
“CARTA DE ABRAHAM LINCOLN PARA O PROFESSOR DE SEU FILHO” 
 

 

 
 

"Caro professor, ele terá de aprender que nem todos os homens são justos, nem todos são 

verdadeiros, mas por favor diga-lhe que, para cada vilão há um herói, para cada egoísta, há um 

líder dedicado.  

Ensine-o, por favor, que para cada inimigo haverá também um amigo. 

Ensine-o que mais vale uma moeda ganha que uma moeda encontrada.  

Ensine-o a perder, mas também a saber gozar da vitória. 

Afaste-o da inveja e dê-lhe a conhecer a alegria profunda do sorriso silencioso.  

Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o também perder-se com os pássaros no céu, as 

flores no campo, os montes e os vales.  

Nas brincadeiras com os amigos, explique-lhe que a derrota honrosa vale mais que a vitória 

vergonhosa. 

Ensine-o a acreditar em si, mesmo se sozinho contra todos.  

Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com os duros. 

Ensine-o a nunca entrar no comboio simplesmente porque os outros também entraram.  

Ensine-o a ouvir todos, mas, na hora da verdade, a decidir sozinho.  
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Ensine-o a rir quando estiver triste e explique-lhe que por vezes os homens também choram.  

Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só contra todos, se ele achar que 

tem razão.  

Trate-o bem, mas não o mime, pois só o teste do fogo faz o verdadeiro aço.  

Deixe-o ter a coragem de ser impaciente e a paciência de ser corajoso.  

Transmita-lhe uma fé sublime no Criador e fé também em si, pois só assim poderá ter fé nos 

homens.  

Eu sei que estou a pedir muito, mas veja o que pode fazer, caro professor.” 

 

A autoria da carta é atribuída a Abraham Lincoln na Internet. 

Entretanto, no site do prof. Roger Norton (http://rogerjnorton.com/Lincoln2.html ), um dos 

melhores sobre Lincoln o 16º presidente dos Estados Unidos e uma das maiores figuras da 

história Americana, o prof. Roger afirma: 

“Eu tenho mais de 280 livros de Abraham Lincoln, incluindo "As Obras Completas de 

Abraham Lincoln", e a carta não é mencionada em nenhum deles.  

Não há fonte segura para dizer-se que seja de sua autoria. É uma belíssima carta, mas não foi 

Lincoln quem a escreveu. É uma falsa afirmação.” Além do mais, a carta está datada de 1830.  

Como Lincon poderia ter escrito ao professor de seu filho se, nessa altura, não tinha filho? 

Lincoln tornou-se pai após ter se casado com Mary Todd, em 1842.  

O texto da carta deve servir como guia a ser aplicada em todas as famílias, para se buscar uma 

educação mais atuante, saudável e consciente, para o engrandecimento da humanidade e de uma 

nação.  

A carta expressa uma verdadeira filosofia de vida, deve ser lida e relida para se fazer uma 

profunda reflexão sobre o seu conteúdo. 

 

Casa onde nasceu Abraham Lincoln 

http://rogerjnorton.com/Lincoln2.html


Abraham Lincoln November 1863 
 

 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. - http://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln 

 

16º presidente dos Estados Unidos  

Mandato  4 de março de 1861a 15 de abril de 1865 

Vice-presidente Hannibal Hamlin (1861–1865)                 Andrew Johnson (1865) 

Antecessor(a) James Buchanan  

Sucessor(a) Andrew Johnson  

Membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo 7º distrito de Illinois 

Mandato 4 de março de 1847 a 4 de março de 1849 

Antecessor John Henry 

Sucessor(a) Thomas L. Harris 

Vida 

Nascimento 12 de fevereiro de 1809 Hodgenville, Kentucky,   Estados Unidos 

Falecimento 15 de abril de 1865 (56 anos) Washington, D.C.,  Estados Unidos 

Cônjuge Mary Todd (1842–1865) 
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Partido Republicano (1854–1864)    União Nacional (1864–1865) 

Profissão Advogado  

Assinatura 

 

Outro partido Whig (antes de 1854) 

Filhos Robert Todd Lincoln, Edward Baker Lincoln, William Wallace Lincoln e 

Thomas Lincoln 

Serviço militar 

Serviço/ramo Milícia de Illinois 

Anos de serviço 1832 

Graduação Capitão 

Batalhas/guerras Guerra de Black Hawk  

 

Abraham Lincoln (Hodgenville, 12 de fevereiro de 1809 — Washington, 15 de abril de 

1865) foi um político norte-americano, 16° presidente dos Estados Unidos de março de 

1861 até seu assassinato em abril de 1865. 

