

255. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que 

acham que sabem alguma coisa. Sócrates. 

 

256. As pessoas dizem preferir a verdade, mas não à aceitam quando vão contra aquilo em 

que acreditam. Autor Desconhecido. 

 

257. A inveja é como mal hábito, quem tem não percebe, mas todo mundo sente! Autor 

Desconhecido. 

 

258. A inveja é fruto de incapacidade. Autor Desconhecido. 

 

259. Acho que não tenho a obrigação de rir pra todo mundo. Autor Desconhecido. 

 

260. Ai você cresce, e percebe que quando era criança, sua vida era bem melhor. Edson 

Nogueira. 
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261. Algumas pessoas são tão pobres, que não têm nada além de dinheiro. Autor 

Desconhecido. 

 

262. Amar é pra poucos, a maioria só finge bem. Autor Desconhecido. 

 

263. Ame a todos, confie em poucos, mas não seja injusto com ninguém! Autor 

Desconhecido. 

 

264. Pra se conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós 

mesmos as qualidades que naquela admiramos. Sócrates. 

 

265. Aos que falam mal de mim pelas costas, obrigado. É sinal que estamos sempre na 

frente. Autor Desconhecido. 

 

266. O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. Autor Desconhecido. 

 

267. Aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. George 

Herbert. 

 

268. Aqui se faz aqui se paga, isso não é uma ameaça é a lei do retorno. Autor 

Desconhecido. 

 

269. As pessoas não fazem aquilo que acreditam. Elas fazem o que é conveniente, e então 

se arrependem. Bon Dylan. 

 

270. Às vezes os solos de guitarra traduzem todo o sentimento da música. E a música, os 

nossos. Autor Desconhecido. 

 

271. As vezes precisamos morrer um pouco por dentro para que então possamos renascer e 

crescer mais fortes e sábios, numa nova versão de nós mesmos. Autor Desconhecido. 

 

272. Às vezes, na nossa vida, os óculos para ver Jesus são as lágrimas. Papa Francisco. 

 

273. Palavras são bonitas para quem acredita. Atitudes são importantes para quem observa. 

Margareth Rocha. 

 

274. Acredito que, às vezes, precisamos depara com um beco sem saída para descobrir que 

o caminho é para o outro lado. Autor Desconhecido. 

 

275. Se for pra trair, não namore. Se for pra iludir, não diga que ama. Se for pra ser falso, 

não vire amigo. O muno não precisa disso. Bob Marley. 

 

276. Bobeira é não viver a realidade. Cássia Eller. 
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277. Bom senso é como desodorante: As pessoas que mais precisam nunca usam. Autor 

Desconhecido. 

 

278. Você ama e quebra a cara. Você confia e quebra a cara. Você perdoa e quebra a cara. 

Você se apega e quebra a cara. Então você cansa de amar, confiar, perdoar, de se apegar e 

de quebrar a cara. Autor Desconhecido. 

 

279. Eu acredito que tem gente que não frequenta nenhuma igreja e tem um caráter muito 

melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Sarah Sheeva. 

 

280. A vida é como um piano, teclas brancas representam a felicidade e a teclas pretas a 

angústia. Com o tempo você percebe que as teclas pretas também fazem música. Autor 

Desconhecido. 

 

281. Cuidado com certos palhaços, ainda mais quando você descobrir que eles não possuem 

graça alguma! C. L. Santos. 

 

282. Quanto menos eu sei sobre a vida das outras pessoas, mais tempo tenho pra cuidar da 

minha. Autor Desconhecido. 

 

283. O mau das pessoas é inventar desculpas para esconder seus erros ao invés de ter 

dignidade de assumi-los. Autor Desconhecido. 

 

284. Dizem que o melhor da vida é nascer bobo, viver ignorante e morrer de repente. 

Regina. 

 

285. É impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não mudam suas mentes não 

podem mudar nada. George Bernard Shaw. 

 

286. É incrível como música ruim faz sucesso nesse país. Brasil. Autor Desconhecido. 

 

287. E nesse tô brincando eu já disse muitas verdades. Autor Desconhecido. 

 

288. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante haverá sonho, amor e fantasia. E 

enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. William Shakespeare. 

 

289. Não entendo os humanos. Eles erram e pecam e ainda tem a coragem de julgar um ao 

outro. Autor Desconhecido. 

 

290. Errar é humano. Colocar a culpa em alguém, então, nem se fala. Autor Desconhecido. 

 

291. Sabe quando esconde a bagunça toda  sob o tapete? Então, a minha eu escondo sob um 

sorriso. Autor Desconhecido. 

 

292. O problema de muita gente é esperar atitude dos outros, enquanto deveriam ter suas 

próprias! Autor Desconhecido. 
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293. Esperar não é perder tempo, mas acreditar que há um tempo determinado para todas as 

coisas. Autor Desconhecido. 

 

294. Eu aprendi que as pessoas boazinhas só se fodem na vida. Autor Desconhecido. 

 

295. Não tenha medo do inimigo que te ataca, mas sim do amigo falso que te abraça. Autor 

Desconhecido. 

 

296. Valorize cada amigo verdadeiro. Afinal, falsidade virou moda! Autor Desconhecido. 

 

297. Dinheiro não compra felicidade, mas pobreza não compra porra nenhuma. Autor 

Desconhecido. 

 

298. Viva uma vida boa e horada. Assim quando você ficar mais velho e pensar no passado 

poderá obter prazer uma segunda vez. Autor Desconhecido. 

 

299. Funk é pra bunda, samba é pro pé e rock é pra alma! Autor Desconhecido. 

 

300. Caro Sr. funkeiro sem graça, favor comprar um fone de ouvido e parar de incomodar os 

outros. Autor Desconhecido. 

 

301. Há situações em nossa vida que é como andar de bicicleta. A gente arrisca, a gente tenta, 

a gente cai, a gente machuca, a gente chora, a gente levanta, a gente equilibra e no fim de 

tudo a gente aprende. Autor Desconhecido. 

 

302. Heavy Metal. Não é porque o som é foda que quer dizer que você também seja! Autor 

Desconhecido. 

