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Abnegação

Quando o ‘eu’ não é negado, ele é necessariamente adorado. – Anônimo.
É mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. – J. Blanchard.
Todas as grandes virtudes trazem a marca registrada da abnegação. – William E. Channing.
À medida que o homem morre para o eu, ele cresce em vida diante de Deus. – G. B. Cheever.
A primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. – Matthew Henry.
Há grande diferença entre negar coisas a si mesmo e negar-se a si mesmo. – Adrian Rogers.
O auto-esvaziamento prepara o transbordamento espiritual. – Richard Sibbes.
O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. – Leonardo da Vinci.
A morte perde metade de suas armas quando negamos, em primeiro lugar, os prazeres e
interesses da carne. – Richard Baxter.
Há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. – A. W. Tozer.

Acaso

A doutrina do acaso é a Bíblia do tolo. – Anônimo.
Se a vida é um acidente, não é possível que ela tenha qualquer propósito, pois acidente e
propósito excluem-se um ao outro. – J. Blanchard.
Não existe nada chamado acaso ou acidente; essas palavras expressam meramente nossa
ignorância acerca de alguma causa verdadeira e imediata. – Adam Clarke.
O destino mistura as cartas, nós jogamos. – Arthur Schopenhauer.
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Não sou capaz de crer que Deus joga dados com o mundo. – Albert Einstein.
Qualquer filosofia que trate apenas do aqui e agora não serve para o homem. – Billy Graham.
Tenho examinado a maioria dos sistemas filosóficos e constatado que nenhum deles funciona
sem um Deus. – Clerk Maxwell.
O futuro pertence aos que pertencem a Deus. Isto é esperança. – W. T. Purkiser.
Não conhecemos o que o futuro nos reserva, mas conhecemos quem dirige o futuro. – Willis J.
Ray.
O Universo desorienta-me. Não posso imaginar que exista um relógio sem relojoeiro. –
Voltaire.
O acaso é talvez, o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras. – T.
Gauther.

Ações

Nunca confunda movimento com ação. Ernest Hemingway

A prática é a alma do conhecimento. – Thomas Adams.
Toda ação de nossa vida toca alguma corda que vibrará na eternidade. – E. H. Chapin.
As ações dos homens são os melhores indicadores de seus princípios. – Stephen Charnock.
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A prática é a própria vida da piedade. – William S. Plumer.
As ações são o fruto próprio do conhecimento. – Thomas fuller.
Uma longa viagem começa com um único passo. – Lao-Tsé.
Nunca duvide que poucos cidadãos comprometidos com seus semelhantes possam mudar o
mundo. Foi assim que já se conseguiu alguma coisa. – Margareth Mead.
Não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo; pois, você não pode se demitir e
descansar. – Thomas Paine.
A história contará sobre as nossa ações, e não das nossas boas intenções. – H. Kissinger.
A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas em gostar daquilo que se faz.
– Leonardo da Vinci.
Não conheço fato mais encorajador que a inquestionável capacidade do homem para elevar s
ua
vida através de um esforço consciente. – Henry David Thoreau.

Adoração

Adorar a Deus é compreender o propósito com o qual Ele nos criou. – Herbert M. Carson.
A adoração não faz parte da vida cristã; ela é a própria vida cristã. – Gerald Vann.
Os homens só começam a crescer quando começam a adorar. – Calvin Coolidge.
Não conheço outro prazer tão rico, tão puro, tão santificador em suas influências ou, ainda, tão
constante em seus benefícios como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a
Deus. – Richard Watson.
O homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lO, é como um lunático
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que deseja apagar o Sol, escrevendo a palavra ‘escuridão’ nas paredes de sua cela. – C. S.
Lewis.
Adoração é aquilo a que consagramos nosso interesse, nosso entusiasmo e nossa devoção. –
Clarence E. MacCartney.
A adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência
mediante Sua santidade, o nutrir da mente com Sua verdade, a purificação da imaginação por
Sua beleza, o abrir do coração ao Seu amor e a entrega da vontade ao Seu propósito. –
William Temple.
A adoração é para a vida cristã o que a corda é para o relógio. – Lawrence R. Axelson.
Manifestando reverência, aprendemos obediência. – Mattew Henry.