Liderou o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil 

Americana, preservando a União e abolindo a escravidão. 

Antes de sua eleição em 1860 como o primeiro presidente Republicano, Lincoln atuou 

como advogado de condado, legislador pelo estado de Illinois, membro da Câmara dos 

Representantes e duas vezes candidato derrotado ao Senado dos Estados Unidos.  

Oponente declarado à expansão da escravidão nos Estados Unidos,
[1][2]

 Lincoln venceu a 

pré-candidatura do Partido Republicano em 1860, sendo eleito presidente no final do 

mesmo ano. Grande parte de seu mandato foi dedicado ao combate aos separatistas dos 

Estados Confederados da América durante a Guerra da Secessão.  

Ele introduziu medidas que levaram à abolição da escravidão, promulgando a Proclamação 

de Emancipação em 1863 e promovendo a aprovação da Décima terceira emenda da 

constituição dos Estados Unidos da América. 

Lincoln supervisionou ostensivamente os esforços vitoriosos de guerra, especialmente na 

seleção dos melhores generais, como Ulysses S. Grant. Historiadores concluíram que ele 

conseguiu se sobrepor às diversas facções do Partido Republicano, negociando a 

cooperação dos líderes de cada uma delas pessoalmente em seu gabinete.  
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Sob sua liderança, a União obteve controle dos estados escravocratas de fronteira durante a 

guerra, ao mesmo tempo em que ele conseguia se reeleger na eleição presidencial de 1864. 

Opositores políticos e outros oponentes à guerra criticaram Lincoln por se recusar a chegar 

a um denominador comum na questão da escravidão. Por outro lado, os Republicanos 

Radicais, uma facção abolicionista do Partido Republicano, o criticou pelo avanço lento na 

abolição da escravatura.  

Mesmo com esses adversários, Lincoln conseguiu conquistar a opinião pública através de 

sua retórica e discursos; seu Discurso de Gettysburg, de 1863, tornou-se um símbolo 

icônico dos deveres de sua nação. Nas etapas finais da guerra, Lincoln tinha uma visão 

moderada da Reconstrução, procurando reunir seu país de forma mais rápida através de 

uma política generosa de reconciliação. 

Seis dias após a rendição em larga escala das forças Confederadas sob o comando do 

General Robert E. Lee, Lincoln se tornou o primeiro Presidente dos Estados Unidos a ser 

assassinado. 

O Discurso 

 Há 87 anos, os nossos pais deram origem neste continente a uma nova Nação, 

concebida na Libliberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens 

nascem iguais. 

Encontramo-nos atualmente empenhados numa grande guerra civil, pondo à prova 

se essa Nação, ou qualquer outra Nação assim concebida e consagrada, poderá 

perdurar. Eis-nos num grande campo de batalha dessa guerra.  

Eis-nos reunidos para dedicar uma parte desse campo ao derradeiro repouso 

daqueles que, aqui, deram a sua vida para que essa Nação possa sobreviver. É 

perfeitamente conveniente e justo que o façamos. 

Mas, numa visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não 

podemos santificar este local. Os valentes homens, vivos e mortos, que aqui 

combateram já o consagraram, muito além do que nós jamais poderíamos 

acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. 

O mundo muito pouco atentará, e muito pouco recordará o que aqui dissermos, mas 

não poderá jamais esquecer o que eles aqui fizeram. 

Cumpre-nos, antes, a nós os vivos, dedicarmo-nos hoje à obra inacabada até este 

ponto tão insignemente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a 

nós os presentes, dedicarmo-nos à importante tarefa que temos pela frente – que 

estes mortos veneráveis nos inspirem maior devoção à causa pela qual deram a 

última medida transbordante de devoção – que todos nós aqui presentes  
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solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta Nação, 

com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e 

para o povo jamais desapareça da face da terra. 

