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Foi descoberta aquela que poderá ser a maior estrutura conhecida no 

universo, e é um buraco gigante: um espaço no universo que está invulgarmente 

vazio. Esse espaço tem mais de 1.8 mil milhões de anos-luz de um lado ao outro e, 

de acordo com o cientista que liderou a investigação para o 

compreender, poderá ser "a maior estrutura individual alguma vez 

identificada pela humanidade" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jó 26 

5 Os mortos tremem debaixo das águas, com os que ali habitam. 

6 O Seol está nu perante Deus, e não há coberta para o Abadom. 

7 Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. 

8 Prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga 

debaixo delas. 

9 Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. 

10 Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde 

a luz e as trevas se confinam. 

11 As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. 

12 Com o seu poder fez sossegar o mar, e com o seu entendimento 

abateu a Raabe. 

13 Pelo seu sopro ornou o céu; a sua mão traspassou a serpente 

veloz. 

14 Eis que essas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos; e 

quão pequeno é o sussurro que dele, ouvimos! Mas o trovão do 

seu poder, quem o poderá entender? 

Pode-se imaginar racionalizar a revelação dada a Jó, sobre o mistério 
celeste do mundo no qual vivemos ficar suspenso sobre o nada. Mas... 
o que foi dito, ainda que em poesia é algo impensável para os povos 
da antiguidade.  E Jó não está preocupado com o pequeno cientista 
que habita os pensadores dos séculos XIX em diante. Ele tem uma 
motivação bem maior que uma discussão filosófica. E sua resposta é 
muito mais profunda que imaginamos. Será a maior de todas. E jamais, 
em tempo algum, por homem algum, será repetida.  Jó vai longe 
demais, porque sua vida está em jogo, porque seu mundo está 
desabando, porque está sendo injustiçado e porque seu opositor no 



debate tem uma falsa suposição sobre o que sabe. Bildade usa o peso 
da sabedoria antiga, o equivalente ao peso da cátedra ou do 
conhecimento acadêmico, somado à dignidade de sua posição, à 
solenidade de sua visitação, abraçando os limites de sua tradição 
religiosa e os limites de sua tradição de arte retórica, na vã tentativa 
de impedir o que Jó está fazendo. Jó não está brincando de debater 
opiniões.  Na grandeza do que diz está a chave do discurso de Jó. A 
grandeza da revelação da boca de Jó é de tal monta que ele cala todas 
as tradições de sabedoria e de religião vigentes. Jó somente vacilará 
diante de Eliú. Mesmo porque o segredo do discurso de Eliú não 
consiste na condenação. E porque Eliú, assim como Jó, não errará 
sobre coisas espirituais. Mas, nesse momento, Bildade é de uma 
arrogância solene.  E necessita de uma resposta à altura de sua 
provocação.  

BILDADE:  

 

3 Acaso têm número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta 
a sua luz? 

4 Como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus, e como 
pode ser puro aquele que nasce da mulher? 

5 Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos 
olhos dele; 

6 quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, 
que é um vermezinho! 

Desde que seus amigos chegaram na história de sua tragédia, Jó é 
acusado de perversidade, de ocultação de maldades, de pecados 
dissimulados. É acusado de inventar uma vida de aparência, que suas 
práticas religiosas escondiam um monstro.  

Quando declara que jamais fez atos que pudessem trazer tamanha 
desgraça para sua vida, proclamando sua justiça, os seus acusadores 
começam a perceber que Jó está falando a verdade ou que está 
convencido disso. Mas em sua teologia não atinge a situação pela 
qual Jó está passando. E se duvidar, sequer a nossa.  Porém, não 
estamos diante de um ser humano qualquer. Estamos diante de 
alguém que conhece mistérios de um caráter que beira o maravilhoso.   



Jó 26 

7 Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. 

