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Resumo:

A Bíblia é um grande livro ou o maior livro da Vida. Uma obra de muitos séculos de 

história, de sabedoria e espiritualidade. Resumindo lendas, mitos e religiosidade de muitas 

culturas milenares, a Bíblia se transformou num livro que tem orientações sábias para o ser 

humano, não apenas no campo da espiritualidade, mas igualmente no campo da política, da 

economia,  da justiça  social  e da relação do ser humano com a ecologia  e com o meio 

ambiente.
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Abstract:

The Bible is a great book or the greatest book of Life.  A work of many centuries of 

history,  wisdom and  spirituality.  Summarizing  legends,  myths  and  religiosity  of  many 

ancient cultures, the Bible became a book that has guidelines for the wise human being, not 

only in terms of spirituality, but also in the field of politics, economy, social justice and the 

relationship of human beings with the ecology and the environment.
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Introdução

Um leitor comum, não muito familiarizado com a teologia ou as ciências quânticas, irá 

perguntar: o que a Bíblia pode dizer para a ecologia e para o meio ambiente? Um livro de 

histórias, memórias, tradições e culturas orientais tão antigo teria alguma contribuição para 

uma ciência tão recente quanto o estudo do meio ambiente e da ecologia?

Antes  de  ver  o  que  a  Bíblia  fala,  é  importante  salientarmos  alguns  elementos  de 

ecologia e meio ambiente da realidade atual de forma a fazer algumas considerações sobre 

a relação do ser humano com o meio ambiente.

1. Antártica e Amazônia: meio ambiente em risco

1.1. A antártica

Os avanços tecnológicos e instrumentais permitem, hoje, fazer estudos sérios e seguros 

sobre os acontecimentos recentes e também sobre fenômenos remotos e longínquos. Com 

aparelhos de alta resolução, cientistas analisaram a camada de gelo da Antártica a fim de 

tentar desvendar o fenômeno do degelo e suas conseqüências. As pesquisas garantem que é 

possível estipular a quantidade de CO2 (monóxido de carbono) emitida nos últimos 700 mil 

anos. As placas de gelo da Antártica possuem, em média, 3 quilômetros de espessura. As 

conclusões  dos  estudos  feitos  com essas  camadas  de gelo trouxeram à  tona  uma triste 

realidade: nos últimos 30 anos foi emitido mais CO2 que nos outros 700 mil juntos.

1.2. A Amazônia

No período dos governos militares, particularmente nos anos de Garrastazu Médici, o 

grande lema era:  “Brasil,  ame-o ou deixe-o”! Um dos grandes objetivos era “ocupar” a 

Amazônia, ou melhor, justificar uma política de “invasão”. A forma como a Amazônia foi 

“assaltada”  e  está  sendo  devastada  é  semelhante  ao  assalto  que  os  europeus, 

particularmente Portugal,  Espanha e Inglaterra  praticaram nas Américas.  O grande líder 
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Tupi-guarani,  na sua grande luta contra os espanhóis e portugueses nos Sete Povos das 

Missões, nas fronteiras da Argentina, Paraguai e Brasil, mais precisamente no Rio Grande 

do Sul, bradava: “Essa terra tem dono!” 

A partir  dessa época,  a  Amazônia  foi  entregue a  magnatas,  piratas  e  bandidos que 

quisessem  desbravar,  destruir  ou  ocupar  a  fim  de  justificar  o  “desenvolvimento”  da 

Amazônia. Estrangeiros cooptavam grileiros e marginais para atividades de exploração do 

subsolo e dos rios com garimpo ilegal, despejando mercúrio nas águas e contaminando rios 

e bacias hidrográficas sem o menor escrúpulo. A divisão das terras era feita em Brasília. 

Traçava-se uma linha imaginária, no mapa de um gabinete, e a legalização da propriedade 

estava pronta. O desbravamento era só uma questão de forças, máquinas e capangas. 