 

303. Na hora da raiva o melhor a fazer é simplesmente esperar e se acalmar, porque a raiva 

passa, mas a merda que a gente faz por causa dela não. Autor Desconhecido. 

 

304. Hoje em dia é tanta falsidade que as vezes me sinto no Paraguai. Autor Desconhecido. 

 

305. Se meus inimigos pararem de falar mentiras sobre mim, eu paro de falar verdades sobre 

eles! Autor Desconhecido. 

 

306. Já fingi estar feliz pra evitar dar explicações. Autor Desconhecido. 

 

307. Prefiro ser odiado por quem sou a ser amado por ser quem não sou. Kurt Cobain. 

 

308. Bíblias não são mais lidas nas escolas, mas sua leitura é incentivada nos presídios. Se as 

cianças pudessem lê-las nas escolas, talvez não viessem a lê-las nos presídios. Reginaldo 

Guskuma. 
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309. Na escola primeiro te ensinam um lição e depois aplicam uma prova. Na vida primeiro 

te aplicam uma prova e depois você aprende uma lição. Autor Desconhecido. 

 

310. Líderes de sucesso lideram com o coração, não apenas com a cabeça. Eles têm 

qualidades de empatia, compaixão e coragem. Eles também têm a habilidade de criar 

profundos, duradouros e genuínos relacionamentos em que as outras pessoas confiam 

neles. Bill George. 

 

311. Louco é aquele que se diz normal. Autor Desconhecido. 

 

312. Lutamos por sinceridade em um mudo movido por mentiras. Autor Desconhecido. 

 

313. As pessoas me dizem que eu vou para o inferno e elas vão para o céu. De certa forma, é 

bom saber que não vamos para o mesmo lugar. Autor Desconhecido. 

 

314. Fio, quer saber quem gosta de você? Fique sem dinheiro. Autor Desconhecido. 

 

315. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio você tem que se manter em 

movimento. Albert Einstein. 

 

316. Muitos daqueles que me chamam de louco sonham em ter a minha coragem! Autor 

Desconhecido. 

 

317. Não é valente o que não tem medo, mas sim o que sabe dominá-lo. Nelson Mandela. 

 

318. Melhor que ter amigos, é ter amigos rockeiros! Autor Desconhecido. 

 

319. O problema das mentes fechadas é que elas geralmente vêm acompanhadas de uma 

boca aberta. Autor Desconhecido. 

 

320. A mulher interessante não é propriamente a bonita, mas tem personalidade, tem postura, 

tem um enigma no fudo dos olhos e uma malícia que inquieta a todos quando sorri. As 

pessoas se questionam. O que é que essa mulher tem?! Ela tem algo. Pronome indefinido: 

algo. Ficar bonitinha, muitas conseguem, mas ter algo é para poucas. Jô Soares. 

 

321. Na prática a teoria é outra. Autor Desconhecido. 

 

322. Às vezes pesamos que Deus não escuta nossas perguntas, mas na verdade somos nós 

que não ouvimos as suas respostas. Autor Desconhecido. 

 

323. Nada é tão contagioso como o exemplo. François La Rochefoucald. 

 

324. Nada que valha a pena e consegue sem esforço. Autor Desconhecido. 

 

325. Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Autor Desconhecido. 
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326. Não gaste energia tentando ser o que você não é. Porque quem é percebe. Quem não é 

não reconhece. Rosana Hermann. 

 

327. Não há amigos falsos, apenas falsos que dizem ser amigos. Lidiane Cristino. 

 

328. Não ore pedindo por uma vida fácil, peça forças para aguentar uma vida difícil. Bruce 

Lee. 

 

329. Não preciso ser legal com todos. Ser falso não é obrigação! Autor Desconhecido. 

 

330. Não se esforce pra ser alguém conhecido. Queira ser alguém que vale a pena conhecer! 

Autor Desconhecido. 

 

331. Não se mede caráter por aparência e nem felicidade por sorriso. Taylor Momsen. 

 

332. Ninguém se importa com o que é certo ou errado essa é a realidade.  ord Of The Flies - 

Irom Maiden. 

 

333. Quando tiver uma notícia boa, não saia gritando aos quatro cantos. O que gera ibope é 

notícia ruim. A boa gera inveja mesmo. Autor Desconhecido. 

 

334. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui, nunca desista de 

seus objetivos mesmo que esses pareçam impossível, a próxima tentativa pode ser a 

vitoriosa. Albert Einstein. 

 

335. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Raul Seixas. 

 

336. O destino é uma questão de escolha. Augusto Cury. 

 

337. O problema não é tropeçar, mas apegar-se à pedra. Autor Desconhecido. 

 

338. Palavra erradas costumam machucar para o resto da vida, já o silêncio certo pode ser a 

resposta de muitas perguntas. Pe Fabio de Melo. 

 

339. O silêncio responde até aquilo que não foi perguntado. Autor Desconhecido. 

 

340. O covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste. Autor 

Desconhecido. 

 

341. Os homes erram, os grandes homens confessam que erraram. Voltaire. 

 

342. Os que falam mau dos outros em tua presença, na tua ausência falará mal de ti. 

Provérbio Árabe. 

 

343. Os que te odeiam são admiradores secretos que não entendem por que tantos te amam. 

Autor Desconhecido. 
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344. Pense bem antes de falar mal de alguém. Não se recolhe as cinzas com a mesma 

facilidade com que se espalha. Autor Desconhecido. 

 

345. Perdão sim, impunidade não. Autor Desconhecido. 

 

346. Perdoar não é esquecer: isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer: 

isso é cura. Por isso é uma decisão, não um sentimento. Autor Desconhecido. 

 

347. Muitas vezes as pessoas o julgam conforme a ideia que elas tem dos seus atos. Anthony 

Kiedis. 

 

348. Por trás dos sonhos, há sacrifícios que as pessoas não veem. Autor Desconhecido. 

 

349. Prefiro ficar com todos os defeitos que as pessoas dizem que eu tenho, do que fingir ser 

alguém que não sou. Autor Desconhecido. 

 

350. A maior prisão em que vivem as pessoas é o medo do que os outros pensam. Autor 

Desconhecido. 