 

De nada adianta tentar contradizer ou refutar o irrefutável. A soberba 
intelectual humana parece uma pobre moça babilônica da 
antiguidade, que nos festivais de Tamuz ficava sentada junto à outras 
milhares de adolescentes, aguardando em desespero quem lançaria 
a moeda de prata em seu colo, para lhe conduzir, escrava de sua 
religião mágica, até o motel improvisado num Zigurate qualquer 
onde ela perderia sua virgindade, escrava de sua cultura, escrava de 
seus padrões sociais, escrava de seus sacerdotes-cientistas. Numa 
época em que os sacerdotes eram igualmente os sábios e astrônomos, 
linguistas e matemáticos, e sobretudo, místicos. Ver o mundo 
estendido sobre o vazio, onde ao olhar para o norte celestial se vê 
uma inquietante diminuição do brilho das estrelas… É o retrato do 
que o texto declara.  

Muito além da teologia da época. O caos babilônico, o num egípcio, 
os mares primordiais dos quais nasceram o universo...não explicam o 
mundo sustentado sobre o nada. Mesmo porque tais entidades 
SERÃO CITADAS NOS DOIS VERSOS QUE DÃO CONTINUIDADE AO 
TEXTO.  
5 Os mortos tremem debaixo das águas, com os que ali habitam. 

6 O Seol está nu perante Deus, e não há coberta para o Abadom. 

7 Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. 

8 Prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga 

debaixo delas. 

9 Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. 

10 Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde 

a luz e as trevas se confinam. 

11 As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. 

 

Logo após citar tais coisas, Jó falará de duas outras realidades, onde 
citará RAABE que é também uma serpente veloz... Singrando os mares 
primordiais da cosmogonia antiga... hehehehehe.  



 
12 Com o seu poder fez sossegar o mar, e com o seu entendimento 

abateu a Raabe. 

13 Pelo seu sopro ornou o céu; a sua mão traspassou a serpente 
veloz.  

Não se explica a luz da religião da antiguidade a revelação divina na 
boca de Jó.  

 

 

Porém a cosmogonia cientifica do homem moderno é mágica. Ela é 
uma mulher mal-amada querendo usurpar o papel da magia antiga. 
O universo que se inicia num ponto qualquer sobre um vazio ainda 
maior e que explode para crescer...esfria para condensar a matéria e 
que dá origem a leis perfeitas que sustentam a vida, ao ponto de 
matéria e energia celestial nascida numa explosão qualquer...se 
organizar ao ponto de criar um ouvido...com tímpano, martelo, 
bigorna e estribo... Toda a cosmogonia cientifica é muito mais 
SOBRENATURAL, MÁGICA ou ASSOMBROSA que qualquer outra da 
antiguidade. Os egípcios ou babilônicos ririam baixinho sobre a 
loucura de um universo de harmonias indescritíveis frutos de crenças 



mágico-cientificas tão toscas, como o Big Bang. Ou o grande Rebote, 
uma novíssima teoria de 1922 que aposta numa espécie de Big Bang 
a partir de um universo preexistente. O que tornaria uma simples flor 
de pessegueiro DUAS VEZES MAIS MÁGICA! Imagine você, que as 
flores, para não dizer toda a vida em toda sua extensão, nascendo de 
um explosão… MULTIDIMENSIONAL... VIXE! Lindo dimais.  

Sem contar com o inestimável auxílio de CRONOS, antiga deidade 
grega, incorporada a ciência, dividido em pedaços, com outros nomes 
superlegais (já que sem uma eternidade de tempo, o fantástico e 
evolucionário processo que vai do pó de estrelas resfriadas… até o 
conjunto com tímpano, martelo, bigorna e estribo… jamais teria 
acontecido). Eu não possuo a quantidade de fé necessária para 
acreditar num universo tão mágico quanto o científico. Então, 
crendo, de modo humilde na palavra PROFÈTICA e na SABEDORIA 
DIVINA, olho para o coração de um dos maiores sábios que já existiu, 
e fico meio que atônito.  

Jó é na época do discurso um homem enfermo, que perdeu seus 
filhos, que perdeu suas posses, à beira da morte, acusado de pecados 
que jamais imaginou cometer responde de bate-pronto sobre a 
ARROGÂNCIA do amigo que imagina conhecer Deus ou o Universo. 
Bildade buscou nas tradições mítico-religiosas de seu povo, uma 
resposta para o que não compreendia, o sofrimento de uma pessoa 
justa. Era-lhe IMPOSSIVEL CONCEBER que tal coisa, a tragédia que se 
abatia sobre Jó pudesse ocorrer sem KARMA, sem um passado 
mórbido, sem ofensa, sem sacrilégio, sem que crime contra leis 
divinas tivessem acontecido. Bildade, no discurso anterior a ele 
imagina saber o que Deus considera sobre a pureza dos seres viventes, 
terrenos ou celestiais. E para justificar seus argumentos, diz que em 
tudo, até em anjos, Deus contempla pecado, erro, dolo ou impureza.  