Na mais elevada devoção, perdemos a consciência de nós mesmos. – Austin Phelps.
Há mais restauradora alegria em cinco minutos de adoração do que em cinco noites de folia. –
A. W. Tozer.
A adoração cristã é a resposta obediente à Palavra de Deus. – W. H. Cadman.
O que adoramos determina aquilo em que nos transformamos. – Harvey F. Ammerman.
Os homens carnais contentam-se com o ‘ato’ de adoração; eles não têm desejo de comunhão
com Deus. – John W. Everett.
A adoração pública não nos isenta da adoração secreta. – Matthew Henry.
Sou chamado a adorar a um Deus que não vejo, mas não para submeter-me a um Deus que
não possa conhecer e provar. – David Sheperd.
Lembre-se do valor que a adoraçào pública tem para aumentar nossa alegria em Deus. Uma
brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a
chama. – Richard Baxter.
Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está
satisfeito, nem nós somos renovados, por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de
prazer. – Richard Baxter.
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Alegria

Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. - Khalil Gibran

Alegria compartilhada é dupla alegria, dor compartilhada é meia dor. Tiedge

A alegria é o sinal pelo qual a vida marca seu triunfo. – Alexis Carrel.
O dia mais completamente perdido é aquele em que não damos uma risada. – Chamfort.
A verdadeira alegria resplandece no escuro. – J. Blanchard.
Pegue um santo, coloque-o sob quaisquer circunstâncias, e ele saberá como regozijar-se no
Senhor. – Walter Cradock.
Alegria santa é o óleo que lubrifica as rodas de nossa obediência. – Matthew Henry.
Alegria é negócio sério no Céu. – C. S. Lewis.
A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo, e acesa a nossa inteligência. Helen
Keller

A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita. -
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Mahatma Gandhi

A alegria evita mil males e prolonga a vida . - William Shakespeare

A alegria não está nas coisas: está em nós. – Goethe

A alegria, pedra filosofal que tudo converte em ouro. - Benjamin Franklin

Se é proibido rir no Céu, eu não quero ir para lá. – Martinho Lutero.

Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo.
– Billy Sunday.
O cristão deve ser uma doxologia viva. – Martinho Lutero.
A alegria no Senhor requer como seu fundamento a revelação que Ele mesmo nos oferece
em Sua Palavra. – Russel P. Shedd.
A alegria é fruto de entrarmos na presença do Senhor. A paz é resultado do relacionamento
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correto do cristão com Deus. – Sammy Tippit.

Alma

A alma não tem segredo que o comportamento não revele. - Lao-Tsé

O rosto é o espelho da alma. – Cícero.
A curiosidade do espírito na busca de princípios certos, é o primeiro passo para a conquista da
sabedoria. – Sócrates
Não creio que a alma seja separada do corpo, mas que corpo e alma são uma só coisa, e que
quando a vida do corpo não mais existir, o mesmo acontecerá a ambos. – André Gide.
Minha mente é incapaz de conceber a existência da alma. Talvez eu esteja enganado, talvez
eu tenha uma alma... Mas não acredito. – Tomás Alva Edison.
A beleza da alma reflete-se no corpo. – Sêneca.
A mais fiel de todas as companheiras da alma é a esperança. – Pe. Antonio Vieira.
A morte nos ensina a transitoriedade de todas as coisas. – Leo Buscaglia.
O dinheiro compra o Mausoléu, mas não um lugar no Céu. – Fernando Pessoa.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. – Fernando Pessoa.
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Alvos

A vida sem alvo é uma maldição. O homem que faz mira para o nada, acerta nele. – Norman
Lewis.
O que importa não é onde você esteve ou está, mas aonde deseja chegar. – Dr. Schwartz.
Estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivendo. – Ralph Waldo Emerson.
Muitos poucos são os que vivem no presente: a maioria se prepara para viver mais tarde. –
Jonathan Swift.
A maior descoberta de minha geração é a de que os seres humanos podem modificar suas
vidas pela mudança de suas atitudes mentais. – William James.
Muitos dos males de que sofremos podem ser convertidos em tônicos estimulantes pela
simples mudança de nossa atitude para com eles: Mudança de quem teme para quem luta. –
William James.
A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamentos.
– V. S. Andersen.
Quase todos sabem começar, o difícil é colocar um fim. – George Bernard Shaw.
Há homens que lutam um dia, e são bons; há os que lutam muitos dias e são muito bons; há
os que lutam um ano, e são melhores; Porém, há os que lutam toda a vida – Estes são os
imprescindíveis. – Bertold Brecht.