 

351. Por mais que você prove e argumente, não faz diferença. As pessoas só enxergam o que 

querem enxergar. Autor Desconhecido. 

 

352. Quanto mais conheço o homem mais amo os animais. Autor Desconhecido. 

 

353. Quanto menos as pessoas pensam, mais elas falam. Alexander Northgarden. 

 

354. Que tempos são estes, em que temos que defender o óbvio? B. Brecht. 

 

355. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém! Autor Desconhecido. 

 

356. Quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira; quem não quer fazer sempre 

arruma uma desculpa! Autor Desconhecido. 

 

357. A única coisa boa que a velhice nos dá é a sabedoria. Por isso que quem ouve o 

conselho dos pais nunca se dá mal na vida! Chico Anysio. 

 

358. Não queira mais dias na vida, queira mais vida nos meus dias. Autor Desconhecido. 

 

359. Não sou só eu que tenho que controlar a raiva, você também tem que para de encher o 

saco! Autor Desconhecido. 

 

360. Ridículo mesmo são essas pessoas que se acham e não são porra nenhuma. Autor 

Desconhecido. 

 

361. Rock N' Roll não se aprende e nem se ensina. Raul Seixas. 
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362. Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. J. 

Krishnamurti. 

 

363. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. Autor Desconhecido. 

 

364. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Tereza de 

Calcutá. 

 

365. Nunca sabemos qual será o resultado de nossas ações mas se não agirmos, não haverão 

resultados. Mahatma Ganghi. 

 

366. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo continue. Se sentir 

saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Mas, se o achar, segure-o. Fernando 

Pessoa. 

 

367. Se quiser alguém em que confiar, confie em si mesmo. Renato Russo. 

 

368. Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada to brincando. Um pouco de 

conhecimento atrás de cada eu não sei. Um pouco de sentimento atrás de cada eu não me 

importo e um pouco de dor atrás de cada tudo bem. Autor Desconhecido. 

 

369. Ser muito bonzinho acaba assim: as pessoas sentam em cima de você! Tudo tem que ter 

limite! Autor Desconhecido. 

 

370. Sinceridade é uma arma perigosa. Se você usa demais, as pessoas se afastam. Se você 

usa pouco, os falsos se aproximam. Autor Desconhecido. 

 

371. Eu não odeio as pessoas, mas confesso que me sinto melhor quando algumas delas não 

estão ao meu redor! Bob Marley. 

 

372. Colega não é amigo, atração não é amor, sorrir não significa estar feliz. Autor 

Desconhecido. 

 

373. No sucesso muitos amigos te conhecem, na derrota você conhece seus amigos! Autor 

Desconhecido. 

 

374. Talvez o hoje seja o amanhã que você tanto procura. Autor Desconhecido. 

 

375. Tem gente que não basta ser falsa. Tem que ser burra de falar mal de você para os meus 

amigos e achar que eles não vão te contar. Autor Desconhecido. 

 

376. Tem gente que não amadurece, apodrece. Autor Desconhecido. 
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377. Nós temos o costume de culpar as outras pessoas pelos nossos infortúnios, pela nossa 

infelicidade, pelos nossos erros, ignorando que tudo é consequência de nossos próprios 

atos. Wilson Castro. 

 

378. Tenha cuidado com a tristeza. É um vício. Gustave Flaubert. 

 

379. Tentar adquirir experiência apenas com teoria, é como tentar matar a fome apenas com 

o cardápio. Autor Desconhecido. 

 

380. Todo mundo quer sinceridade mas quando falamos a verdade ninguém aguenta ouvir. 

Autor Desconhecido. 

 

381. Um amigo homem, vale mais que dez amigas mulheres. Autor Desconhecido. 

 

382. Uma mentira estraga mil verdades! Autor Desconhecido. 

 

383. Quando uma pessoa faz você sofrer, é porque ela sofre profundamente dentro dela, e o 

sofrimento dela está vazando e se espalhando. Essa pessoa não precisa de uma punição, 

ela precisa de ajuda. Autor Desconhecido. 

 

384. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas 

continue em frente de qualquer jeito. M. L. King. 

 

385. Vivemos em uma sociedade em que: ter opinião é ser revoltado, ficar na sua é ser 

covarde, não gostar é ter inveja e gostar é estar pagando pau. Autor Desconhecido. 

 

386. Você ama, você sofre, você perdoa, você sofre mais, você magoa e você deixa de amar! 

Autor Desconhecido. 

 

387. A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar. Mr Han -  

Karatê Kid. 

 

388. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. 

Autor Desconhecido. 

 

389. Algumas pessoas vão desejar o seu fracasso e essas mesmas pessoas vão parabenizar 

seu sucesso. Autor Desconhecido. 

 

390. Amigos falsos são como sombras. Vivem perto de você nos momentos brilhantes, mas 

na hora da escuridão, todos somem. Demi Lovato. 

 

391. As 10 mentiras mais ditas: Tô bem! Vai passar logo. Não é nada, esquece! Eu já 

superei. Já tô indo, mãe. Eu juro. Não. Eu nunca disse isso. Claro que eu me lembro de 

você. Que isso, não foi nada, relaxa. Autor Desconhecido. 

 



 Frases de outras pessoas                                                                         24 
 

392. A gente precisa parar de pensar em rótulos. As pessoas não são produtos. Autor 

Desconhecido. 

 

393. As pessoas quando morrem são mais amadas do que quando estão vivas. Autor 

Desconhecido. 

 

394. Não importa qual seja a verdade, as pessoas veem o que querem ver. Autor 

Desconhecido. 

 

395. Brasil, onde novela, futebol e carnaval são mais importante que saúde, educação e 

segurança. Autor Desconhecido. 

 

396. Brincando se pode dizer de tudo, até a verdade. Freud. 

 

397. Chorar é necessário as vezes. Não somos obrigados a sorrir sempre. Vinícius Soares. 

 

398. Aproveite bem as pequenas coisas. Um dia você vai saber o quanto elas eram grandes. 

Autor Desconhecido. 

 

399. Afinidade não se explica, amizade não se força, confiança não se obriga, sentimento não 

se controla. Autor Desconhecido. 