 

Então Jó lhe dá a maior resposta que um arrogante que pensa que 
sabe sobre algo ou qualquer coisa, que imagina conhecer os mistérios 
do universo e o segredo da existência, poderia receber.  

 

Jó 26: 



3- Que fabuloso conselheiro você é, mostrando verdadeira sabedoria 

a mim, que não passo de um ignorante!  

4 - Como foi que chegou a conclusões tão brilhantes? Quem o ajudou 

a descobrir essas grandes verdades? 

Você que imagina que a ciência pode te ensinar sobre as coisas 
divinas, negando que haja qualquer tipo de inspiração divina nas 
Escrituras e do mesmo modo a todo tipo de espiritualidade, negando 
a Profecia, negando por tabela, a existência de homens e mulheres 
inspirados por Deus, já que Deus (com certeza) é só uma ilusão.  

Queria te dizer o mesmo que foi dito a Bildade. Com a mesma IRONIA: 

 

- Você é um fabuloso conselheiro, que demonstra verdadeira 
sabedoria, a nós ignorantes sobre tais verdades. Chegou a brilhantes 
conclusões! Nossa, quem ajudou você a descobrir tão grandes 
verdades? 

 



 

 

Logo após isso, Jó demonstra a que veio, quem ele é e até onde ele 
foi no conhecimento dos mistérios divinos em sua tremenda 
“ignorancia”: 

 
5 Os mortos tremem debaixo das águas, com os que ali habitam. 

6 O Seol está nu perante Deus, e não há coberta para o Abadom. 

7 Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. 

8 Prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga 

debaixo delas. 

9 Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. 

10 Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde 

a luz e as trevas se confinam. 

11 As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. 

12 Com o seu poder fez sossegar o mar, e com o seu entendimento 

abateu a Raabe. 

13 Pelo seu sopro ornou o céu; a sua mão traspassou a serpente 
veloz.  

Então para você, sim você, que nega a Deus e ao mesmo tempo fica 
maravilhado em sair do quântico, a base de um pouco de tempo, até 
chegar ao tímpano, martelo, bigorna e estribo…  

I - Jó revela a existência da dimensão da morte , fala da CONSCIÊNCIA 
numa dimensão após a morte (Os mortos tremem debaixo das 
águas), deixa implícito que há outros entes nessa dimensão além do 
ser humano (com os que ali habitam)  

II -Declara que as dimensões invisiveis além do universo fisico são de 
pleno e completo conhecimento divino e que são mais que outra, 
declarando pluralidade de dimensões (nomeando Seol e Abadom 
pelo menos - O Seol está nu perante Deus, e não há coberta para o 
Abadom),  

III-  Declara o mundo sustentado no vazio do cosmos e ainda que no 
universo ao norte da terra não existem estrelas (Ele estende o norte 
sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada.), -"O Norte estende 



sobre o vazio" (Jó 26:7). O vazio já está presente no espaço sideral 
que envolve a terra.  Porém a profecia presente na poesia do discurso 
de Jó vai mais além. Muito além.   

 

Uma surpreendente descoberta astronômica revelou recentemente 
que a área ao norte do eixo da Terra em direção à estrela polar é vazia 
de estrelas, em contraste com outras direções. Existem muito mais 
estrelas em todas as outras direções a partir da Terra do que na 
direção norte. Milchell Waldrop escreveu a seguinte declaração num 
artigo na revista Science (Ciência): "O recém-anunciado "buraco no 
espaço", uma lacuna de 300 milhões de anos-luz na distribuição das 
galáxias, tem tomado os cosmologistas de surpresa...Chamado O 
vazio de Bootes, mostraram notáveis lacunas na sua distribuição " 
[Mitchell Waldrop, "Delving the Hole in Space" ("Pesquisando Buracos 
no Espaço" Revista Science (Ciência), 1981]. Este vazio relativo na 
direção do Norte do nosso sistema solar não é visível a olho nu. Só 
recentemente, como resultado de observações muito cuidadosas, 
usando-se telescópios, os cientistas puderam provar que Jó estava 
absolutamente certo em sua afirmação. 