— ABRAHAM LINCOLN -19 de Novembro de 1863 - Cemitério Militar de Gettysburg 

Primeiros anos 

Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809, no Condado de Hardin 

(Kentucky),
[3]

 agora parte do Condado de LaRue, próximo à cidade de Hodgenville, 

Kentucky, filho de Thomas Lincoln e Nancy Lincoln. 

 

A casa de Lincoln sendo reproduzida em Museu sobre sua vida 

Pouco se sabe sobre seus ancestrais. Investigações históricas monstram que ele era parente 

de Samuel Lincoln, de Norfolk.
[4][3]

 Lincoln era o filho mais velho, e pelas leis da época 

herdou as propriedades de seu pai.
[3]

 

Comprou e vendeu várias fazendas, incluindo a Spring Sinking Farm. Sua família era 

batista,
[3]

 mas Lincoln nunca pertenceu a nenhuma religião. Lincoln possuía 600 acres 

sendo divididos em fazendas e lotes. Chegou a ser um dos homens mais ricos da região.
[5]

 

Em 1816, sua família perdeu todas as propriedades que tinham, e mudaram-se para o 

estado de Indiana, onde Lincoln viveu dos sete aos 21 anos. 

Aos nove anos de idade, sua mãe morre, aos 34 anos.
[3]

 Sua irmã mais velha, Sarah, morreu 

ao dar à luz.
[3]

 Logo após, seu pai se casou com Sarah Bush Johnston.
[3]

 

Em 1830, a família se estabeleceu em terras públicas no Condado de Macon.
[3]

 Em 1831, 

mudou-se para o Condado de Coles. Na primavera de 1831, fora contratado para 

transportar mercadorias pelo Rio Illinois e pelo Rio Mississippi. Depois de chegar em 

Nova Orleans, viu a escravidão e voltou para o Illinois.
[5]

 

Sua família e vizinhos o consideravam preguiçoso.
[6][3]

 Lincoln evitava caçar e pescar, pois 

não gostava de matar animais.
[5] 
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Estatua de Lincoln jovem no Senn Park, em Chicago. 

Inicio de carreira política 

Seus estudos, segundo suas próprias palavras, resumiam-se, nessa época, a saber ler, escrever e 

fazer as quatro operações. No estado havia escassez de livros e papel, e a Bíblia era 

provavelmente o único livro existente em casa de seus pais. Lincoln estudou-a a fundo, vindo 

mais tarde a enriquecer seus discursos e trabalhos escritos com citações bíblicas.  

Em 1831, Lincoln mudou-se sozinho para a aldeia de New Salem, no estado de Illinois, 

empregando-se como balconista numa loja. Em New Salem, onde viveu quase seis anos, tornou-

se agente postal e mais tarde foi eleito deputado por Illinois (1834-1840) e membro do Senado 

(1844-1848). 

Durante seu segundo mandato na Assembleia, Lincoln começou a estudar Direito e completou 

sua formação, tomou livros emprestados, estudou-os e, em 1836, obteve licença para exercer a 

advocacia. No ano seguinte mudou-se para a nova capital do Estado, Springfield, onde, 

juntamente a outros, constituiu um escritório de advocacia.  

Em 1842, casou-se com Mary Todd e, dois anos depois, montou um novo escritório em 

sociedade com William Herndon. Essa sociedade jamais foi desfeita. A prática da advocacia em 

Illinois não era especializada no tempo de Lincoln. 

Durante seis meses em cada ano, Lincoln integrava os tribunais itinerantes do estado percorrendo 

vários municípios e aceitando os casos que lhe eram apresentados. Sua atuação como advogado 

tornou-o conhecido em todo o Illinois. Em 1846, foi eleito para a Câmara de Representantes 

federal. 