 

400. O difícil não é conhecer a pessoa como realmente ela é, difícil é saber que aquela pessoa 

que você confiou simplesmente não existe. Autor Desconhecido. 

 

401. Corrupção é tipo futebol, não foi inventado aqui, mas somos uns dos melhores do 

mundo! Brasil. Autor Desconhecido. 

 

402. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Martin 

Luther King. 

 

403. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o 

efeito delas. Autor Desconhecido. 

 

404. Prefiro ficar com todos os defeitos que as pessoas dizem que eu tenho, do que fingir ser 

alguém que não sou. Autor Desconhecido. 

 

405. Deus não é 190 para você solicitar só em caso de emergência. Autor Desconhecido. 

 

406. A diferença entre gostar e amar. Gostar, é quando alguém conhece o teu lado melhor e 

gosta de ti. Amar, é quando alguém conhece o teu pior lado e mesmo assim quer ficar 

contigo com todas as forças que tem. Autor Desconhecido. 

 

407. Eu estou bem, só não estou feliz. Dr. House. 

 

408. Falar de boca cheia é feio, mas falar de cabeça vazia é bem pior! Autor Desconhecido. 
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409. Falo umas verdades depois coloco kkkk pra não ficar tenso. Autor Desconhecido. 

 

410. Ao fazer o bem, não espere que as pessoas retribuam ou façam igual. Mas espere sim, 

que um dia, quando você menos esperar, o bem volte para você, pois assim é a vida. Aqui 

se faz, aqui se recebe! Autor Desconhecido. 

 

411. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um 

sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não receber sua 

simplicidade. M. Quintana. 

 

412. Prefiro um amigo me chamando de filho da puta, do que um filho da puta me chamando 

de amigo. Autor Desconhecido. 

 

413. O ministério da fofoca adverte: pessoas cuidam da vida alheia para compensar a 

frustração de suas vidas fúteis. Autor Desconhecido. 

 

414. E foi entre risadas que eu disse as coisas mais serias de minha vida! Vanusa Beatriz. 

 

415. Se funk é sua vida sua vida está pior que a minha. Autor Desconhecido. 

 

416. Tantas bandas boas no mundo e tem gente que ainda escuta funk carioca. Autor 

Desconhecido. 

 

417. Gente boazinha só toma no cú! Autor Desconhecido. 

 

418. Homens realmente grandes, não nascem grandes, tornam-se grandes. Filme O Poderoso 

Chefão. 

 

419. Humildade não te faz melhor que ninguém. Mas te faz diferente de muitos. Autor 

Desconhecido. 

 

420. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Jonh Lennon. 

 

421. A mulheres de hoje preferem ter mais beleza do que inteligência, pois sabem que os 

homens de hoje mais enxergam do que raciocinam. Jô Soares. 

 

422. Mais vale o desconforto da verdade que a comodidade da mentira. Pe Fábio de Melo. 

 

423. Deus me proteja da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Autor 

Desconhecido. 

 

424. O melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem 

lhe trazer benefício algum. Abigail Van Buren. 
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425. Chega um dia, em que todos mostram como são de verdade, pois, não existe máscaras 

que durem mais que a própria face. Autor Desconhecido. 

 

426. Muita vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. 

Autor Desconhecido. 

 

427. Muitos dizem que você não vai conseguir, mas quem realmente decide isto é você! 

Autor Desconhecido. 

 

428. Muitos te julgam, poucos te conhecem. Autor Desconhecido. 

 

429. Mulher não discute, ela explica porque está certa. Autor Desconhecido. 

 

430. Na dúvida escolha o silêncio. Ele incomoda, chateia, irrita, não gasta suas energias e 

ainda por cima, preserva sua imagem. Sabedoria Popular. 

 

431. Namoro é igual a emprego! Vaga tem, o que falta é gente qualificada pra ocupar o 

cargo. Autor Desconhecido. 

 

432. Não basta ser sem cultura, ridículo, sem noção, sem bom senso e ter um péssimo gosto 

musical. Ainda por cima tem que ser meu vizinho! Autor Desconhecido. 

 

433. Não confie em qualquer palavra, qualquer sorriso, qualquer beijo, qualquer abraço, 

qualquer olhar. As pessoas fingem, e muito bem. Autor Desconhecido. 

 

434. Não confunda sinceridade com grosseria. Autor Desconhecido. 

 

435. Não sou perfeita, tenho um batalhão de defeitos, mas já fico feliz em saber que não sou 

falsa, fofoqueira e invejosa. Autor Desconhecido. 

 

436. No mundo moderno as pessoas não se falam, ao contrário, se calam, se pisam, se atraem 

e se matam. Autor Desconhecido. 

 

437. Não pense que felicidade e sucesso vão bater a sua porta. Você e que vai ter que correr 

atrás deles. Vá e faça sua parte. Autor Desconhecido. 

 

438. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer luz. André Luiz. 

 

439. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Buda. 

 

440. Nunca troque o que você quer na vida, pelo que você mais quer no momento. 

Momentos passam, a vida continua. Renato Russo. 

 

441. Doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulher! Vou viver muito? ... E o 

Sr. quer viver muito prá quê? Autor Desconhecido. 
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442. O sucesso não vem do quanto você trabalha e sim da eficiência da sua equipe. Autor 

Desconhecido. 

 

443. Meu melhor amigo é o tempo. Porque ele se encarrega de levar tudo aquilo que não é 

verdadeiro! Deyseh Lúcide. 

 

444. Responder a ofensa com ofensa é lavar a alma com lama. O silêncio é um dos 

argumentos mais difíceis de se rebater. Autor Desconhecido. 

 

445. Você se ergue, você cai, você está caído então se ergue de novo. O que não te mata te 

torna mais forte. Metallica. 

 

446. Os fracos se vingam, os fortes perdoam. E os inteligentes ignoram! Autor 

Desconhecido. 

 

447. Quando todos te abandonarem, os verdadeiros ficarão para te fazer sorrir. Autor 

Desconhecido. 

 

448. Ou você pisa ou você é pisado, essa é a lei natural. Autor Desconhecido. 

 

449. Paciência zero com gente folgada. José Carlos Fonte Boa. 

 

450. Palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras. Autor 

Desconhecido. 