IV- Como se não bastasse, transitando do invisível espiritual ao 
invisível físico, Jó ainda nos fala sobre o fenômeno da precipitação 
atmosférica e sobre a condensação de milhares de toneladas as águas 
das nuvens, cujo mecanismo ainda é teorizado (Prende as águas em 
suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas), 
declara a invisibilidade de uma terceira dimensão celestial (Encobre a 
face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem.)  

V- Ainda declara algo que a ciência tem idéia PARCIAL, a soma da 
gravidade lunar, da gravidade dos corpos celestes, do controle os 
fluxos de calor latente e sensível entre o oceano e a atmosfera, 
somados ao efeito da crosta terrestre e de fluxos internos, somados 
a química do CO2 (o que lembra a falácia do efeito estufa e do tal do 
crédito de carbono e do cara-de-pau do Al Gore que relaciona as 
catástrofes climáticas, como o furacão Katrina, como resultados do 
efeito estufa e pinta um futuro trágico para os habitantes do planeta 
Terra) e o efeito da magnetosfera e do magnetismo terrestre (Ele 
colocou um limite para os oceanos).  

VI- Em sua demonstração sobre o que sabe sobre o mistério divino, 
Jó não esquece algo que GENESIS havia revelado, mas que ele 



acrescenta um pequeno detalhe.  Jó declara uma divisão, um limite 
entre a luz e as trevas, um limite para o dia e para a noite. Essa frase 
estabelece uma realidade não mensurável, não perceptível. Um limite 
entre a luz e a escuridão é algo que beira a filosofia quântica. Se você 
apagar o Sol, a Terra não ficaria completamente escura. Luz das 
estrelas, nebulosas e do Big Bang continuariam a encher o céu. O 
planeta e tudo nele, incluindo nossos corpos, brilhariam em 
infravermelho. Dependendo de como, exatamente, você conseguiria 
apagar o Sol, ele continuaria a brilhar durante muito tempo. Enquanto 
conseguirmos ver, vamos enxergar alguma coisa. Nenhum detector 
de luz consegue registrar escuridão total, porque até as flutuações 
quânticas produzem pequenos brilhos de luz. Até um buraco negro, 
o objeto mais escuro que podemos conceber, emite alguma luz. No 
entanto, a mecânica quântica imagina que não existe escuridão 
verdadeira ou espaço vazio. Até onde não existe luz que possamos 
ver, campos eletromagnéticos flutuam para dentro e fora da 
existência, especialmente em pequenas escalas e curtos intervalos de 
tempo. Até as ondas gravitacionais, podem emanar luz em algum 
espectro que não podemos captar.  

Não é coisa banal afirmar que foi estabelecido um limite definido para 
a luz. No original hebraico, uma PRISÃO, um confinamento para a luz 
e as trevas. Significa algo mais desconhecido pela ciência humana que 
somente “limite”.   

 

11 As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. 

12 Com o seu poder fez sossegar o mar, e com o seu entendimento 

abateu a Raabe. 

13 Pelo seu sopro ornou o céu; a sua mão traspassou a serpente 
veloz.  

 

VII- Jó continua dizendo que as colunas do céu tremem, e se 
espantam da Sua ameaça.  

Embora Jó afirme que a terra se suporta no Vazio, ele estabelece 
poderes ou colunas, vigas que sustentam os céus que formavam a 
atmosfera. Como se predissesse a GRAVIDADE de modo poético 



nesse texto. E como também prenunciasse a possibilidade da 
gravidade ser alterada ou sofrer variações. E não somente variações, 
mas agir como se fosse cordas que são tangidas.  

Neste texto Jó afirma que DEUS é poderoso de tal modo que pode 
mudar todo o universo. Que ele o “ameaça”.  