Amabilidade
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Está ocupado demais quem está muito ocupado para ser amável. – James W. Alexander.
Amabilidade é uma linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. – J. Blanchard.
O melhor exercício para fortalecer o coração é abaixar-se e levantar os que estão caídos. –
Ernest Blevins.
Palavras amáveis são a música do mundo. – Frederick W. Faber.
Amabilidade em nós é o mel que alivia a ferroada da indelicadeza nos outros. – Walter Savage
Landor.
O amor é a única coisa que me conserva o juízo. – Sue Townsend.
Seja amável. Lembre-se de que todos os que você encontra estão enfrentando uma batalha
difícil. – Harry Thompson.
O homem de coração largo é tolerante; e o tolerante é nobre. – Lao-Tsé.
Sê como o sândalo que perfuma o machado que o corta. – Buda.
As palavras formam os fios com os quais tecemos nossas experiências. – Aldous Huxley.
Esquece as injúrias, nunca as amabilidades. – Confúcio.
É importante captar a música da vida que existe em toda a parte. A maioria das pessoas só
escuta as dissonâncias. – Theodor Fontaine.

Ambição
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Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que nada tentou. Bud Wilkinson

A ambição é como a fome. Sua única lei é seu apetite. - Josh Billings

A ambição é o enredo que nos enreda por toda a vida. - Marquês de Maricá

A ambição é o refúgio dos fracassados. - Oscar Wilde

A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. - Adam Smith

A ambição, como a morte, nunca se farta. – Thomas Adams.
Se existe algo pior do que a ascensão social no mundo é a ascensão eclesiástica na igreja. –
J. Blanchard.
O homem que deseja honra não a merece. – J. Blanchard.
Quando procuramos honras, desviamo-nos de Jesus. – Hugh of St. Victor.

12 / 34

Frases & Pensamentos - A
Escrito por MGT

A ambição nada mais é que a avareza sobre pernas de pau. – W. S. Landor.
Seus bens são responsáveis por 90% de seus problemas. – Elaine St. James.
O dinheiro compra o Mausoléu, mas não um lugar no Céu. – Fernando Pessoa.
Você pode atingir o topo da escada e então descobrir que ela não está apoiada na parede
certa. – A. Raine.
Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança
verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. – Henry
Ford.
Faz da tua vida um sonho e do teu sonho uma realidade. – Antoine de Saint-Exupéry.
Com Deus, uma teia de aranha torna-se fortaleza; sem Deus, uma fortaleza torna-se um ateia
de aranha. – S. Rufino.

Amizade

A verdadeira amizade é uma planta que se desenvolve lentamente. - George Washington

A amizade começa onde termina ou quando conclui o interesse. – Cícero
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Aquilo que nos agrada em nossos amigos é a atenção que eles nos dedicam. - Tristan Bernard

As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem.
Lilian Tonet

Censura teus amigos em particular e elogia-os em público. - Públilius Syrius

O amigo tem que ser como o dinheiro , que antes de necessitá-lo, sabe-se o valor que têm. –
Sócrates

O amigo certo se reconhece numa situação incerta. – Cícero

Amigo é alguém com quem posso ser sincero. Perto dele, posso pensar alto. - Ralph Waldo
Emerson
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Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Amigo é coisa pra se
guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância diga não. - Milton
Nascimento

Amigo é quem te socorre, não quem tem pena de ti. - Thomas Fuller

Amigo: alguém que sabe de tudo a teu respeito e gosta de ti assim mesmo. - Elbert Hubbard

A amizade começa quando, estando juntas, duas pessoas podem permanecer em silêncio sem
se sentirem constrangidas. - Tyson Gentry

O melhor espelho é um velho amigo. - George Herbet
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A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. - Francis Bacon

A amizade é como as estrelas. Não às vemos toda hora, mas sabemos que existem. - Marina
de Almeida Camargo

A amizade é um amor que nunca morre. - Mário Quintana

A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes. - Oliver Goldsmith

A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade
um do outro. – Platão

A amizade multiplica as coisas boas e divide as más. - Baltasar Gracián
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A amizade não consiste em apoiar os amigos quando eles têm razão, mas quando erram. –
Malraux

A amizade não se busca, não se sonha, não se deseja; ela exerce-se: é uma virtude. - Simone
Weil

A amizade pode existir entre as pessoas mais desiguais. Ela as torna iguais. – Aristóteles

A amizade sempre é proveitosa, o amor às vezes é. – Seneca

A amizade torna a prosperidade mais brilhante e ilumina a adversidade, por dividi-la e
compartilhá-la. – Cícero
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Amigo não é aquele que diz vá em frente mas aquele que diz vou contigo - Anônimo