 

451. Para ser feliz. Dê valor às pequenas coisas ao se redor. Procure sempre pela inspiração. 

Ajude o próximo quando puder. Faça aquilo que você gosta. Leia mais. Limite o uso da 

tv. Ame seu trabalho. Exercite-se com frequência. Encare seus medos. Acredite em você 

mesmo. Fique próximo dos amigos e da família. Deixe se coração te guiar. Autor 

Desconhecido. 

 

452. Pareço mau, mas já dei um sorriso ao invés de dizer foda-se. Autor Desconhecido. 

 

453. Eu era idiota. Piorei por causa dos meus amigos. Autor Desconhecido. 

 

454. Espelho, espelho meu. Por que as pessoas se preocupam mais com a minha vida do que 

eu?! Autor Desconhecido. 

 

455. Um povo consciente é o maior medo de um governo mal intencionado. Autor 

Desconhecido. 

 

456. Pra quem diz que rock não é música tenho que concordar, ele é muito superior a isso. 

Autor Desconhecido. 
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457. Quando a infelicidade bater a nossa porta e antes de querer culpar alguém por ela, vale 

lembrar se não é algo de ruim que fizemos a alguém que está voltando a nós. Wilson 

castro. 

 

458. Quando o avião começa a cair ninguém mais é ateu. Autor Desconhecido. 

 

459. Ninguém desconfiava, mas aquele meu riso fácil escondia dores que pareciam nunca 

mais curar, não porque eu não queria, mas porque o que eu sentia ainda fazia o meu 

coração chorar. Aline Lopes. 

 

460. Eu sei porque você não gosta de rock, sua capacidade mental é muito inferior para 

entender as músicas! Autor Desconhecido. 

 

461. Se benze, porque a tua vitória vai ofender muita gente. Autor Desconhecido. 

 

462. Se for trair, então não namore. Autor Desconhecido. 

 

463. Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as 

plantas, assim são as pessoas. Autor Desconhecido. 

 

464. Se o inimigo está tentando te derrubar, é porque de pé você faz um estrago muito 

grande. Fique firme! Autor Desconhecido. 

 

465. Ser feliz é para quem tem coragem. Dona Canô. 

 

466. De vez em quando é bom ser frio com as pessoas. Só assim elas aprendem a dar valor. 

Autor Desconhecido. 

 

467. Sofrimento traz experiência. Autor Desconhecido. 

 

468. Sorria você está sendo julgado. Autor Desconhecido. 

 

469. Talvez você tenha que dormir chorando para acordar sorrindo. Autor Desconhecido. 

 

470. Tem dias que você se sente o maior idiota do mundo, mas a vida é tão injusta que até 

nisso você se engana. Autor Desconhecido. 

 

471. Tem gente mais falsa que nota de 3 reais. Autor Desconhecido. 

 

472. Não é porque não gosto de você que te considero inimigo, até porque pra ser seu 

inimigo tem que ter capacidade pra isso! Autor Desconhecido. 

 

473. Admire as pessoas que confessam suas fraquezas e tenha cuidado com aquelas que 

vivem arrotando santidade. Autor Desconhecido. 
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474. Não é só porque você é um merda, que você tem que colocar música de merda para todo 

mundo ouvir merda. Autor Desconhecido. 

 

475. A verdade é que todo mundo vai te machucar. Você apenas tem que encontrar aqueles 

pelos quais vale a pena sofrer. Autor Desconhecido. 

 

476. Trair? Desculpa, não troco uma vida por uma noite! Autor Desconhecido. 

 

477. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos. Mahatma 

Gandhi. 

 

478. Um bom vencedor é aquele que planeja seus passos, sem pisar em ninguém. Autor 

Desconhecido. 

 

479. Você não conhece as pessoas, você conhece a parte que elas permitem que você veja. 

Autor Desconhecido. 

 

480. Mesmo que você me deseje o pior, eu vou continuar te desejando o melhor. Afinal cada 

um oferece o que tem! Autor Desconhecido. 

 

481. Caráter: poucos tem, alguns fingem ter e muitos esqueceram o que significa. Autor 

Desconhecido. 

 

482. Os casais bonitos são aqueles que acima de namorados, são amigos. Brincam, brigam, 

tiram sarro um do outro, se mordem, beliscam, mas se amam de um jeito que nenhuma 

pessoa do mundo consegue duvidar. Amor não é só beijos e amassos, amor é cuidado, 

amor é carinho, amor também é amizade! Pedro Bial. 

 

483. É estranho, não é? Uma pessoa que sorri todos os dias, ser uma pessoa triste. Laismara 

Aparecida. 

 

484. No facebook dá bom dia, ama todo mundo e fala de Deus, na vida real faz coisas que até 

Deus duvida. Conhece alguém assim, então compartilha! Autor Desconhecido. 

 

485. Liberdade e justiça ficam ótimas juntas. Autor Desconhecido. 

 

486. É melhor viver, dez anos de uma vida efervescente do que morrer aos setenta e ter 

passado a vida assistindo tv. Janis Joplin. 

 

487. O tempo passa, a máscara cai, as pessoas mudam e a vida vai. Autor Desconhecido. 

 

488. Prefiro o doce silêncio da minha mente barulhenta ao barulho de bocas cheias mas de 

mentes vazias. Autor Desconhecido. 

 

489. Religião é que nem cigarro, eu não vou te impedir de fumar, mas não jogue a tua 

fumaça na minha cara. Autor Desconhecido. 
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490. Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 

Significa que você é maduro o suficiente pra ser educado. Na verdade, falso é quando 

você mente. Você não gosta da pessoa e diz te adoro, amigo: isso é falsidade. Educação 

não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade diante de qualquer desafeto. 

Jô Soares. 

 

491. Quem procura um amigo sem defeitos nunca terá amigos. Autor Desconhecido. 

 

492. Nunca estrague seu persente por um passado que não tem futuro. Dalai Lama. 

 

493. Raiva é aquele negócio que a faz a boca ser mais rápida que a cabeça. Autor 

Desconhecido. 

