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Podes ler qualquer um dos 

livros de minha biblioteca 

dando um click na estante!



dar, servir e ser 

solidário, cresce e 

enobrece teu ser 

interior, te convertendo 

em uma pessoa melhor, 

mais feliz e com 

maiores possibilidades 

de viver uma vida de 

melhor qualidade.

Regressar

Tua capacidade de servir 

aos demais está na direta 

proporção da grandeza do 

teu coração e a nobreza de 

teus sentimentos e a 

intensidade com que te 

esforças em compartir...



*A felicidade não consiste em fazer 

sempre o que queremos;, senão a 

querer tudo o que fizemos..

*A felicidade nasce de colocar nosso 

coração no trabalho... E de fazê-lo 

com alegria e entusiamo.

*A felicidade não tem receitas...

Cada um a cozinha com o tempero 

de sua própria preferência... 

*A felicidade não é uma pousada no 

caminho…senão uma forma de 

caminhar durante a vida!

*A felicidade não depende do que 

acontrece ao nosso redor,, senão do que 

acontece dentro de nós mesmos. 

*A felicidade se mede pelo espírito com 

que enfrentamos as dificuldades da 

vida..

*A felicidade é um assunto de 

valentia; é muiito mais fácil sentir-se 

deprimido e desesperado...

*A feliccidade é um estado de ânimo; 

não somos felizes até que decidamos 

sê-lo;
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AMADURECER é a capacidade de 
equilibrar pensamento, vontade e 
sentimentos..

AMADURECER é paciência. É saber 
adiar um prazer imediato em 
detrimento de um benefício de longo 
prazo. 

AMADURECER é perseverância. É a 
habilidade de cumprir as metas e pôr 
em prática um projeto ou uma situaçã 
apesar das dificuldades. 

AMADURECER é a capacidade de 
tomar uma decisão e sustentá-la. Os 
imaturos passam a vida explorando 
possibilidades para no fim, não terem 
conseguido nada. 

AMADURECER é a capacidade de 
aceitar desgostos e frustações, 
desconfortos e derrotas, sem queixas 
nem abatimento.

AMADURECER é humildade. É ser 
suficientemente grande para dizer: eu 
errei.e, quando se está com a razão, a 
pessoa madura não precisa 
experimentar a sensação de dizer: eu 
disse. 

AMADURECER significa 
confiabilidade. Mantér a palavra, 
superar as crises. Os imaturos são 
mestres nas desculpas; são confusos e 
desorganizados; Suas vidas são uma 
mistura de FALSAS PROMESSAS, 
AMIGOS PERDIDOS,  NEGÓCIATAS 
SEM FIM E BOAS INTENÇõES QUE 
NUNCA SE TORNAM REALIDADE. 

AMADURECER é arte de viver em paz 
e harmonia com as pessoas e com as 
coisas que os cercam.
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Para qualquer dificuldade 

na vida existe uma razão, 

que escapa do nosso 

entedimento. Naquele 

momento. Não podemos 

entender o porquê de tantas 

paredes no labirinto, a 

menos que nos elevemos e 

vejamos a situação 

completa.

A vida é como um labirinto, com 

muitas opções para seguir. No 

caminho diário podemos nos 

chocar contra as paredes quando 

as circustâncias são difícies, mas é 

preciso tomar uma atitude 

positiva e de desapego; nada 

conseguimos ficando angustiados, 

preocupados e nos torturando com 

os problemas...
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Com dinheiro podemos:

*comprar uma cama, mas não os 

sonhos; 

*Livors, mas não cultura;

*Comida, mas não apetite;

*Adornos, mas não beleza;

*Uma casa, mas não um lar; 

*Remédios, mas não saúde;

*Luxos, mas não simpatia;

*Diversões, mas não felicidade;

*Um crucifixo, mas não um

Salvador.

*Uma igreja, mas não o paraíso;

E lembra, tudo que o dinheiro 
não é capaz de comprar, Deus 

nos dá de graça.
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*O amor é a poesia doquele que

não saber escrever versos.

*…é a idéia do homem que não

sabe pensar.

* … é a novela daquele que não 

sabe escrever.

*O amor é a arte que nunca se

aprende, mas sempre se sabe.

*Tão impossível como ressuscitar

uma pessoa com neve, é apagar o

fogo do amor com palavras.

*Quando se trata de amor,

bastante é sempre pouco..

*É preciso igualar-se um pouco

para compreender, mas para amar

é preciso ser um pouco diferente.

PENSAMENTOS:

*Se teus pensamentos vagam pelo

infinito preocupados em descobrir e

definir o que é o amor, não te

percas em uma viagem sem sentido.

Seja paciente e comece amando a si

mesmo.
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Tudo que tu anotas em cada uma das 

páginas, é de vital importância, pois 

ficará registrado para sempre. 

Um dia, terás de escrever a palvra fim. 

Faça que, então, possas dizer que teu 

livro é um modelo de nobres propósitos e 

serviço generoso ao mundo. 

Seja valente; te esforça; dá o melhor de ti 

e aparecerá escrito o melhor de tua vida.

Tua vida é como um livro. O título 

corresponde ao teu nome. 

O prefácio é uma introdução ao 

mundo. As páginas são as crônicas 

diárias de teus esforços. 

O assunto principal de teu livro pode 

ser tua profissão, teus negócios, o 

amor, a ciência, a literatura e a 

religião. 

Dia a dia, teus pensamentos e atos 

são escritos nele, como prova de teu 

êxito ou fracasso. 