Outro texto bíblico remeterá ao momento que o universo e a 
gravidade serão permanentemente, destruídos.  

 

A partir deste momento (aparentemente) Jó mergulha, de cabeça, na 
cosmologia da antiguidade. Na mitologia da criação babilônica, 
egípcia ou chinesa em que para manter o universo, houve uma luta 
com um monstro, com um poder, que os judeus conheceriam como 
Leviatã, que os babilônicos chamariam de Tiamat, que os Egípcios 
denominariam Apep, a serpente do caos, que os gregos 
transformariam em draikana morta por Apolo no santuário de 
Delphos, que os Vikings denominariam Jörmungandr e que os 
antigos semitas denominariam de Raabe.  

Embora todo o texto seja regido pela poesia antiga, lembramos que 
eram assim que os PROFETAS entregavam suas profecias. Suas 
revelações.  

VIII- Jó relembrava algo que ocorreu num cosmos maior que o 
universo físico, desconhecido pelos magos e mágicos da ciência, que 
imaginam a vida emergindo do quântico, a base de um pouco de 
tempo, até chegar ao tímpano, martelo, bigorna e estribo. 

A lição diante do inominável 

O arrogante sempre morre no final.  O que despreza a inspiração 
profética das Escrituras é um falsário. Ele engana a si mesmo e espalha 
mentiras baseado em nada ou pouco mais que nada.  

Prega com veemência a inexistência de Deus, usando todos os meios 
possíveis para anular evidencias claras como a luz do dia, sobre quem 
de fato, concedeu conhecimentos tão maravilhosos e surpreendentes 
aos personagens citados nas Escrituras.  No dia 29 de Junho de 1995, 
o shopping center Sampoong em Seul, Coreia do Sul, desabou e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rmungandr


matou mais de 500 pessoas. Eu vou usar esse fato como uma parábola 
contra a falsa intelectualidade.  

 

A tragédia no luxuoso estabelecimento ocorreu devido a uma série 
de erros cometidos pelos projetistas – muitos desprezados após 
diversas análises e mantidos para diminuição dos custos, além de 
empreiteiros que utilizaram material de baixa qualidade na 
construção do edifício somados a negligência do seu proprietário. 



 

Lee Joon ergueu o Sampoong no terreno de um antigo depósito de 
lixo em 1989. Estava originalmente projetado para cinco pavimentos, 
porém, a meio da construção, insistiu no acréscimo de um pavimento 
extra dotado inclusive de uma piscina. Diversos engenheiros que 
trabalhavam no projeto advertiram Joon que a sobrecarga era 
perigosa. Ao invés de levar em conta a advertência, resolveu demiti-
los. 

A revelação divina chama os homens a reflexão. As palavras de Deus 
são verdadeiras, concedidas para transformação do coração humano.  
Em vez de crer no testemunho deixado pelos profetas, preferem 
DEMITI-LOS, e manter teorias, testes, filosofias, ideologias, 
pensamentos que são INFINITAMENTE INFERIORES aqueles 
concedidos para construção do edifico espiritual de suas vidas.  

Além do mais, o departamento de planejamento da municipalidade 
de Seul não foi comunicado da mudança e os inspetores de 
segurança do governo que monitorizavam a construção foram 
corrompidos.  

Não basta impedir uma interpretação fidedigna das Escrituras. Não 
basta ao ser humano abraçar um erro, em nome de sua idiotice. Ele 
ainda tem que subornar qualquer outro recurso que possa conduzi-
lo a enxergar a verdade. Que possa parar o processo de sua ruina 



espiritual. Ele abraça qualquer texto, qualquer pensamento que possa 
SUBORNAR sua consciência. Que possa aliviar sua dúvida, sua 
angustia, sua percepção de que tem algo errado com sua vida.   

Em 1995, o shopping era um verdadeiro sucesso, com mais de 40 mil 
clientes passando pelas suas portas todos os dias. A 27 de Junho, foi 
registado uma fuga de gás, contudo, Joon recusou-se a interditar o 
prédio.  

