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O que os maiores pensadores de todos os tempos  
pensavam sobre os maiores problemas da humanidade?  

Aprenda a usar a filosofia na sua vida AGORA!

Trechos com as ideias mais importantes dos maiores 
gênios que tivemos e comentários com perguntas que farão 

você pensar nos seus atos e pensamentos do dia a dia.

Um livro que irá “conversar com você”!
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Apresentação
Nessa singela obra, busco, de maneira objetiva, apresentar 

os pensamentos das personalidades pensantes mais importan-
tes de toda a humanidade.

Procurei não dividi-la por autores e sim por temas. Desta 
forma, temos citações sobre família, amizade, sexo, educação, 
velhice, trabalho, sucesso, respeito, morte e muito mais nas 
palavras de Jesus Cristo, Gandhi, Buda, Aristóteles, Platão, 
Lincoln, Napoleão, Voltaire e muito mais....

Quais foram as opiniões desses gênios sobre os assuntos que nos 
acompanham todos os dias? Em nossos comentários, traremos per-
guntas que o deixarão de “cabelo em pé” sobre os atos do dia a dia.

Mas o intuito desse livro é demonstrar uma nova face da 
Filosofia, conhecida como FILOSOFIA PRÁTICA, ou seja, 
como esses ensinamentos podem ser utilizados em nosso dia 
a dia e não apenas no campo teórico.

Ao final de cada capítulo, trazemos uma parábola para com-
plementar os ensinamentos e ainda o uso da palavra na prática!

Desejo uma boa leitura e, principalmente que você utilize esses 
ensinamentos no cotidiano. Fará uma grande diferença em sua vida!

Confie, acredite, realize e mude! Se possível, leia esse livro em 
local tranquilo, pense em cada palavra, reflita diante das pergun-
tas. Se possível, acesse o link http://www.youtube.com/watch?-
v=psCdIeIfrtA  e ouça as músicas contidas como complemento.

Outono de 2014.

Gleibe Pretti
Professor

Jornalista
Licenciado em Filosofia
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Frases de Jesus Cristo

Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, nasceu entre 7–2 
a.C e morreu por volta de 30–33 d.C. é a figura central do cris-
tianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das de-
nominações cristãs além dos judeus messiânicos consideram 
ser o Filho de Deus. Ainda segundo o cristianismo e o judaísmo 
messiânico, Jesus seria o Messias aguardado no Antigo Testa-
mento e se refere a ele como Jesus Cristo (Yeshua Ha’Maschia-
ch), um nome também usado fora do contexto cristão.

Praticamente todos os academicos contemporâneos 
concordam que Jesus existiu realmente, embora não haja 
consenso sobre a confiabilidade histórica dos evange-
lhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus históri-
co17. A maior parte dos académicos concorda que Jesus foi 
um pregador judeu da Galileia, batizado por João Batis-
ta e crucificado por ordem do governador romano Pôncio 
Pilatos. Os academicos construíram vários perfis do Jesus 
histórico, que geralmente o retratam em um ou mais dos 
seguintes papéis: o líder de um movimento apocalíptico, 
o Messias, um curandeirocarismático, um sábio e filósofo 
ou um reformista igualitário. A investigação tem compa-
rado os testemunhos do Novo Testamento com os registos 
históricos fora do contexto cristão, de modo a determinar 
a cronologia da vida de Jesus.

Os cristãos acreditam que Jesus foi concebido pelo Es-
pírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, 
fundou a Igreja, morreu crucificado como forma de expia-
ção, ressuscitou dos mortos e ascendeu

 ao Paraíso, do qualregressará. A maioria dos cristãos 
venera Jesus como encarnação de Deus, o Filho, a segunda 
de três pessoas que compõem a  Santíssima Trindade. Al-
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guns grupos cristãos rejeitam a Trindade, no todo ou em 
parte.

No contexto islâmico, Jesus (transliterado como Isa) é 
considerado um dos mais importantes profetas de Deus, e o 
Messias21. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe 
as escrituras e é filho de uma virgem, mas não é divino  nem 
foi vítima de crucificação. O judaísmo rejeita a crença de que 
Jesus seja o Messias aguardado, argumentando que essa ver-
dade não corresponde às profecias messiânicas do Tanach.

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com 
todo o seu coração.

Jesus de Nazaré

Comentário: Essas palavras do Mestre significam que em 
todos os atos na vida que realizarmos devemos 
fazer com dedicação como sendo a última vez 
que estivermos fazendo. Desta forma, a dedica-
ção no trabalho e sempre pensando no próximo 
tudo se abrirá para nós. Você se dedica como 
se deve ao seu trabalho? Esta insatisfeito? Por 
que não se aperfeiçoa em outra área e muda de 
profissão? Ou vai esperar a morte?

Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, 
abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te 
maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face.

Jesus de Nazaré



Filosofia para o dia a dia 9

Comentário: Nessa frase Nosso Senhor Jesus nos ensina a 
ser tolerante e não pagar o mal com o mal. As-
sim, com o amor vencemos as maiores barrei-
ras, pois não há ataque que resista a compaixão, 
ao amor ao próximo. Experimente! 

Veja, se eu o enviar para dormir no meio dos lobos, seja 
esperto como as serpentes e inofensivo como os 
pombos.

Jesus de Nazaré

Comentário: As palavras do senhor são claras temos que nos 
defender do mal mas nunca atacarmos a fim 
de prejudicar o próximo, assim quando ataca-
do defenda-se, não com agressão e sim com 
respeito, sabedoria e palavras ditas na hora 
certa. Sempre tenha em mente argumentos 
para a sua defesa, sempre demonstrando que 
sabe mais do que a pessoa imagina. Para fazer 
isso você deve escutar mais, afinal, você esta 
falando ou escutando mais?

“Caminhamos pela fé, e não pela visão.”
Jesus de Nazaré

Comentário: Aqui o Mestre nos ensina que nossa visão é limi-
tada e que não conseguimos enxergar o que esta 
além da visão, tudo o que não entendemos a fé 
explica, isso demonstra que nossa inteligência, 
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perante a Sabedoria do Universo, ainda á muito 
falha e temos que acreditar na Força Maior que 
rege todos os seres aqui na Terra. Qual a sua fé?

O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância.

Jesus de Nazaré

Comentário: Jesus Cristo revolucionou o mundo com suas pa-
lavras Sábias e nos mostrou e provou que o Reino 
dos Céus existe e que aqui na Terra temos apenas 
uma passagem rápida que temos que aproveitar e 
fazer o melhor possível em todas as atividades que 
realizarmos. Assim veja a vida como uma opor-
tunidade de evolução e crescimento. O que você 
esta fazendo para o sua evolução?

Miserável é o corpo que depende de um corpo,e miserável é 
a alma que depende dos dois.

Jesus de Nazaré

Comentário: Aqui o Mestre nos ensina, em sentido figurado, 
a importância que damos na matéria em detri-
mento ao espírito, tente ver a vida como um todo 
e não apenas como um produto e objeto apenas, 
fazemos parte de uma grande e única fonte que 
é Deus, assim quando realizarmos um ato, to-
dos são envolvidos, isso para o bem e para o mal. 
Desta forma, quando realiza uma atividade pen-
se que esse fato irá retornar a você, sendo bom 
ou mal. E a lei da causa e efeito do Universo. O 
que você esta plantando e o que irá colher?