 

494. As pessoas não querem a verdade, só querem boas notícias. Autor Desconhecido 

 

495. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Mark 

Twain. 

 

496. A felicidade não entra em portas trancadas. Chico Xavier. 

 

497. O que mais me impressiona nos fracos, é que eles precisam de humilhar os outros, para 

se sentirem fortes. Ghandi. 

 

498. Rapadura é doce mas não é mole não. Ditado Popular. 

 

499. Antes de pedir felicidade aos céus, lembre-se de que boas ações são como escadas para 

a verdadeira felicidade. Autor Desconhecido. 

 

500. A carne é fraca? Então fortaleça seu espírito. Fraca é a sua desculpa. Autor 

Desconhecido. 

 

501. A maneira mais pérfida de prejudicar uma causa é defendê-la intencionalmente com 

más razões. Friedrich Nietzsche. 

 

502. A melhor forma do seu inimigo te destruir é se passando por seu amigo. Autor 

Desconhecido. 

 

503. A verdade é que você sempre sabe a coisa certa a fazer. A parte difícil é fazê-la. Autor 

Desconhecido. 

 

504. A vida e aquilo que acontece enquanto você sonha.  John Lennon. 

 

505. A vingança é um prato que se come frio. Ditado Popular. 

 

506. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Seu Madruga – Chaves. 
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507. O Sabbath foi uma reação contra aquela merda toda de paz, amor e felicidade. Era só 

olhar em volta e ver em que bosta de mundo a gente vivia. Ozzy Osbourne. 

 

508. Ok... Agora quero saber cadê o contrato que assinei dizendo que eu tenho que ser legal 

sempre. Autor Desconhecido. 

 

509. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o 

efeito delas. Autor Desconhecido. 

 

510. Cuidado, se cochilar o cachimbo cai. Ditado Popular. 

 

511. No balanço da minha vida, quem decide a direção do vento sou eu. Autor 

Desconhecido. 

 

512. De grão em grão a galinha enche o papo. Ditado Popular. 

 

513. Em boca fechada não entra mosquito. Ditado Popular. 

 

514. Eu sei que as coisas boas vão chegar se eu esperar. Luana Camargos. 

 

515. A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de 

lidar com eles. Albert Einstein. 

 

516. Às vezes os problemas são sinais de que chegou a hora do guerreiro iniciar uma nova 

batalha. Autor Desconhecido. 

 

517. Macaco que muito pula quer chumbo. Ditado Popular. 

 

518. Não há pobreza pior do que não ter nenhum amor para dar. Madre Teresa de Calcutá. 

 

519. Não tenho nenhuma ligação com o demônio. Faço música para me divertir. Ozzy 

Osbourne. 

 

520. Ninguém é o mesmo para sempre. Pedro Bial. 

 

521. Nunca julgue antes de saber. Ditado Popular. 

 

522. O amor é que nos deixa fracos ou fortes. Autor Desconhecido. 

 

523. Quem com o ferro feri, com o ferro será ferido. Ditado Popular. 

 

524. É o sujo falando do mal lavado. Ditado Popular. 

 

525. As pessoas são assim, tudo dos outros tem defeitos. Tudo delas é perfeito! Autor 

Desconhecido. 
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526. O Lymnades disse que os sentimentos nos tornam fracos, mas muitas vezes o amor pode 

nos tornarmos muito fortes. Ikki - Os Cavaleiros dos zodíacos. 

 

527. O perigo está na segurança. Dragon Ball. 

 

528. O problema é que a gente confia na mentira e depois desconfia da verdade. Autor 

Desconhecido. 

 

529. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. 

O que você acredita, torna-se realidade. Buda. 

 

530. O seguro morreu de velho. Ditado Popular. 

 

531. O que é certo para mim apenas não está certo para você. Autor Desconhecido. 

 

532. Os cães ladram e a caravana passa. Ditado Popular. 

 

533. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma, 

apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se 

forte. Chico Xavier. 

 

534. Quando o assunto é amizade, vale mais a qualidade do que a quantidade. Autor 

Desconhecido. 

 

535. Quando um não quer dois não brigam. Ditado Popular. 

 

536. Quem ama o feio bonito lhe parece. Ditado Popular. 

 

537. Quem cala consente. Ditado Popular. 

 

538. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Chorão. 

 

539. Quem fala o que quer ouve oque não quer. Autor Desconhecido. 

 

540. Quem quer vai quem não quer manda. Ditado Popular. 

 

541. Quem vê cara não vê coração. Ditado Popular. 

 

542. Se o diabo criou o rock, tenho medo de quem criou o funk. Autor Desconhecido. 

 

543. Se você acender uma luz para alguém, também ilumina seu caminho. Buda. 

 

544. Simpatia não é a solução. Juliana Ferreira. 

 

545. Sinceridade não é grosseria. Autor Desconhecido. 
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546. As pessoas dizem preferir a verdade, mas não as aceitam quando vão contra aquilo em 

que acreditam. Autor Desconhecido. 

 

547. Educar a mente sem educar o coração não é educação. Aristóteles. 

 

548. Mas eu odeio pessoas que aborrecem os mais fracos, e não suporto quando hipócritas 

como vocês fazem inúteis pregações quanto a democracia e a justiça. Sanosuke Sagara - 

Samurai x. 

 

549. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem à você. Autor 

Desconhecido. 

 

550. Não quero que perca seu tempo comigo não sou seu amigo e nem pretendo ser. Jimmy 

London. 

 

551. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver 

agigantarem-se os poderosos na mãos dos maus, o homem chega a desanimar da 

virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. 

 

552. O pior problema daquele que se acha espertinho é que além de considerar os outros 

burros, acha que Deus é cego. Autor Desconhecido. 

 

553. Um dia você entende que o tempo não é inimigo. E que ele é o nosso maior mestre. Que 

tudo vem na hora que deve vir. Que não adianta espernear nem se esconder da vida. Que 

a fuga não é a melhor saída. E que no fim das contas a gente sempre acaba agradecendo 

tudo que passou. Porque o tempo (ah, o tempo) está sempre ao nosso lado para nos 

mostrar o que realmente vale a pena. Autor Desconhecido. 

