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FRASES CURTAS 
 

Frases Curtas: 106 Mensagens dinâmicas para refletir em seu dia-a-dia. 

 

 

106 MENSAGENS PARA REFLETIR 

 
1. "A mulher bela agrada aos olhos e a bondosa ao coração."  

2. "A amizade é o amor ao qual faltam as asas."  

3. "Trate estranhos como amigos; confie neles como um estranho."  

4. "Teu melhor amigo é você mesmo."  

5. "Não existe inimigo inofensivo."  

6. "Não escolhas para amigo um homem de mau caráter."  

7. "A amizade é sempre proveitosa; o amor às vezes fere."  

8. "A amizade não se obriga, brota espontânea no coração."  

9. "A melhor maneira de nos desfazermos de um inimigo é fazer dele um amigo."  

10. "É alcançar muito de um amigo, se tendo subido ao poder ainda se recorde de nós."  

11. "São os pequenos amigos que nos prestam grandes serviços."  

12. "Para que tantos amigos? Basta um só quando nos estima."  

13. "A simpatia dá amigos; interesse dá companheiros."  

14. "Aquele que por amizade junta-se a um mal, por todos será considerado igual."  

15. "Nunca faltam amigos à mesa; encontramos poucos amigos nos momentos difíceis da vida."  

16. "Seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um e inimigo de 

nenhum."  
17. "Analisa bem quem é teu amigo, porque se o consideras como sendo, e ele não o é, pode ser teu 

maior inimigo."  
18. "Nosso verdadeiro amigo é aquele que não nos desculpa nada e nos perdoa tudo."  

19. "A quem nada precisa, não faltará um amigo."  

20. "Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons."  

21. "As mais lindas coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim, sentidas pelo 

coração."  
22. "Celebrar a vida é somar amigos, experiências e conquistas, dando-lhes sempre algum significado."  

23. "O verdadeiro amigo é aquele que aparece quando o resto do mundo desaparece."  

24. "Amigo não é aquele que tira as pedras do seu camiho e sim quem te ajuda a caminhar sobre elas."  

25. "Os nossos conhecidos podem encher as províncias, mas nossos verdadeiros amigos só podem ser 

poucos. "  
26. "Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada. "  

27. "A sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembrar as alegrias que você gerou entre nós é 

como se você aqui estivesse presente."  
28. "Aquilo que nos agrada em nossos amigos é a atenção que eles nos dedicam." Tristan Bernard  

29. "Na prosperidade nossos amigos nos conhecem; na adversidade nós conhecemos nossos amigos." 

Collins  
30. "A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas." Carlos 

Drummond de Andrade  
31. "A poesia está para a prosa assim como o amor está para a amizade." Caetano Veloso  

32. "O amor é cego; a amizade fecha os olhos." B. Pascal  

33. "Um verdadeiro amigo é quem te pega na mão e te toca o coração."  

34. "Amo-te não por quem tu és, mas por quem sou quando estou contigo."  

35. "Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível."  

36. "Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não 

tocamos o coração das pessoas."  
37. "O dia mais importante não é o dia em que conhecemos uma pessoa e sim quando ela passa a 

existir dentro de nós."  
38. "Na prosperidade, os nossos amigos conhecem-nos; na adversidade, nós conhecemos os nossos 

amigos." Churton Collins  
39. "Apenas pelas palavras o ser humano alcança a compreensão mútua. Por isso, aquele que quebra 

sua palavra atraiçoa toda a sociedade humana." Michel de Montaigne  
40. "O amor, no seu conjunto, não se reduz à emoção nem ao sentimento, que não são senão alguns 

dos seus componentes. Um elemento mais profundo, e de longe o mais essencial de todos, é a 
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vontade, que tem o papel de modelar o amor no homem. Na amizade - ao contrário do que 

sucede na simpatia - a participação da vontade é decisiva. " Karol Wojtyla  
41. "A amizade começa onde termina ou quando conclui o interesse." Cícero  

42. "Seduzimos os outros servindo-nos de mentiras, mas queremos ser amados por nós mesmos..." 

Paul Geraldy  
43. "As pessoas são solitárias porque constroem paredes em vez de pontes. " Joseph F. Newton  

44. "Este é o primeiro preceito da amizade: pedir aos amigos só aquilo que é honesto, e fazer por eles 

apenas aquilo que é honesto." Cícero  
45. "Uma pessoa para compreender tem de se transformar." Saint-Exupéry  

46. "Consolamo-nos tendo muitos amigos por não termos encontrado um." Abel Bonnard  

47. "O melhor espelho é um velho amigo." George Herbert  

48. "É mais vergonhoso desconfiar dos amigos do que ser enganado por eles." Jean de la Bruyere  

49. "Ouve o conselho de quem muito sabe; sobretudo, porém, ouve o conselho de quem muito te 

estima." A. Graf  
50. "A verdadeira amizade é como a fosforescência: nota-se melhor quando tudo ficou às escuras."  

51. "Se fizeres um favor, não o recordes; se receberes um favor, nunca o esqueças."  