Toda essa situação suscita uma pergunta simples: Se o ser humano entrou nas Américas 

há 11 mil anos, a Amazônia não tinha habitantes? Qual é a diferença entre uma tribo de 

índios  que  detém  o  verdadeiro  direito  de  posse,  há  milhares  de  anos,  e  madeireiros, 

mineradores e piratas de multinacionais que compram mapas em Brasília ou nos cartórios 

dos Estados? Há poucas semanas a imprensa noticiou o pedido de um governador de um 

Estado da Amazônia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: um milhão de hectares como 

reconhecimento de seu apoio ao presidente. 

A Internet divulga com freqüência os planos dos nobres, signatários e descendentes dos 

antigos piratas sem alma e sem coração sobre a distribuição das fontes de recursos naturais 

e do subsolo da Amazônia. E os índios que lá estão, ou os sertanejos, filhos de bandeirantes 

com índios, que já estão vivendo nessas bandas há muitas décadas, para onde vão?

2. O caso das rodovias e fazendas

As rodovias têm o objetivo de levar o desenvolvimento às regiões distantes. Muitas 

delas ligam cidades maiores a pequenos vilarejos ou tribos indígenas. Mas ao analisarmos 

bem essa questão, surge a seguinte dúvida: que tipo de desenvolvimento é esse? Quantas 

estradas são necessárias aos índios? Qual é o desenvolvimento que os mesmos querem? É 

do interesse deles serem encurralados e aprisionados em favelas de cidades?

No caso da Transamazônica, nenhum critério ecológico, sociológico e político foram 

considerados  para  a  construção  da  Transamazônica.  Na  sua  estruturação,  estavam 
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subjacentes,  camuflados  e  ideologizados  os  verdadeiros  interesses  de  organismos 

internacionais de viabilização do conhecimento e exploração da madeira e do subsolo. Na 

época, como nos dias atuais, os crimes ambientais, o desrespeito à história, a destruição de 

sítios arqueológicos e a matança de tribos indígenas eram questões secundárias.

Já  em  relação  à  rodovia  Belém-Brasília,  tal  construção  acabou  tendo  como  papel 

principal o favorecimento de grupos de mineradoras e garimpos ligados a grupos do poder 

que precisavam diminuir a resistência de organismos ligados à Igreja Católica e à política 

indigenista. Este é um outro exemplo de descaso com o meio ambiente.

Um outro caso que pode ser citado é o da rodovia que liga Campo Grande a Corumbá 

cujo objetivo principal era abrir caminhos para escoar a produção de açúcar e carne de gado 

das fazendas de um político o qual detém a maior fazenda unitária da região (1 milhão e 

quatrocentos mil hectares). Interessante salientar que a estrada corta exatamente o meio da 

fazenda.  Para a ocupação das terras, o dono contratou marginais  que ateavam fogo nas 

tabas indígenas e oferecia, aos que não quisessem morrer trucidados, casinhas de sapé, em 

um bairro em Campo Grande, conhecido como o “bairro dos índios Terrenas”. Os pertences 

que  sobraram das  queimadas  estão  à  disposição  dos  visitantes  no  museu do  índio,  em 

Campo Grande/MS.

A  ferrovia  Madeira/Mamoré  foi  tema  de  muitas  músicas  e  até  de  telenovela.  A 

construção dessa ferrovia foi estabelecida por contratos com empresas estrangeiras as quais, 

mais que construir a rodovia, estavam interessadas nos direitos que lhes eram concedidos 

caso concluíssem a tarefa: a exploração e a posse do solo, da madeira e de minérios. Os 

estragos foram feitos e a ferrovia ficou no projeto.1

As paróquias das igrejas católicas  do MT, MS e Rondônia se servem de mapas de 

satélite para conhecer a realidade que possuem. Em muitas delas, aparecem nos mapas duas 

ou três fazendas ocupando metade das terras de domínio paroquial. As fazendas bloqueiam 

estradas,  impedem  passagem,  alteram  caminhos  e  os  habitantes  se  encontram  em 

verdadeiros campos de concentração, sem o direito de ir e vir, naquilo que originalmente 

pertencia a eles.