A amizade é o amor sem suas asas. – Lord Byron.
A amizade verdadeira deve ser uma marcha a dois para as alturas. – La Rochefoucauld.
A amizade é semelhante a um bom café: Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do
primitivo sabor. – Kant.
O melhor espelho é um velho amigo. – George Herbert.
Amigo mesmo é aquele que sabe o pior a teu respeito e assim mesmo continua a gostar de ti.
– Ditado americano.
A única forma de ter um amigo é ser amigo. – Ralph Waldo Emerson.
Nossa principal necessidade na vida é alguém que nos faça fazer o que podemos. – Ralph
Waldo Emerson.
A amizade falsa é pior do que dinheiro falso. – Thomas Watson.
Quem é bom amigo, tem bons amigos. – Machiavel.
Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. – Benjamin Franklin.
O amigo certo se reconhece numa situação incerta. – Cícero.
Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos. – Elmer G.
Letterman.

Amor

18 / 34

Frases & Pensamentos - A
Escrito por MGT

Nada que é feito com amor é pequeno ou sem valor. - J. Hamilton M. César

O amor é a causa do movimento do Universo. – Platão

A maior covardia de um homem é despertar o amor de uma mulher sem ter a intenção de
amá-la. - Augusto Branco

Ser profundamente amado por alguém nos dá força; Amar alguém profundamente nos dá
coragem. - Lao-Tseu

O amor é a fruta da época de todas as estações e está ao alcance de cada mão. Qualquer um
pode colhê-lo, sem limites estabelecidos. - Madre Teresa de Calcutá
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O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele você será um eterno desafinado no
imenso coral da humanidade. - Roque Schneider

O amor é a primeira condição da felicidade do homem. - Camilo Castelo Branco

O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. - Martin Luther King, Jr.

O amor é o único jogo no qual dois podem jogar e ambos ganharem. E- rma Freesman

O amor não tem idade: está sempre nascendo. - Blaise Pascal

Deus está mais interessado no amor entre os membros de sua família do que na inerrância
das opiniões desses irmãos. – Paul E. Bilheimer.
O amor fraternal é a marca dos discípulos de Cristo. – Matthew Henry.
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O amor é a mais difícil lição do cristianismo; por isso, devemos ter o maior cuidado em
aprendê-la. – William Penn.
O dever leva-nos a fazer tudo bem feito; o amor leva-nos a fazê-lo com beleza. – Phillips
Brooks.
A suspeita subtrai, a fé adiciona, mas o amor multiplica. Ele abençoa duplamente: aquele que
o dá e aquele que o recebe. – C. T. Studd.
A expressão amor livre é uma contradição de palavras. Se é livre, não é amor; se é amor, não
é livre. – David Watson.
É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. – Richard Braaunstein.
Um coração que ama incendeia outro. – Santo Agostinho.

Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém...
Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim...
E ter paciência para que a vida faça o resto... - William Shakespeare
O amor nasce da fé, vive da esperança e morre da caridade. – Gian Carlo Menotti.
Todos nós nascemos para amar; o amor é o princípio da existência e o seu único fim. –
Disraeli.
Não amamos uma mulher pelo que ela diz; apreciamos o que ela diz porque a amamos. –
André Maurois.
As curtas ausências atiçam o amor, mas as longas o matam. – Mirabeau.
Amar não é apoderar-se do outro para completar-se, mas dar-se ao outro para completá-lo. –
Lao-Tsé.
O que podes fazer por outrem, é o teste do poder; o que podes sofrer por outrem, o teste do
amor. – Bispo Westcott.
Um covarde é incapaz de demonstrar amor; isso é privilégio dos corajosos. – Gandhi.
O amor verdadeiro não se consome, quanto mais dás, mais te ficas. – Antoine de
Saint-Exupéry.
O paraíso é sempre onde habita o amor. – Jean-Paul Richter.
Quando não temos o que amamos, devemos amar o que temos. – Bussy-Rabutin.
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Amor não se conjuga no passado; ou se ama para sempre, ou nunca se amou
verdadeiramente. – M. Paglia.
Se quer ser amado, ame! – Sêneca.
Amar a alguém nada mais é do que desejar o bem daquela pessoa. – Tomás de Aquino.
Embora seja a fé que torne todas as coisas possíveis, é o amor que as torna fáceis. – Evan H.
Hopkins.