 

554. As pessoas reclamam muito, mas se acovardam na hora de tomar providências. Querem 

que tudo mude, mas elas mesmas se recusam a mudar. Paulo Coelho. 

 

555. Aprenda a perdoar as pessoas que te fizeram mal. Mas também aprenda que perdoar não 

implica em mantê-las na sua vida. Autor Desconhecido. 

 

556. As coisas que amamos nos dizem quem somos. Autor Desconhecido. 

 

557. As melhores coisas da vida não são coisas. Autor Desconhecido. 

 

558. Coisas que o dinheiro não compra: amor, sonhos, amizade, desejo, felicidade e 

dignidade. Autor Desconhecido. 

 

559. Não adianta explicar quando o outro está decidido a não entender. Autor Desconhecido. 

 

560. Não importa se eu não sou o que você quer. Não é minha culpa a sua projeção. Autor 

Desconhecido. 
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561. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Leonardo Boff. 

 

562. O que não te mata te fortalece. Ditado Popular. 

 

563. Solidão não é estar só, é estar vazio. Autor Desconhecido. 

 

564. A vida é mais preciosa do que a vingança. Samurai x. 

 

565. Cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Chaves. 

 

566. Deus não dá asas a cobras. Ditado Popular. 

 

567. Existem coisas pelas quais devemos esperar, outras que devemos correr atrás, e outras 

que nem vale a pena perder tempo. Autor Desconhecido. 

 

568. Há pessoas que preferem mentir para si mesmas do que escarar a verdade! Autor 

Desconhecido. 

 

569. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Paulo Freire. 

 

570. O destino é você quem faz. Autor Desconhecido. 

 

571. O problema da mentira é que você acaba acreditando na própria mentira. Autor 

desconhecido. 

 

572. Quem fala muito, faz pouco. Autor Desconhecido. 

 

573. A vida é como andar de bicicleta, para se manter o equilibrado é preciso estar em 

movimento. Albert Einstein. 

 

574. Tem loucuras que só fazemos com muita maturidade. Autor desconhecido. 

 

575. Já perdemos muito tempo brincando de perfeição. Esquecemos o que somos: simples 

de coração. Autor desconhecido. 

 

576. Guardar ressentimentos é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Albert 

Einstein. 

 

577. A verdade nunca é injusta. Pode magoar mas não deixa ferida. Eduardo Girão. 

 

578. A verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue. Luiz Gaspsretto. 

 

579. Arrisque mais, pra não se arrepender. Pitty. 
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580. Bobeira não viver a realidade. Cássia Eller. 

 

581. As vezes a vida nos vira do avesso, e depois a gente acaba descobrindo que o avesso é 

o lado certo. Autor desconhecido. 

 

582. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. 

 

583. O mal-estar na civilização é um texto de Freud que discute o fato de que a sociedade 

muitas vezes nos impõe padrões de comportamento que produz em nós um mal estar, 

pois existem nossas vontades instintivas e desejos. Freud diz que o individuo é inimigo 

da civilização já que todo mundo tem uma tendência a agressividade, comportamentos 

anti sociais e anti culturais, pois a civilização tira um pouco a nossa liberdade e 

individualidade, pois somos oprimidos algumas vezes de fazer o que queremos. Isso 

gera agressividade e mal estar em nós. Freud define civilização como tudo aquilo que 

diferenciado ser humano da vida animal. Assim a civilização seria o controle do 

homem perante a natureza e um conjunto de valores que regem os relacionamentos 

humanos. Freud e Izadora contando sua teoria. 

 

584. Natureza da gente não cabe em certeza nenhuma. Autor desconhecido. 

 

585. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as 

velas. Willian A. Ward. 

 

586. O problema não é você ser ateu, cristão, budista, macumbeiro, espírita, ninja, power 

ranger, ou seja lá o que você for. O problema é você ser chato. Autor desconhecido. 

 

587. Para superar um obstáculo, você precisa entende-lo. Jogos Mortais. 

 

588. Se você quer um arco-íris tem que aguentar a tempestade! Autor desconhecido. 

 

589. yahiko, está no caminho de ser um homem. Só um homem admitiria que cometeu um 

erro desses. Desenho - Samurai x. 

 

590. Ter desafios é o que faz a vida interessante e superá-los é o que faz a vida ter sentido. 

Joshua J. Marine. 

 

591. A persistência leva à perfeição. Dimebag Darrell. 

 

592. Amar não é aceitar tudo. Aliás: onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. 

Maiahóvshi. 

 

593. Como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que esqueci as janelas abertas! 

Autor desconhecido. 
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594. Músico não é quem toca um instrumento, mas aquele que através de um instrumento, 

toca o coração e a alma das pessoas. Autor desconhecido. 

 

595. Nadou, nadou e morreu na praia. Ditado Popular. 

 

596. Quem puxa saco puxa tudo, inclusive tapete! Autor desconhecido. 

 

597. Também estou furioso com tamanha injustiça. Mestre Kame - Dragon ball z. 

 

598. Tudo antes de ser fácil é difícil. Parachoque de caminhão. 

 

599. Um caçador que persegue dois coelhos acaba ficando sem nada pra comer. Sano - 

Samurai x. 

 

600. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Ditado Popular. 

 

601. Oque não te mata te fortalece. Ditado Popular. 

 

602. Quem canta os males espanta. Ditado Popular. 

 

603. Quem eu sou, onde que eu estou, pra onde que eu vou. Autor desconhecido. 

 

604. Quem não arrisca não petisca. Ditado Popular. 

 

605. Quem vive sobrevive. Banda Titãs. 

 

606. Ser feliz é ser forte. Autor desconhecido. 

 

607. Só Jesus na causa. Ditado Popular. 

 

608. Defeito é igual feijão no dente, você só enxerga quando está no outro. Autor 

desconhecido. 

 

609. Sabe porque o Dick Vigarista nunca ganha a corrida? Porque ao invés de tentar 

vencer, ele perde tempo tentando atrasar a vida dos outros. Autor desconhecido. 

 

610. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Para dar amor, você deve ter o amor. Leo 

Buscaglia. 

