
 

"A tragédia do homem e o que morre dentro dele enquanto ele ainda 

esta vivo." 

Albert Schweitzer 

 

 

"O medo reina sobre a vida." 

Albert Schweitzer 

 

 

" Do mesmo modo que a onda não pode existir para si mesma, mas 

como parte da superfície elevada do oceano, assim eu nunca devo 

viver minha vida apenas para si mesma, mas sempre interagindo com 

o que ocorre ao redor de mim. " 

Albert Schweitzer  

 

 

" Eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos 

entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuraram e 

encontraram como servir." 

Albert Schweitzer  

 

 

" Na vida de toda pessoa, de vez em quando, nosso fogo interno se 

apaga. Ele então é aceso repentinamente por outro ser humano. 

Deveríamos todos ser gratos por aquelas pessoas que reacendem 

nosso espírito interior." 

Albert Schweitzer 

 

 

" O salgueiro que se curva à tempestade frequentemente escapa 

melhor que o carvalho que resiste a ela; e assim em grandes 

calamidades, algumas vezes acontece de espíritos frívolos e levianos 

recuperarem sua elasticidade e presença de espírito mais rapidamente 

do que aqueles com caráter mais nobre." 

Albert Schweitzer  

 

 

"A verdade não tem nenhuma hora especial para ela. Sua hora é 

agora e sempre. " 

Albert Schweitzer  
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"Os ladrões exigem nos a bolsa ou a vida. Os médicos levam nos a 

bolsa e a vida." 

Albert Schweitzer 

 

 

"A linguagem da verdade é simples." 

Albert Schweitzer 

 

 

"coisa na vida: é a única" 

Albert Schweitzer 

 

 

 

"Só serão realmente felizes os que procurarem e encontrarem um 

meio de servir." 

Albert Schweitzer 

 

 

"O exemplo não é a coisa principal para se influenciar os outros; é a 

única coisa." 

Albert Schweitzer 

 

 

 

"Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a 

alma. " 

Albert Schweitzer 

 

Leia mais: http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=etica-nada-mais-e-que-reverencia-

pela-vida-&a=albert-schweitzer-&frase=11943#ixzz2bK4Cc38Q  
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