O amor de Deus não é uma bondade natural permissiva como muitos imaginam e por isso o
arrastam na lama; é rigidamente justiça e por esse motivo Cristo morreu. – Donald Grey
Barnhouse.
Nossos grandes problemas são pequenos para o infinito poder de Deus, mas nossos
pequenos problemas são grandes para Seu amor de Pai. – Donald Grey Barnhouse.
Deus amou-nos quando não havia nada de bom para ser visto em nós, e nada de bom para
ser dito por nós. –J. Blanchard.
A única base do amor de Deus é Seu próprio amor. – Thomas Brooks.
Se Deus não amasse, não seria santo; se não fosse santo, não seria amor. – William Newton
Clarke.
Deus, em seu amor, escolheu as pessoas... Cristo não morreu apenas por algumas propostas,
mas por pessoas... Ele amou a nós, não ao que é nosso. – Thomas Goodwin.
O amor de Deus é sempre sobrenatural, sempre um milagre, sempre a última coisa que
poderíamos merecer. – Robert Horn.
Deus não nos fez porque pretendia ganhar algo com isso, mas simplesmente por amor. – T.
G. Jalland.
Não há nenhum náufrago perdido no mais profundo mar de iniqüidade que o profundo amor de
Deus não possa alcançar e remir. – John Henry Jowett.
Em vez de procurar falhas em Deus por causa de Sua maneira totalmente justa de tratar
certos pecadores que merecem o inferno, adoremo-lO por Seu amor eterno, gracioso e salvad
or
por
outros justos que da mesma forma merecem a condenação. – R. B. Kuiper.
O amor de Deus não é conseguido porque somos dignos de amor, mas jorra como de um
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poço artesiano, das profundezas de sua natureza. – Alexander MacLaren.
Amor eterno significa que os remidos jamais serão objetos do ódio divino, mas não significa
que nunca serão objetos da ira divina. – Donald MacLeod.
Entendo que Deus tenha piedade do mundo, porque, quando ando por um hospital e vejo uma
criança doente, tenho pena... mas o fato de Deus ter amado o mundo - quanto mais penso
nisso, mais extasiado fico. – F. B. Meyer.
É o amor de Deus que faz com que ele seja inimigo declarado do pecado. – G. Campbell
Morgan.
Deus amou tanto que deu...! E a doação - tendo no centro o Calvário - não foi uma gota, mas
uma torrente. – Paul S. Rees.
Deus deixa depressa Sua ira, mas nunca se arrepende do Seu amor. – C. H. Spurgeon.
Deus escolheu-nos para Seu amor e agora nos ama por causa de Sua escolha. – John Trapp

Anjos

Os anjos são mensageiros e ministros. A função deles é executar o plano da providência
divina, até mesmo nas coisas terrenas. – Tomás de Aquino.
Os anjos nunca serão reis. Sempre serão servos. – Andrew Bonar.
Os anjos são os despenseiros e administradores da beneficência divina para conosco. – João
Calvino.
A razão pela qual os anjos voam é que eles não dão muito peso a si mesmos. – G.K.
Chesterton.
Há mais coisas entre o Céu e a Terra do que supõe a nossa vã filosofia. – William
Shakespeare.
Um anjo é uma criatura espiritual sem corpo, criada por Deus para o serviço da cristandade e
da Igreja. – Martinho Lutero.
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Se dois anjos fossem enviados do Céu para executar uma ordem divina, um para dirigir um
império e outro para varrer uma rua do mesmo império, nenhum deles sentiria qualquer
inclinação para trocar de serviço. – John Newton.
Não sei por que não pregamos e não falamos sobre os anjos. Se o fizéssemos mais, nossa fé
seria mais vibrante e nossa confiança no Senhor seria bem maior. A certeza de um anjo ao
nosso lado, nos infunde coragem. – Moisés S. Nigri.

Ansiedade

A ansiedade nunca fortalece você para o amanhã; ela apenas o enfraquece para o dia de hoje.
– John Blanchard.
O começo da ansiedade é o fim da fé; e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. –
George Muller.
Há duas tragédias na vida: Uma é não conseguir o que nosso coração deseja; a outra é
consegui-lo. – George Bernard Shaw.
Não conseguir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade. –
Bertrand Russel.
Quanto mais se semeiam desejos, menos se colhe felicidade. – Mahatma Gandhi.
Aquele que está descontente, não importa o muito que possui, torna-se escravo dos seus
desejos. – Mahatma Gandhi.
Há mais coisas no viver do que acelerar o seu ritmo. – Mahatma Gandhi.
Dificuldades reais podem ser resolvidas; apenas as imaginárias são insuperáveis. – Theodore
N. Vail.
Vivamos hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã talvez não venha. – S. Exupéry.
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O veneno é menos perigoso que a preocupação. – Ibn Gabirol.