1 Pode-se elencar inúmeros projetos de estradas, ferrovias, pontes, usinas e outros, e com eles encontramos 
“magnatas”  envolvidos,  ligados  à  política,  ao  direito  e  às  empresas.  Dos  muitos  empresários  brasileiros 
envolvidos,  vale  citar  o  atual  governador  do  MS,  Blário  Maggi.  Em  2005  ele  ganhou  do  Greenpeace 
Internacional o título, nada honroso, de “Garoto Motosserra”, pela quantidade de área devastada sob o nome 
do desenvolvimento, isto é, era o maior produtor de soja do mundo.
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2. O processo de ocupação

O país também sofre com o desmatamento irracional: na floresta entram as motosserras 

em “grupinhos” de 200 a 300, porque é necessário aproveitar as épocas de seca para extrair 

o máximo da natureza. As árvores são escolhidas, cortadas – aproximadamente três quartas 

partes – e deixadas de pé. À noite, quando o vento sopra um pouco mais forte, encarrega-se 

de derrubá-las e com a queda elas destroem a grande maioria das outras. As toras principais 

são retiradas e, assim que as folhas secam, tudo é queimado: vegetação, animais, ninhos de 

aves, aves que não voam e tudo o que estiver pela frente. O termo “técnico” da pirataria é 

“limpeza”. 

O garimpo é outra atividade que, além de ser anti-ecológica e contra o meio ambiente 

por usar mercúrio e outros produtos químicos altamente nocivos, é  predatória contra toda a 

natureza. Nas palavras de um garimpeiro, o trabalho do garimpo é “uma imagem concreta 

do  inferno”.  A  vida  humana  não  tem valor  qualquer  diante  dos  diamantes  e  do  ouro 

procurado. Em muitos garimpos, a morte é algo muito banal. Ao lado de qualquer garimpo, 

no meio da floresta,  existem cemitérios clandestinos e ninguém reclama os mortos que, 

algumas vezes, chegam a três por dia. 

Já a pesca esportiva é boa para o pescador, mas para a atividade pesqueira e para a 

saúde dos peixes é uma desgraça. Em muitos casos, os peixes fisgados na pesca esportiva e 

depois devolvidos, morrem. Os barcos movem a areia e destroem os lugares de desova e 

reprodução. Por outro lado, a pesca ilegal com redes desequilibra o processo de reprodução 

e equilíbrio dos cardumes.

Há também os famosos “pivôs” no Chapadão, que são os modernos instrumentos de 

irrigação, usam grandes bombas sugadoras de água, jogam a água nas lavouras, mas essa já 

não retorna para o leito  dos rios.  O equilíbrio  do meio ambiente  é desfeito  a  partir  da 

diminuição das águas ou até de morte dos rios em períodos de seca.  A água que é usada 

para irrigação, tirada com bombas dos rios, ou poços não retorna ao leito do rio. Acresce 

ainda a atividade agrícola nas proximidades ribeirinhas e, por ocasião das chuvas, acontece 

o processo de assoreamento, sobrando apenas bancos de areias e valos com pequenas poças 

de lama.
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3. O processo de ocupação

As populações da Amazônia Legal2 podem ser assim descritas:

1. População nativa

•Índios, 80 etnias, correspondendo a 55,9% da população total.

•Descendentes de bandeirantes

• Nordestinos e negros dos Quilombos

2.População intrusa

Sulistas e empresários que acabaram com as terras e matas no Paraná, São Paulo, 

Rio Grande Sul e hoje estão investindo em “novas terras”, onde a grilagem, a violência e a 

corrupção imperam.

3.Empresários estrangeiros

     A cobiça internacional, com a conivência e corrupção de autoridades brasileiras acaba 

por  agravar  ainda  mais  o  problema  ambiental.  As  terras  são  mapeadas  por  satélite  e 

estimadas no seu valor de subsolo e madeiras, vendidas ou entregues a grupos estrangeiros 

em  troca  de  benefícios  pessoais.  Esses  grupos  estrangeiros  entram  com  objetivos 

predatórios:  extrair  o  máximo  possível  no  menor  espaço  de  tempo.  Nenhum interesse 

nacional, cultural ou social prevalece. O cuidado com a terra, com as populações nativas, 

com a conservação do meio ambiente não são prioritários. Os lucros da atividade extrativa 

são transferidos para o exterior nas sedes das empresas. Acrescente-se a isso os benefícios 

fiscais, a isenção ilegal de impostos sob o pretexto da contribuição para o desenvolvimento. 

