
 
 

 

 

 

 

Pensamentos como fonte de inspiração 
(Organizado por Miriam Reichert. 1-3) 

 

"Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro 

promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações 

no seu próprio interior." 

 

"Fale a verdade, seja ela qual for, clara e objetivamente, 

usando um toque de voz tranquilo e agradável, liberto de 

qualquer preconceito ou hostilidade". 

 

"Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois 

eles estão no lugar certo; agora construa os alicerces"  

Dalai Lama 

_________________________________________________ 

Existe uma busca quase universal por respostas fáceis e 

soluções semi-elaboradas. Nada perturba tanto algumas 

pessoas como ter de pensar. 

Martin Luther King Jr.  

ativista político norte-americano e pastor de igreja protestante 

 

“Tudo que você precisa fazer é mover as pessoas só um 
pouquinho para mudanças acontecerem. Não precisa ser algo 

enorme.”   

Viola Davis  
(premiada atriz e produtora norte-americana) 

__________________________________________________ 

“Levanto a minha voz, não para que eu possa gritar, mas para 
que aqueles sem voz possam ser ouvidos... “   

Malala Yousafzai  
 (paquistanesa conhecida pela defesa dos direitos humanos das 

mulheres e do acesso à educação e Nobel da Paz) 
__________________________________________________ 

“A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa 
pode mudar, simplesmente mudando de atitude.”   

Oprah Winfrey  
(apresentadora de televisão, atriz e empresária norte-americana) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos


 
 

 

 

 

 

Pensamentos como fonte de inspiração 
(Organizado por Miriam Reichert. 2-3) 

 

“O jeito mais eficiente de fazer algo é fazendo.”    

Amelia Earhart  
 (pioneira da aviaçãoo americana) 

__________________________________________________ 

 

 “Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer 
muito.”   

Helen Keller  
(escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Foi a 

primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado) 

__________________________________________________ 

 

“As grandes conquistas da humanidade foram obtidas 
conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. “ 

 Stephen Hawking  
(físico e cosmólogo britânico e um dos mais consagrados cientistas do 

século) 

__________________________________________________ 

“A arquitetura é uma expressão de valores. “   

Norman Foster 
 (renomado arquiteto inglês com empenho pelo meio ambiente) 

__________________________________________________ 

"Acredito que as coisas podem ser feitas de outra maneira e 

que vale a pena tentar."    

Zaha Hadid  

(arquiteta iraquiana-inglesa, premio Pritzker de Arquitetura de 2004) 

__________________________________________________ 

“Os que olham as leis da natureza como apoio de seus novos 

trabalhos colaboram com o criador. “   

Antoni Gaudi  

(arquiteto espanhol) 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conferencista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido


 
 

 

 

 

 

Pensamentos como fonte de inspiração 
(Organizado por Miriam Reichert. 3-3) 

 

“Um mundo que vê a arte e a engenharia como dividido, não 

está vendo o mundo como um todo. “   

Edmund Happold  

(renomado Engenheiro Civil inglês, especializado em cálculos de 

estruturas) 

__________________________________________________ 

 “Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: 

controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em 

energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força 

capaz de mover o mundo. 

A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que 

nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca 

veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos.”       

Mahatma Gandhi  

(advogado e líder do movimento indiano pela independência) 

__________________________________________________ 

“Quem escolheu o destino de artista por se sentir diferente 

aprende bem depressa que de nada serve a sua arte e a sua 

originalidade se não reconhecer a sua semelhança com os 

demais. O artista forja-se neste perpétuo ir de si para os outros 

e voltar, a meio caminho entre a beleza, de que não se pode 

privar, e a sociedade, da qual não se pode subtrair.”  

Camus  

(escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta 

francês, nascido na Argélia) 

__________________________________________________ 

E essa palavras Chiara Lubich nos diz: “Então, dado que a 

proximidade dos homens não priva o artista de nada, antes o 

enriquece, pode-se imaginar também uma arte, fruto de um 

grupo de artistas que trabalham no mesmo campo, unidos no 

nome de Jesus, a qual se exprime depois nas obras de um ou 

do outro...não poderá este modo de agir produzir impensadas 

e novas obras de arte?”  

 (fundadora do Movimento do Focolares) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pied-noir