Apostasia

A apostasia nunca começa com uma forte explosão ... começa de modo silencioso, vagaroso,
sutil e insidioso. – John Blanchard.
Ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegaram mais perto do
céu, visto que caem de maior altura. – William Gurnall.
O desviado é um homem que, por causa da relação que teve com Deus, nunca pode desfrutar
bem qualquer outra coisa. – D. Martyn Lloyd-Jones.
Se você quer fugir de Deus, o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. –
Thomas Adams.
Nunca olhe para trás, a não ser que você queira ir naquela direção. – Anônimo.
A apostasia é uma perversão que conduz ao mal, depois de uma aparente conversão. –
Timothy Cruso.
Todos estaríamos constantemente desviando-nos, se não fosse a graça de Deus. – Dick
Lucas.
A apostasia é causada por uma vida cristã relaxada. – Ernest Plant.
Cai nas profundezas maiores do inferno quem volta atrás. – Thomas Watson.
Precisamos dar à apostasia seu verdadeiro nome: Adultério espiritual. – Francis Schaefer.
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Arrependimento

Arrependimento é a mudança da mente; a regeneração é a mudança do homem. – Thomas
Adams.
Abandonar o pecado é deixá-lo sem nenhum pensamento oculto de voltar para ele. – William
Gurnall.
Arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. – D. L. Moody.
Ninguém vai para o porto seguro da glória sem navegar pelo canal estreito do arrependimento.
– William Dyer.
O arrependimento é o único portão pelo qual o evangelho é recebido. – Basilea Schlink.
Arrependimento sem mudança de vida é como ficar bombeando sem consertar o vazamento. –
Lewis W. Dillwyn.
Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. –
Martinho Lutero.
O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. – John
Mason.
Se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre
de termos deixado passar o tempo. – Thomas Adams.
Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. – C. H.
Spurgeon.
A verdadeira água benta não é aquela que o papa esparge, mas a que é destilada dos olhos
arrependidos. – Thomas Watson.
Muitas pessoas que parecem arrepender-se são como marinheiros que lançam ao mar seus
pertences em uma tempestade, ansiando novamente por eles quando chega a bonança. –
Anônimo.
Aquele que bate no peito mas não emenda seus caminhos, não remove seus pecados; antes
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os enrijece. – Santo Agostinho.
Nosso orgulho sente desgosto por nossas falhas, e muitas vezes confundimos esse desgosto
com o verdadeiro arrependimento. – François Fenelon.
O pecado deve ser ocasião para grande tristeza, quando não há tristeza em pecar’. – John
Owen.
Os olhos podem estar rasos d'água, e o coração, empedernido. O damasco pode estar macio
por fora, mas dentro tem uma semente dura. – Thomas Watson.
Arrependimento e fé são graças que recebemos, não alvos que alcançamos. – J. Blanchard.
Arrependimento e fé são irmãos gêmeos. – J. Blanchard.
O cristão que parou de se arrepender parou de crescer. – J. Blanchard.
Ninguém vai para o porto seguro da glória sem navegar pelo canal estreito do arrependimento.
– William Dyer.
Sempre que Deus pretende dar vida, ele dá arrependimento. – Matthew Henry.
O arrependimento é o único portão pelo qual o evangelho é recebido. – M. Basilea Schlink.
Muitos têm oportunidade para o arrependimento, mas não tem a graça do arrependimento. –
William Secker.
Expirar é tão necessário à vida quanto inspirar. Para aceitarmos a Cristo é necessário que
rejeitemos tudo o que é contrário a ele. – A. W. Tozer.
Os que professam arrependimento precisam praticá-lo. – Matthew Henry.
Você nunca deve pensar em pecado sem se arrepender. – Phillip Henry.
Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. –
Martinho Lutero.
O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. – John
Mason.
Se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre
de termos deixado passar o tempo. – Thomas Adams.
Se o hoje de Deus é cedo demais para teu arrependimento, teu amanhã pode ser tarde
demais para que ele o aceite. – William Secker.
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Arte

A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Mahatma Gandhi

Todas as artes procedem de Deus e devem ser consideradas criações divinas. – João Calvino.
A arte é dom de Deus e deve ser usada para Sua glória. – Henry Wordsworth Longfellow.