 

611. Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. 

Oscar Wilde. 

 

612. Rock não é modismo ou estilo que se aprende. Rock é atitude, ou você tem ou você 

não tem. João Gordo. 

 

613. A fantasia do reino proibido. Samurai x. 



 Frases de outras pessoas                                                                         37 
 

 

614. Muito ajuda quem não atrapalha. Ditado Popular. 

 

615. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. William Shakespeare. 

 

616. Arrisque mais pra não se arrepender. Pitty. 

 

617. Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas, seu destino é você 

quem faz. Rudney Leão. 

 

618. O mundo gira, vacilão roda. Autor Desconhecido. 

 

619. Tenha paciência, tudo há seu tempo. Mestre Kame - Dragon Ball. 

 

620. A maior riqueza do ser humano é a honestidade! Autor Desconhecido. 

 

621. Não me diga como cuidar da minha vida, se você não dá conta nem da sua. Autor 

desconhecido. 

 

622. Preciso arrumar novos inimigos porque os antigos já estão gostando de mim. Autor 

Desconhecido. 

 

623. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Jimi 

Hendrix. 

 

624. A Sinceridade incomoda a muitos principalmente a todos aqueles que não são 

sinceros. Autor Desconhecido. 

 

625. A alegria evita mil males e prolonga a vida. Willian Shakespeare. 

 

626. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. Autor desconhecido. 

 

627. Amai ao próximo, se não conseguir, ao menos respeite-o. Autor Desconhecido. 

 

628. As pessoas culpam Deus pelas suas escolhas! Selma Teixeira. 

 

629. As únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem a 

mentira. Autor Desconhecido. 

 

630. Cada sonho que você deixa pra trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. 

Steve Joba. 

 

631. Eu não sou antipático, apenas não consigo fingir amar todo mundo como a maioria 

faz. Autor Desconhecido. 

 

632. Goku fica irado. Dragon ball ep. 120. 
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633. Não importa o que as pessoas te digam, palavras e ideias podem  mudar o mundo. Rob 

Williams. 

 

634. Não podemos culpar Sesshoumaru por estar tão irritado. Sango – Inuyasha. 

 

635. Quando a vida traz a conta, você paga caro todo o mal que fez ao próximo. Fernanda 

Estellita. 

 

636. Que cara mais desagradável. Kuririn - Dragon Ball ep. 137. 

 

637. Se é um ser humano tem que ficar bravo de vez em quando ou você vai ficar louco. 

Samurai x. 

 

638. Se ele souber a verdade, seria difícil para ele aceitar. Myouga – Inuyasha. 

 

639. E além do mais, se um perdedor se esforçar muito talvez consiga levar vantagem sobre 

um poder de um guerreiro de classe. Goku - Dragon Ball Z. 

 

640. Seu conselho é ter paciência mas já estou cheio, vou reagir, vou conseguir. Capital 

Inicial - Pedra na mão. 

 

641. A necessidade faz o sapo pular. Ditado popular. 

 

642. A vida não tem controle remoto, você precisa levantar e mudar. Autor Desconhecido. 

 

643. Água mole pedra dura tanto bate até que fura. Ditado popular. 

 

644. Aquela menina não tem mais volta. Mesmo se você esfregar a verdade no nariz dela, 

ela não vai seguir em frente assim tão facilmente. Inuyasha - Capítulo 12. 

 

645. Bonzinho mas mentirooso. Ditado popular. 

 

646. Correndo de si mesmo não completa o percurso. Autor desconhecido. 

 

647. Deus tarda mas não falha. Ditado Popular. 

 

648. É melhor prevenir do que remediar. Ditado Popular. 

 

649. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras. 

 

650. Homem em silêncio, Homem na prisão, Homem no escuro, Futuro da nação. Estado 

Violência – Titãs. 

 

651. Existem coisas pela qual devemos esperar. Outras que devemos correr atrás e outras 

que não vale a pena perder tempo. Autor desconhecido. 
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652. Se por acaso este menino se lembrar do que fez vai ficar completamente arrasado. Vai 

ser um ato de caridade deixa lo morrer sem estas lembranças. Kagura – Inuyasha. 

 

653. O puro se torna sujo, o sujo se purifica. O que é bom se torna mau e o mau se torna 

bom. Tudo que vive morre e o que morre renasce. Kikiou – Inuyasha.. 

 

654. Lamento ter desprezado você mais, devia alimentar seu orgulho. Samurai X. 

 

655. Não adianta tapar o sol com a peneira. Ditado popular. 

 

656. Perco o amigo mas não perco a piada. Ditado popular. 

 

657. Quando a esmola é de mais o santo desconfia. Ditado popular. 

 

658. Quanto alto for, maior é a queda. Ditado popular. 

 

659. Sou todo errado, não sou referência de nada. Saulo Fernandes. 

 

660. Um grande homem pode ser medido pela qualidade de seus inimigos. Ditado popular. 

 

661. Um jovem violento que atrai a felicidade. Inuyasha. 

 

662. Ninguém é tão esperto como pensa e nem tão troxa quanto parece. Arnaldo 

Saccomani. 

 

663. Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Sócrates. 

 

664. Sou o tipo de pessoa que não guarda mágoa, mas também não sofro de amnésia! Autor 

Desconhecido. 

 

665. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Autor Desconhecido. 

 

666. Às vezes, estar em paz, é melhor do que estar certo. Autor Desconhecido. 

 

667. Todos ficam encantados com a sinceridade, até conhecer alguém que a pratica. Autor 

Desconhecido. 

 

668. Antes de mim criticar tente mim superar. Clarisse Linspector. 

 

669. O não de hoje, fará o grande homem amanhã. Diga não a seu filho quando necessário. 

A sociedade agradece. Autor Desconhecido. 

 

670. São poucas, mas ainda existem amizades que valem a pena. Autor Desconhecido. 

 

671. O sorriso falso dela é de dar medo. Desenho Inuyasha. 
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672. Se você não gosta de Metal, se você não o entende, você nunca entenderá. Você 

apenas não captará. É muito difícil converter alguém para o Metal se eles não 

entendem o que ele significa. Rob Halford - Judas Priest 