De 1847 a 1849, Lincoln atuou no Congresso, onde se tornou impopular por causa da oposição 

que fez ao presidente James K. Polk, culpando-o pela guerra com o México. Desistiu de tentar a 

reeleição e voltou a exercer a advocacia. Uma súbita mudança na política nacional em relação à 

escravidão trouxe Lincoln de volta à política.  
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O Acordo do Missouri proibira, em 1820, a escravidão nos novos territórios situados ao norte da 

fronteira sul do Missouri. Em 1854, o senador Stephen A. Douglas apresentou uma lei para 

organizar os territórios de Kansas e Nebraska que repelia o Acordo do Missouri, estabelecendo 

que os colonos deveriam decidir se desejavam ou não a escravidão. 

Lincoln era contrário a essa lei. Em 1858, disputando uma vaga ao Senado com Douglas, Lincoln 

desafiou-o para uma série de debates em torno da extensão da escravidão nos territórios livres.  

Lincoln perdeu as eleições, mas transformou-se numa figura de destaque nacional, possibilitando 

assim sua candidatura à Presidência em 1860, tendo estado essa atuação relacionada, também, 

com a fundação do Partido Republicano dos Estados Unidos em 1854.  

Em 1860, a assembleia nacional republicana apresentou-o como candidato à presidência da 

nação. 

 O Governo Lincoln 

 

Retrato oficial de Abraham Lincoln 

A marcha dos acontecimentos acelerou-se no Sul durante os meses que antecederam a posse de 

Lincoln na Presidência. Vários líderes do Sul haviam ameaçado retirar seus estados da Federação 

caso Lincoln ganhasse as eleições.  

Quando ele tomou posse, em março de 1861, sete estados do Sul haviam-se retirado e mais 

quatro fizeram o mesmo depois. Esses estados formaram, então, os Estados Confederados da 

América.  

Apesar de ter intentado um esforço extraordinário de conciliação, a sua escolha eleitoral para 

aquele cargo provocou a eclosão da Guerra Civil Americana. Em 12 de abril, os confederados 

bombardeavam o forte Sumter. Lincoln enfrentou a crise com energia: decretou o bloqueio dos 

portos sulistas e aumentou o exército além dos limites impostos pela lei.  
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Após perderem as primeiras batalhas, os nortistas acabaram por vencer a guerra, a qual durou 

quatro anos e deixou um saldo de 600 mil mortos. Apesar dos insucessos iniciais e da 

consequente impopularidade, Lincoln jamais se deixou abater.  

Para ele, os EUA representavam uma experiência da capacidade de um povo para se governar a 

si mesmo. Em 22 de Setembro de 1862 publicou a proclamação que concedia a liberdade aos 

escravos dos estados confederados.  

Aos olhos das outras nações, a libertação deu um novo sentido à guerra e abriu caminho para a 

abolição da escravatura em todo o país, em 1865. Em 1864, as vitórias dos nortistas 

possibilitaram a reeleição de Lincoln, cujo novo mandato teve início no ano seguinte. 

Assassinato 

 

O assassinato de Abraham Lincoln. Da esquerda para a direita: Henry Rathbone, Clara Harris, 

Mary Todd Lincoln, Abraham Lincoln e John Wilkes Booth. 

 

John Wilkes Booth, um conhecido ator e espião Confederado de Maryland, formulara 

originalmente um plano de sequestrar Lincoln em troca da libertação de prisioneiros 

Confederados. Após presenciar um discurso em 11 de abril no qual Lincoln prometia direito de 

voto aos negros, um enfurecido Booth mudou de ideia, determinado agora a assassinar o 

presidente.
[7]

 

Em 14 de abril de 1865, ao ficar sabendo que o presidente e a primeira-dama assistiriam uma 

peça no Teatro Ford, ele deu continuidade a seus planos, combinando com cúmplices o 

assassinato simultâneo do vice-presidente Andrew Johnson e do secretário de estado William 

Henry Seward. 

Sem seu guarda-costas principal, Ward Hill Lamon, a quem ele teria relatado um sonho três dias 

antes que predizia sua morte, Lincoln deixou a Casa Branca para assistir à encenação da peça 

Our American Cousin no Ford, acompanhado em seu camarote pelo major Henry Rathbone e sua 

noiva Clara Harris. 
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Enquanto um segurança solitário vigiava as cercanias e Lincoln permanecia em seu camarote, 

Booth se esgueirou para dentro do cômodo e aguardou um momento particularmente engraçado 

durante a peça, esperando que os risos da platéia abafassem o barulho do tiro. No exato 

momento, Booth entrou no camarote e disparou à queima-roupa sua Deringer calibre .44 tiro 

único contra a cabeça do Presidente.  