A arte de um povo é um reflexo autêntico de sua mentalidade. – Nehru

A arte de vencer se aprende nas derrotas. - Simon Bolívar
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A arte é a mais bela das mentiras. - Claude Debussy

A arte é um instante de eternidade e perfeição. - V. Avelino

A arte é uma colaboração entre Deus e o artista, e quanto menos o artista participar, melhor. –
André Gide.
A arte é um esforço para criar, além do mundo real, um mundo mais humano. – André
Maurois.
A arte é uma forma de catarse. – Dorothy Parker.
Toda arte é uma revolta contra o destino do homem. – André Malraux.
Todos sabemos que a arte não é verdade. Ela representa a mentira que nos faz perceber a
verdade; pelo menos a verdade que nos é dado entender. – Picasso.
O maior problema de toda arte é produzir por meio de aparências a ilusão de uma realidade
mais grandiosa. – Goethe.
Nunca devemos esquecer que a arte não é uma forma de propaganda, é uma forma de
verdade. – John Kennedy.
As grandes obras de arte somente são grandes por serem acessíveis e compreendidas por
todos. – Leon Tolstoi.

Ateísmo
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O ateísmo é a morte da esperança, o suicídio da alma. – Anônimo.
É tão difícil um ateu encontrar Deus quanto um ladrão encontrar um policial. – Anônimo.
Nenhum homem diz Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não
exista. – Santo Agostinho.
Quem não acredita na existência de Deus é mais vil do que um demônio. Negar que Deus
existe é uma espécie de ateísmo que não será encontrado nem no inferno. – Thomas Brooks.
Ateu é um homem que não tem nenhum meio invisível de sustento. – John Buchan.
Negar a existência de Deus é praticamente a mesma coisa que fechar um olho. Talvez seja
esta a razão por que Deus nos deu dois olhos. – A. Coulson.
O ateu está um passo à frente do diabo. – Tomas Fuller.
Sempre me pareceu inteiramente absurdo o fato de um ateu manifestar tão profunda
consideração pelos produtos de um Universo no qual o acaso é rei. – Michael Green.
Admira-me encontrar uma pessoa inteligente que luta contra algo que ela mesma não crê
absolutamente que exista. – Mohandas Gandhi.
O diabo divide o mundo entre o ateísmo e a superstição. – George Herbert.

A moralidade ateísta não é impossível, mas nunca satisfará nossos objetivos. – Roswell D.
Hitchcock.
Ateísmo é um negócio cruel e de longo prazo. – Jean-Paul Sartre.
Não há ateus em trincheiras nem em botes salva-vidas. – James Whitaker.
Para ser ateu, é necessária uma medida de fé infinitamente maior do que para admitir todas as
grandes verdades que o ateísmo nega. – Joseph Addison.
Para ser ateu, não é preciso ter cérebro. – Dwight D. Eisenhower.
Posso entender que é possível olhar para o chão e ser ateu, mas não posso conceber como
alguém pode olhar para o céu e dizer que Deus não existe. – Abraham Lincoln.
Ateu é quem espera que Deus nada faça para prejudicar sua descrença. – Franklin P. Jones.
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Em seu coração, a religião do ateu tem um vazio com a forma de Deus. – H. G. Wells.
O ateísmo fervoroso geralmente esconde uma religião reprimida. – Wilhelm Stekei.
Ainda sou ateu, graças a Deus. – Buñuel.
A falsa ciência gera ateus; a verdadeira ciência leva os homens a se curvar diante da
divindade. – Voltaire.