Então a luz de sua incredulidade, começa o sofrimento. Sua fé na 
ausência de fé, suas convicções no nada, seu castelo de areia 
intelectual e sua arrogância somado a sua incapacidade de crer, 
revelam os resultados.  Não há paz, a vida fica cinza. O mundo perde 
o sentido e o gás rompido sinaliza, alerta, a alma DESEJOSA das coisas 
de Deus e sedenta dá sinais. Tem algo errado com esses meus 
pensamentos, com essa vaziedade e com a ilógica de minha lógica. 
Desse correr incessante atrás do rabo de minha ignorância espiritual.  

Dois dias depois, o teto do quinto pavimento exibia sinais de um 
iminente colapso. Entretanto, a única medida preventiva 
adoptada foi a de remover as mercadorias mais caras. Permitiu-
se também que alguns executivos deixassem o local mais cedo. 

Então você, intelectual da gema, pensando que profeta é mito, que 
Apocalipse é nome de evento gótico, que Cristo é fruto de invenção 
religiosa, faz talvez uma ou outra atitude religiosa, talvez uma 
simpatia, lê um livro sobre espiritualidade, coloca uma pedra que 
dizem dá sorte aqui e ali. Vai numa reunião mística que tem um 
sujeito que parece tomado por um fantasma de um morto e começa 
a aceitar a existência de vida alienígena e numa possibilidade de 
ascensão espiritual de algum tipo. Talvez abrace uma doutrina 
fatalista qualquer ou no mínimo, abrace costumes mágicos.  

Mas é tudo atenuante de uma tragédia espiritual que começou no dia 
em que você imaginou que Deus não falou o que falou do jeito que 
falou a Jó. Além do que você desprezou umas 1600 páginas de 4000 
anos de revelações divinas concedidas a gente do caráter de Moisés, 
Davi, Isaías, Daniel, Ezequiel, Salomão, Oseias, Abraão, Maria, Paulo, 
João e Jesus, para conviver de porcaria espiritual, onírica, mítico-
cientifica, vinda de uma tradição mística qualquer.  



 

Por volta das seis horas da tarde de 29 de junho, centenas de pessoas 
faziam a sua refeição na praça de alimentação situada no subsolo, 
quando toda a estrutura do edifício ruiu sobre as suas cabeças. O teto 
do quinto andar desabou, provocando o consequente desabamento 
de todos os pavimentos abaixo. Focos de incêndio surgiram aqui e ali 
em toda a estrutura, alguns provocados pela gasolina dos carros 
estacionados nas garagens do shopping. O fogo só foi 
completamente dominado alguns dias depois. 

Novamente, seu intelecto destruiu sua espiritualidade. Você não ora, 
não intercede. Não adora. Não crê. Seu mundo espiritual ruiu.  

Os difíceis trabalhos de resgate prosseguiram por semanas e, 
milagrosamente, um sobrevivente foi resgatado 16 dias após o 
colapso. A maioria das pessoas não teve a mesma sorte. Mais de 500 
morreram e outros 900 sofreram graves ferimentos. 



 

25 pessoas foram condenadas pelo desastre. Lee Joon, acusado de 
negligência criminosa, foi condenado a sete anos e meio de prisão. 

 

Então o testemunho de um vazio, ao norte no espaço, testemunhará 
contra você, que mentindo fala coisas sobre Deus, que até Deus 
duvida. Que obcecado pela SOBERBA de um coração burro, deixou 
de lado a possibilidade de aprender coisas maravilhosas. 

Só porque imaginou que sabia.  

Sem saber. 



 

O vazio de Bootes, ao norte onde se encontra a revelação dada a Jó, 

Tem o formato de um coração. Vazio.  

Talvez seja o seu. 

Ah! Não podia deixar de mostrar o esquema ao mitológico 
evolucionista pós-Darwin, presente na alma e nos sonhos de cada  
ilustre cientista mágico.  

 

 

 

 

 

 



Desses que imaginam ... um universo que se inicia num ponto 
qualquer sobre um vazio ainda maior e que explode para crescer... 
esfriando para condensar a matéria e que dá origem a leis perfeitas 
que sustentam a vida, ao ponto de matéria e energia celestial nascida 
numa explosão qualquer... agora transladada de um universo anterior, 
se organizando ao ponto de criar um ouvido... 

...com tímpano, martelo, bigorna e estribo... 
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