O major Rathbone lutou momentaneamente com Booth, mas foi subjugado ao sofrer um corte 

profundo de punhal no braço. O assassino então pulou ao palco e gritou Sic semper tyrannis! 

(latim: "Isso sempre acontece com os tiranos!") e escapou, apesar de ter quebrado a perna 

durante o salto.
[8]

 

Uma caçada humana de doze dias teve início, com Booth perseguido por agentes federais sob a 

direção do secretário de guerra Edwin M. Stanton. Ele foi finalmente encurralado e baleado em 

um celeiro na Virgínia, morrendo em consequência dos ferimentos pouco depois.
[8]

 

Abraham Lincoln foi sepultado no Cemitério Oak Ridge, Springfield, Illinois nos Estados 

Unidos.
[9] 

 

O rosto do presidente Lincoln esculpido no Monte Rushmore. 
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Frases de Abraham Lincoln 

É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do quer falar e acabar 

com a dúvida. Abraham Lincoln 

 

Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser por à prova o caráter 

de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln 

 

Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles. Abraham Lincoln 

 

Não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces. Abraham Lincoln 

 

Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Abraham Lincoln 

 

Quando pratico o bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. 

Abraham Lincoln 

 

Podeis enganar toda a gente durante um certo tempo; podeis mesmo enganar algumas pessoas 

todo o tempo; mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. Abraham Lincoln 

 

A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Abraham Lincoln 

 

Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Abraham 

Lincoln 

 

O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de 

vencer. Abraham Lincoln 

 

Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz.Abraham 

Lincoln 
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Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. 

Abraham Lincoln 

 

O meu pai ensinou-me a trabalhar; não me ensinou a amar o trabalho. Abraham Lincoln 

 

Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. 

Abraham Lincoln 

 

Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraham Lincoln 

 

O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos 

dela; a árvore é a coisa real. Abraham Lincoln 

 

Nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. Abraham Lincoln 

 

A perda de um inimigo não compensa a de um amigo. Abraham Lincoln 

 

Nosso Senhor ama os pobres, por isso fez tantos. Abraham Lincoln 

 

Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Abraham Lincoln 

 

Tato é a capacidade de se descrever os outros tal como eles se julgam. Abraham Lincoln 

 

O que mata uma doninha é a publicidade que faz a si própria. Abraham Lincoln 

 

Ando devagar, mas nunca ando para trás. Abraham Lincoln 

 

Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. Abraham Lincoln 

 

O que mais me interessa saber, não é se falhaste mas se soubeste aceitar o desaire. Abraham 

Lincoln 
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Você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã esquivando-se dela hoje. Abraham 

Lincoln 

 

Eu destruo meus inimigos quando faço deles meus amigos. Abraham Lincoln 

 

Frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. 

Abraham Lincoln 

 

Se a escravatura não é má, nada é mau. Abraham Lincoln 

 

O auto-respeito é a raiz da disciplina; a noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não 

a si mesmo. Abraham Lincoln 

 

Nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem sucedido. Abraham 

Lincoln 

 

Não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos? Abraham Lincoln 

 

Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado; minha maior preocupação é estar 

ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. Abraham Lincoln 

 

Para você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de 

fazer. Não sejas um especialista em usar a crítica ao que está feito como pretexto para nada fazer. 

Assina, aquele que fez, quando no momento de fazer, não sabia-se como. Abraham Lincoln 

 

A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. 

Abraham Lincoln 

 

O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que 

superou no caminho. Abraham Lincoln 
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Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o 

resto pela fé, e, vivereis e morrereis um homem melhor. Abraham Lincoln 

 

Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração 

as condições dos animais. Abraham Lincoln 

 

Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. Abraham Lincoln 

 

Acho difícil que um indivíduo contemplando o céu possa dizer que não existe um criador. 