Auto-Exame

O autoconhecimento humilde é um caminho mais seguro para Deus do que uma busca
profunda de erudição. – Thomas à Kempis.
O auto-exame é a melhor cura para a auto-estima. – Anônimo.
Cristo, as Escrituras, o coração do homem e os ardis de Satanás são as coisas que devem ser
estudadas e sondadas em primeiro lugar. – Thomas Brooks.
Quando olho para dentro de meu coração e observo minha iniqüidade, ele parece um abismo
infinitamente mais fundo do que o próprio inferno. – Jonathan Edwards.
A maneira de provar a si mesmo, a maneira de provar qualquer homem, é olhar debaixo da
superfície. – Martyn Lloyd-Jones.
Nunca podemos pedir com demasiada freqüência ou seriedade que Deus nos torne honestos
para conosco. – William S. Plumer.
O auto-exame é o tão conhecido caminho para a perfeição. – William Secker.
Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. – Sócrates.
Os pecados secretos, à semelhança de conspiradores secretos, precisam ser expulsos. – C.
H. Spurgeon.
O homem que não valoriza o auto-exame pode estar bem certo de que as coisas precisam ser
examinadas. – C. H. Spurgeon.
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É bom desmascarar os nossos pecados, para que eles não nos desmascarem. – Thomas
Watson.
De que adiantará um olho que vê se o coração for cego? – Ibn Gabirol.
Embora nem sempre recorramos à condenação de nós mesmos, é sempre seguro suspeitar
de nós mesmos. – Richard Whately.
O auto-conhecimento é-nos tão criticamente importante em nossa busca de Deus e Sua
justiça, que ficamos sob a pesada obrigação de fazer imediatamente tudo que for preciso para
tirar o disfarce e permitir que o nosso verdadeiro ser seja conhecido. – A. W. Tozer.
O mal neste mundo é que os estúpidos vivem cheios de si e os inteligentes cheios de dúvidas.
– Bertrand Russel.
Não é suficiente ter uma boa mente: o principal é usá-la bem. – m René Descartes.
Conhecemos muito, sentimos pouco. Ou pelo menos sentimos bem pouco das emoções
criativas de que uma boa vida deriva. – Bertrand Russel.
Nós somos o tecido de que são feitos os sonhos. – William Shakespeare.

Avivamento

Um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a
obediência de todo o coração. – Ernest Baker.
Um avivamento da religião ... consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de
nova saúde espiritual transmitida aos vivos. – James Buchanan.
Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da Igreja deu grande
ênfase à santidade de Deus. – Billy Graham.
Avivamento não é descer a rua com um grande tambor; é subir ao Calvário em grande choro.
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– Roy Hession.
A espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. –
Stephen Olford.
Um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a
obediência de todo o coração. – Ernest Baker.
É mais fácil falar de avivamento do que lançar-se nele. – Horatius Bonar.
Avivamento é a substituição da forma da piedade pelo seu poder vivo. – John Bonar.
Avivamento não é a tampa explodindo, mas o fundo caindo. – Darrel Bridges.
Um avivamento da religião... consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de nova
saúde espiritual transmitida aos vivos. – James Buchanan.
Em nosso desejo bíblico por avivamento, precisamos recusar-nos a buscar qualquer
experiência que se proponha a eliminar nossa fraqueza natural. – Walter Chantry.
Todos os ministros devem ser ministros de avivamento, e toda pregação deve ser pregação de
avivamento. – Charles G. Finney.
Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande
ênfase à santidade de Deus. – Billy Graham.
Avivamento é uma série de novos começos. – David McKee.
Devemos viver de tal maneira que, quando Deus começar sua grande marcha triunfal, nos
unamos ao primeiro batalhão e tomemos parte nas primeiras vitórias. – G. Campbell Morgan.
Em qualquer avivamento bíblico, eleva-se o padrão; ele não fica suspenso enquanto outro tipo
de cristianismo é introduzido. – Iain H. Murray.
A espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. –
Stephen Olford.
A melhor definição de avivamento é tempos de refrigério... na presença do Senhor. – Edwin
Orr.
Avivamento significa a obra de Deus restaurando a uma... igreja, de maneira incomum, os
padrões que o Novo Testamento estabelece como inteiramente comuns. – J. I. Packer.
O verdadeiro avivamento sempre começou e resultou em separação. – Vernon Patterson.
Um avivamento provém de Deus, ou então não é absolutamente avivamento. – Wilbur M.
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Smith.
Deus está mais disposto a dar avivamento do que nós a recebê-lo. – Erlo Stegan.
O verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador e do propagandista.
Ele não pode ser criado por técnicas nem promovido pela tinta das impressoras. – James A.
Stewart.
É inútil grandes grupos de crentes gastarem horas e mais horas implorando que Deus mande
um avivamento. Se não pretendemos nos reformar, também não devemos orar. – A. W. Tozer.
Em certo sentido, o Pentecoste nunca mais poderá acontecer de novo. Em outro sentido, ele
pode estar sempre acontecendo, visto que estamos vivendo na era do Espírito. – Arthur
Skevington Wood.
O avivamento não é uma invenção terrena; é uma criação celestial. – Arthur Skevington Wood.
Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está
satisfeito, nem nós somos renovados, por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de
prazer. – Richard Baxter.
Um líder espiritual se prepara para o avivamento quando se recusa a aceitar uma situação
espiritual rotineira. – Mark Shaw.
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