52. "O verdadeiro amor não se conhece por aquilo que exige, mas por aquilo que oferece." Jacinto 

Benavente  
53. "Se quer ser amado, ame. "  

54. "As más companhias são como um mercado de peixe; acabamos por nos acostumar ao mau 

cheiro." Provérbio chinês  
55. "Se um amigo deixa de o ser é porque nunca o foi verdadeiramente." Provérbio  

56. "Os amigos verdadeiros são aqueles que vêm compartilhar a nossa felicidade quando os 

chamamos, e a nossa desgraça sem serem chamados." Demetrio de Falera  
57. "A verdadeira amizade chega quando o silêncio entre duas pessoas parece ameno."  

58. "Substituir o amor próprio pelo amor aos outros é trocar um tirano insuportável por um bom 

amigo." Concepción Arenal  
59. "Uma das alegrias da amizade é saber em quem confiar." Alejandro Manzoni  

60. "A amizade é identificação e diferença." Hermann Hesse  

61. "Uma amizade nobre é uma obra de arte a dois." Paul Bouget  

62. "O que mais impede de ter um bom amigo é o empenho em ter muitos. A amizade quer ser 

antiga." Plutarco  
63. "Não sei se, com excepção da sabedoria, os deuses imortais ofereceram ao homem alguma coisa 

melhor que a amizade." Cícero  
64. "Ter um inimigo comum não é bom fundamento para uma amizade verdadeira." Richard Stengel  

65. "Existe alguma coisa melhor do que ter alguém com quem te atrevas a falar como contigo mesmo?" 

Cícero  
66. "Estranho não equivale a inimigo, mas a amigo que ainda não conhecemos." Gleen  

67. "O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos." Voltaier  

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

69. "Grande parte da vitalidade de uma amizade reside no respeito pelas diferenças, não apenas em 

desfrutar das semelhanças." James Fredericks  
70. "Amor é aquilo que fica numa relação quando se prescindiu de todo o egoísmo." Cullen Hightower  

71. "Ter amizade é uma coisa muito nobre, muito grande. Mas a amizade deve levar a ter actuações 

leais na vida, porque o amigo não pode ser um cúmplice. É-se cúmplice para cometer delitos, 

coisas vergonhosas. A amizade é para realizar, com outros, coisas boas boas a favor de outras 

pessoas. Se não, não é verdadeira amizade." Beato Josemaría Escrivá  
72. "A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um 

do outro." Platão  
73. "A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas." Bacon  

74. "Agrada-nos a franqueza dos que nos apreciam. À franqueza dos outros chamamos insolência." 

André Mourois  
75. "Não deixes que a má erva cresça no caminho da amizade." Platão  

76. "Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão." Demétrio  

77. "Não preciso de amigos que mudem quando eu mudo e concordem quando eu concordo. A minha 

sombra faz isso muito melhor." Plutarco  
78. "Amigos são aquelas pessoas raras que nos perguntam como estamos e depois ficam à espera da 

resposta." E. Cunningham  
79. "A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome." Provérbio africano  

80. "Deus Nosso Senhor quis que eu fosse amigo do meu pai, e isto, evidentemente, evitou que tivesse 

más amizades." Álvaro del Portillo  
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81. "A amizade é uma união de almas entre pessoas virtuosas. Porque:  

82. - os maus têm cúmplices;  

83. - os interesseiros, sócios;  

84. - os voluptuosos, companheiros de vícios;  

85. - os ídolos, admiradores;  

86. - os políticos, partidários;  

87. - os príncipes, cortesãos."  

88. "Não abandones o velho amigo, porque o novo não será como ele." Bíblia Sagrada  

89. "Não se compra a amizade de um companheiro a quem as privações vividas em comum nos 

ligaram para sempre." Saint-Exupéry  
90. "Nada, jamais, substituirá o companheiro perdido. Velhos camaradas não se criam. Estas amizades 

não se refazem: ao plantar um carvalho, é vã a esperança de pode gozar brevemente da sua 

sombra." Saint-Exupéry  
91. "Censura teus amigos em particular e elogia-os em público. " Públilius Syrius  

92. "Quando o teu amigo atravessar alguma aflição, não o aborreças perguntando-lhe o que podes 

fazer por ele. Pensa em algo apropriado e fá-lo." Ed. Howe  
93. "Não pode haver amizade sem confiança, nem confiança sem integridade. "  

94. "Um tesouro nem sempre é um amigo, mas um amigo é sempre um tesouro."  

95. "Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos." Elmer G. Letterman  

96. "Quando você sentir que tudo está desabando me chame, pois como seu amigo virei ajudá-lo a 

reconstruir."  
97. "Meu melhor amigo fugiu com a minha mulher. E quer saber? Sinto falta dele." Jimmy Hendrix  

98. "Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos." Elmer G. Letterman  

99. "Antes um inimigo do que um mau amigo." Provérbio português  

100. "Se queres viver muito, guarda um pouco de vinho velho e um velho amigo."  

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

102. "Tudo que é feito no presente afeta o futuro por conseqüência e o passado por redenção." Paulo 

Coelho  
103. "Somos feitos de emoções, basicamente todos nós estamos procurando por emoções, é apenas 

uma questão de encontrarmos a maneira com que devemos vivenciá-las." Ayrton Senna  
104. "No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio 

termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz." Ayrton Senna  
105. "Os ricos não podem mais viver numa ilha rodeada por um mar de pobreza. Nós respiramos, 

todos, o mesmo ar. Devemos dar a cada um, uma chance, ao menos uma chance fundamental." 

Ayrton Senna  
106. "Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais 

baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito 

amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá." 

Ayrton Senna 

  

Fonte: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