2 A  Amazônia Legal é o território que abrange nove Estados brasileiros:  Acre,  Amapá, Amazonas,  Mato 
'Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Ao se falar de Amazônia Legal deve-se 
pressupor que há uma  Ilegal. Quais são os critérios para falar de legal e ilegal? Por outro lado, a política 
brasileira é confusa: Em agosto de 2001, o presidente Fernando H. Cardoso extinguiu a SUDAM, e em agosto 
de  2003,  o  presidente  Luis  Inácio  Lula  da  Silva  recriou  o  mesmo  organismo.  Para  maiores  pesquisas, 
consultar no Google “amazônia”.
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4. Água e meio ambiente

A Amazônia é o maior estuário de água doce do mundo. Em poucas décadas, um 

litro de água potável limpa custará mais que um litro de combustível automotivo. Os 

interesses mundiais estiveram voltados para os países do Oriente Médio produtores de 

petróleo.  Hoje,  o olhar  despótico e prepotente  se volta  para os países com reservas 

naturais e especialmente com grandes reservas de água potável. As grandes mentiras 

dos países ricos é que os pobres não sabem cuidar das suas reservas. Assim foi a guerra 

do Iraque e serão outras guerras no futuro. A mata é responsável pela manutenção do 

ciclo das águas, das fontes e dos mananciais, mas os países ricos, sobre tudo os Estados 

Unidos, compram a maior parte da madeira extraída de modo ilegal. 

Pode-se citar,  aqui,  o Aqüífero Guarani  (Paraná,  Santa  Catarina  e Missiones  na 

Argentina), o maior reservatório de água doce e limpa do planeta. A cobiça nesse caso 

envolve corrupção, mentiras, falácias e mediocridade. Para apossar-se dos direitos de 

uso e exploração do mesmo, países ricos acusam a falta de segurança e a incapacidade 

do  Brasil  de  defender  suas  fronteiras.  Outras  mentiras  são  a  falta  de  controle  das 

fronteiras e a invasão de Palestinos no Paraguai e Foz do Iguaçu.

Os Estados Unidos, numa falsa política de protecionismo contra a entrada ilegal de 

asiáticos  e  orientais,  está  instalando  bases  militares  em diversos  lugares  dos  países 

vizinhos, na fronteira com o Brasil: Missiones, Argentina; Ciudad Del Este, Paraguai; 

Foz do Iguaçu; Pedro Juan Caballero; e pretendem tomar a Bolívia, Venezuela. 

5. O Brasil em chamas

São numerosos os casos de desrespeito ao meio ambiente. Em Serra Vermelha – no Sul 

do Piauí, com 114 mil hectares – estão instalados em pleno funcionamento 300 fornos para 

a  fabricação  de  carvão  para  a  indústria  utilizando-se  árvores  da  floresta  nativa.  Uma 

autorização do IBAMA permitia a empresa instalar outros 3.300 fornos, num lugar que é 

reserva ecológica, mas por causa de denúncias da imprensa televisiva, o projeto não pode 

ser totalizado. 

Norte  de  Minas  Gerais  milhares  de  fornos  queimam a  mata  do  serrado para  fazer 

carvão para indústrias e churrascarias. 
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Na  Bahia e no Espírito Santo,  a  mata atlântica dá lugar a eucaliptos  plantados por 

algumas empresas multinacionais do cartel do papel.

Face  a  tanta  destruição,  não  podemos  deixar  de  mencionar  aqueles  que  foram  os 

mártires da ecologia brasileira: Chico Mendes, Irmã Doroty, os 46 de Eldorado dos Carajás 

e centenas de outros menos conhecidos.

