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O ensaio Sobre a Ira é dirigido ao irmão mais velho de
Sêneca, Gálio. Embora decomposto em três livros, o texto é
efetivamente dividido em duas partes.
A primeira parte (I-II.17) trata de questões teóricas,
enquanto a segunda parte (II.18 –final) oferece conselhos
terapêuticos. A primeira parte começa com um preâmbulo
sobre os horrores da ira, seguidos por suas definições.
Continua com questões como se a ira é natural, se pode ser
moderada, se é involuntária e se pode ser completamente
apagada.
"Nenhum homem se torna mais corajoso por meio da ira,
exceto alguém que, sem ira, não teria sido corajoso: a ira,
portanto, não vem para ajudar a coragem, mas para tomar seu
lugar" (I.13)
"Nada se convem àquele que inflige punição menos do que a
ira, porque a punição tem tanto mais poder de reforma, se a sentença for pronunciada com
julgamento deliberado. É por isso que Sócrates disse ao escravo: "Eu surraria você, se não estivesse
com ira". Ele adiou a correção do escravo para uma oportunidade em que estivesse mais calmo; no
momento, ele se repreendeu. Quem pode se gabar de ter suas paixões sob controle, quando Sócrates
não ousou confiar em si mesmo à sua ira? " (I.15)
A segunda parte (Livro II.18 em diante) começa com conselhos sobre como evitar a ira e como isso
pode ser ensinado a crianças e adultos. Seguido então por vários trechos de conselhos sobre como a
ira pode ser adiada ou extinta, e muitos casos reais são dados de exemplos a serem imitados ou
evitados. O trabalho conclui com algumas dicas sobre como acalmar outras pessoas, seguido de um
resumo da obra.
"Outros vícios afetam nosso julgamento, a ira afeta nossa sanidade: outros vêm em ataques leves e
crescem despercebidos, mas as mentes dos homens mergulham abruptamente em ira. Não há paixão
mais frenética, mais destrutiva para si mesma; é arrogante se for bem-sucedida e frenética se falhar.
Mesmo quando derrotada, ela não se cansa, mas se o acaso coloca seu inimigo além de seu alcance,
ela volta seus dentes contra si mesmo." (III.1)
"Que nada lhe seja permitido enquanto estiver irado. Por que razão? Porque irá querer que tudo lhe
seja permitido." (III.12)
Em “Sobre a ira” Sêneca defende a tese – contrária à de outros filósofos da Antiguidade, como
Aristóteles – de que a ira sempre é prejudicial. Segundo o romano, um grande homem não deve irarse nunca e, quando não for possível reprimir a ira, ele deve tentar se acalmar o mais cedo possível.
A profundidade do pensamento, a vivacidade do estilo e os ricos exemplos que o filósofo apresenta
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Legend of the earth Emperor(1)
http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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Legend of the earth Emperor(2)
http://new.beebok.info/br-1456275006/legend-of-the-earth-emperor-2.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Seal off old gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456281440/seal-off-old-gods-1.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....

[PDF]

The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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Verdades e mentiras
http://new.beebok.info/br-1445967849/verdades-e-mentiras.html

É senso comum dizer que todo político mente. Mas não seria a verdade uma ilusão, uma
impossibilidade que tornaria a mentira ética? Nesse livro, quatro respeitados pensadores
de nosso tempo – Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e...
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His Moto
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http://new.beebok.info/br-1456647884/his-moto.html

Tom Swift said nothing in reply. Slowly he remounted his wheel androde off, but his
thoughts toward Andy Foger were not very pleasantones. Andy was the son of a wealthy
man of the town, and his goodfortune in the matter of money seemed to have spoiled him,
for hewas a bully and a coward. Several...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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A cinco passos de você
http://new.beebok.info/br-1450252651/a-cinco-passos-de-voce.html

Agora uma superprodução cinematográfica estrelada por Cole Sprouse, de “Riverdale”.
21 de março nos cinemas. Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente
típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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