Abraham Lincoln 

 

Não poderás ajudar aos homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem 

e devem fazer por si próprios. Abraham Lincoln 

 

And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. Abraham 

Lincoln 

E no final das contas não são os anos em sua vida que contam. É a vida nos seus anos. Abraham 

Lincoln 

 

A face de um velho amigo é como um raio de sol por entre escuras e sombrias nuvens. Abraham 

Lincoln 

 

Não fortalecerás os fracos , por enfraquecer os fortes. Não ajudarás os assalariados, se arruinares 

aquele que os paga. Não estimularas a fraternidade, se alimentares o ódio. Abraham Lincoln 

 

Não sou obrigado a vencer mas tenho o dever de ser verdadeiro. Não sou obrigado a ter sucesso 

mas tenho o dever de corresponder à luz que tenho. Abraham Lincoln  

 

As pessoas são, em geral, tão felizes quanto decidem ser. Abraham Lincoln 

 

Não os critiquem; são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. Abraham 

Lincoln 
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"Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. " Abraham Lincoln 

 

É dificil tornar infeliz o homem que se sente digno e louva o grande Deus que o criou. Abraham 

Lincoln 

 

"Nunca conseguirás convencer um rato de que um gato traz boa sorte." Abraham Lincoln 

 

Pode-se enganar a todos por algum tempo; Pode-se enganar alguns por todo o tempo; Mas não se 

pode enganar a todos todo o tempo..." Abraham Lincoln 

 

Tenha sempre em mente que a sua resolução de atingir o sucesso é mais importante do que 

qualquer coisa. Abraham Lincoln 

 

A demagogia é a capacidade de vestir as idéias menores com palavras maiores. Abraham Lincoln 

 

"Casamento não é o paraíso nem o inferno - é apenas o purgatório." Abraham Lincoln 

 

A melhor forma de destruir a seu inimigo é converter-lhe em seu amigo. Abraham Lincoln 

 

As coisas chegam para aqueles que esperam, mas somente as coisas deixadas por aqueles que 

agem rápido. Abraham Lincoln 

 

Uma pessoa será tão feliz quanto sua mente decidir. Abraham Lincoln 

 

"Eu sou a favor dos direitos animais bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um 

ser humano integral." Abraham Lincoln 

 

À noite, quando começo a pensar nos meus defeitos, durmo imediatamente. Abraham Lincoln 

 

Melhor permancer calado e que suspeitem tu insensatez, que falar e eliminar toda a dúvida disso. 

Abraham Lincoln 
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Todos gostam de um cumprimento. Abraham Lincoln 

Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem levam em consideração 

as condições dos animais. Abraham Lincoln 

People are just about as happy as they make up their minds to be. Abraham Lincoln 

O amor é a coisa mais alegre. O amor é a coisa mais triste. O amor é a coisa que eu mais quero. 

Abraham Lincoln 

A mão que embala o berço governa o mundo.Abraham Lincoln 

" Tem direito de criticar o que tem coragem de ajudar."  Abraham Lincoln 

Não importa o ninho, se o ovo é de águia. Abraham Lincoln 

Se a amizade é o seu ponto fraco então você é a pessoa mais forte do mundo. Abraham Lincoln 

Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu; mas não posso 

conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Abraham Lincoln 

Se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros quarenta e cinco 

minutos afiando meu machado. Abraham Lincoln (1809-1865) 

Eu não gosto daquele homem. Eu preciso conhecê-lo melhor. Abraham Lincoln (1809-1865) 

O tempo não espera por homem nenhum. Abraham Lincoln 

Não criarás prosperidade se desestimulares a poupança. 

Não criarás estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. 

Não evitarás dificuldades financeiras se gastares mais do que ganhas. 

Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem 

e devem fazer por si próprios. Abraham Lincoln 

 

Se a amizade é seu ponto fraco , então você é a pessoa mais forte do mundo . Abraham lincoln 

 

"Aqueles que procuram pelo mal nas pessoas com certeza o encontrarão" Abraham Lincoln. 

 

 

Pesquisa do Acadêmico 

 

 

Luiz Antonio Batista da Rocha 

Engenheiro Civil / Segurança 

Membro da Academia Barretense de Cultura – ABC 

http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln_1809_1865/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln_1809_1865/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/frases_de_abraham_lincoln/5/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/
http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/

