Frases de William Shakespeare

A beleza persuade os olhos dos homens por si mesma, sem necessitar de um orador.

Algumas quedas servem para que nos levantemos mais felizes.

A gratidão é o único tesouro dos humildes.

A beleza atrai os ladrões mais do que o ouro.

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.

O bom vinho é um camarada bondoso e de confiança, quando tomado com sabedoria.

A glória é como o círculo na água; nunca cessa de se dilatar até que, à força de se expandir, se
perde no nada.

Do jeito que o mundo anda, ser honesto é (igual) a ser escolhido entre dez mil.

Mal usada, mesmo a mais dura faca perde o fio.

Quem é orgulhoso a si próprio devora.

Não há nada bom ou nada mau, mas o pensamento o faz assim.
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Até mesmo a bondade, se em demasia, morre do próprio excesso.

A ambição deveria ser feita de pano mais resistente.

Nunca reveles com facilidade o teu pensamento, nem executes nunca o que bem não tenhas
ponderado.

Não há culpados. O que há são desgraçados.

É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada.

As paixões ensinaram a razão aos homens.

Quando o dinheiro vai na frente, todos os caminhos se abrem.

Não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta da colméia com medo das picadelas das
abelhas.

Um indivíduo pode sorrir, sorrir, e ser um vilão.

Todos empreendimentos humanos têm uma maré enchente que, aproveitada em tempo,
conduz à fortuna.

Até hoje não houve filósofo que padecesse pacientemente uma dor de dente.
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Quem não tem dinheiro, meios e paz, carece de três bons amigos.

É estranho que, sem ser forçado, saia alguém em busca de trabalho.

Atiramos o passado ao abismo - mas não nos inclinamos para ver se está bem morto.

Ninguém poderá jamais aperfeiçoar-se, se não tiver o mundo como mestre. A experiência se
adquire na prática.

Há instantes em que os homens são senhores do seu destino.

Ó poderoso amor! que por alguns respeitos transformas um animal em homem e por alguns
outros, tornas um homem em animal.

É melhor um tolo espirituoso do que um espírito tolo.

As lágrimas da amizade servem para confortar-nos nas nossas dores, mas nunca as
remediam.

Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, suspiraram; assim que suspiraram,
perguntaram-se um ao outro o motivo; assim que descobriram o motivo, procuraram o remédio.

Somos senhores dos nossos pensamentos; mas é-nos alheia a execução deles.

Vazias as veias, nosso sangue se arrefece, indispostos ficamos desde cedo, incapazes de dar
e de perdoar. Mas quando enchemos os canais e as calhas de nosso sangue com comida e
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vinho, fica a alma muito mais maleável do que durante esses jejuns de padre.

É uma infelicidade da época, que os doidos guiem os cegos.

Não chegarão aos ouvidos do Eterno palavras sem sentimento.

Só há uma treva: a ignorância.

Nunca poderá ser ofensivo aquilo que a simplicidade e o zelo ditam.

Os grandes sofrimentos maiores ainda se tornam à vista do que poderia aliviá-los.

O gelo da timidez desfaz-se ao fogo do amor.

O demônio pode citar as Escrituras para justificar seus fins.

O cansaço ronca em cima de uma pedra, enquanto a indolência acha duro o melhor
travesseiro.

A glória do tempo é acalmar os reis em conflito.

Consciência' é uma palavra usada pelos covardes para incutir medo aos fortes.

Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos.
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Também há vermes nos sepulcros de mármore.

Acontece que, para ter o que desejamos, é melhor não falar do que queremos.

Faze que o ato corresponda à palavra, e a palavra ao ato.

Quase sempre as mulheres fingem desprezar o que mais vivamente desejam.

Que jamais cresça em meu peito um coração que confie num juramento ou numa afeição.

Que é o homem, se sua máxima ocupação e o bem maior não passam de comer e dormir?

A vida é muito curta! Passar esse momento de forma vil seria um desperdício.

Sábio é o pai que conhece seu próprio filho.

Pobre que sou, pobre sou também de gratidão.

O ouro vale mais do que vinte oradores.

Nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos.
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Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu embriagado de harmonia.

Muitas vezes, o silêncio da pura inocência persuade, quando as palavras malogram.

A água corre tranqüila quando o rio é fundo.

O maior inimigo do homem é a segurança.

Quem se compraz em ser adulado é digno do adulador.

Vê como é rápida a língua da suspeita.

O amor é uma loucura sensata, um fel que sufoca, uma doçura que conserva.

A mulher que não sabe pôr a culpa no marido por suas próprias faltas, não deve amamentar o
filho, na certeza de criar um palerma.

Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.

Quanto mais fecho os olhos, melhor vejo/ Meu dia é noite quando estás ausente/ E à noite vejo
o sol se estás presente.

Tudo o que nasce deve morrer, passando pela natureza em direção à eternidade.
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Sinto a fúria de suas palavras, mas não entendo nada do que você diz.

Cada gota de sangue inocente derramado clama vingança contra o príncipe que fez afiar a
espada.

As feridas causadas pela amizade são as mais profundas e dolorosas.

O que chamamos rosa, sob uma outra designação teria igual perfume.

Fragilidade, teu nome é mulher.

Dê a todas pessoas seus ouvidos, mas a poucas a sua voz.

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que poderia ser nosso pelo simples medo
de tentar.

Os homens deviam ser o que parecem ou, pelo menos, não parecerem o que não são.

Há quedas que provocam ascensões maiores.

Conservar algo que possa recordar-te seria admitir que eu pudesse esquecer-te.

Os homens têm morrido de tempos em tempos - e os vermes os devoravam, mas não foi por
amor.
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A desconfiança é o farol que guia o prudente.

Deixe vir o que me aguarda.

A verdade nunca perde em ser confirmada.

A política está acima da consciência.

Eu a paciência oponho à fúria dele.

O sono é o prenúncio da morte.

Obedeçam os que não sabem mandar.

Ser ou não ser... eis a questão.
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