6. Meio ambiente e educação

Meio  ambiente  é  educação.  Meio  ambiente  é  consciência  do  outro,  da  vida,  da 

alteridade e reciprocidade. 

Na relação com o meio, notam-se três tipos de comportamento:

a. Negligência:  O  lixo  deixado  nas  praias  como  copos,  garrafas,  papéis, 

plásticos revela falta de consciência em relação ao meio (a praia parece uma 

pocilga ao sair). O lixo jogado pelas janelas de ônibus ou carros. O estrume 

de cachorros de estimação calçadas e parques. O lixo deixado nas calçadas, 

em frente a bares e locais  de lazer.  O lixo jogado na rua, no asfalto,  nos 

riachos.  O  lixo  jogado  nos  ralos  das  pias,  nos  bueiros,  em  locais  que 

comprometem a drenagem da água pluvial.

b. Maldade:  é  a  forma de tratamento  da natureza,  através  das queimadas  do 

capim, a cada ano, a fim de que o gado tenha pasto fresco; a queimada das 

florestas para a limpeza da terra a fim de retirar a madeira e justificar projetos 

de expansão da agricultura. A contaminação dos rios com produtos químicos 

da indústria; a eliminação de espécies de animais e peixes com pesticidas, 

herbicidas e outros produtos que desequilibram fauna a flora.

c. A  sabedoria:  Essa  é  a  única  forma  de  comportamento  correta.  Viver  e 

conviver, sem destruir e eliminar espécies. Pensar que virão outras gerações e 

poderão  ter  necessidade  daquilo  que  hoje  foi  destruído  ou  ameaçado.  Os 

sábios são defensores da vida cósmica, do uso com respeito, do tratamento de 

toda a natureza como Criação divina, não para essa geração, mas todos os 

tempos. O sábio olha para a terra como a “irmã terra”, a água como a “irmã 

água”, as árvores como “as irmãs árvores” e assim por diante, a exemplo de 

São Francisco de Assis e todos os mártires defensores da vida cósmica. 
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7.  Meio ambiente e pobreza

A pobreza, salvo algumas exceções, é também uma pobreza de cultura, de valores e de 

critérios. O pobre convive com carências de toda a ordem e por isso, nasce, vive e morre 

fora da dignidade. A pobreza se transforma, via de regra, em relaxamento, descuido, maus 

tratos, sofrimento. Os indigentes andam sujos e, normalmente, sujam onde estão.

Os ricos, por sua vez, sujam mais, gastam mais, poluem mais, matam mais. Quando vão 

ao mercado saem com um ou mais carrinhos abarrotados de sacolas plásticas que entulham 

o lixeiro. Quando têm um filho usam fraldas descartáveis e estas são jogadas em lugares 

comuns transformando-se em mais lixo nocivo ao meio ambiente. Os países ricos também 

poluem mais  o ar,  as  águas  e a natureza.  As indústrias químicas  que mais  poluem são 

instaladas em países pobres e comprometem o meio ambiente desses lugares.

8.  Bíblia e ecologia

A Bíblia nos mostra a necessidade de olhar para o cosmos com uma obra divina e que 

tudo o que Deus fez é bom (Gn 1,31). A criação, o universo, a natureza são obras de um Ser 

maior e não me cabe o direito de propriedade.  O livro de Jó faz uma afirmação de extrema 

valia:  “Nu saí  do  ventre  de  minha  mãe  e  nu  voltarei  a  ele”  (Jó  1,21).  Se  olharmos  a 

realidade, não conseguimos fugir dessa constatação simples: por mais luxuoso que seja o 

mausoléu, a realidade é comum a todos depois da morte. Viemos ao mundo sem nada e 

tudo o que fazemos deixamos aqui. Portanto, se comparamos o ventre da mãe ao ventre da 

terra, viemos e voltamos para ela nas mesmas condições. 

O cosmos é, então, um lugar para todos, não só para alguns. O ser humano está neste 

mundo como inquilino, administrador e  subalterno, que terá que prestar contas de tudo o 

que faz ou deixa de fazer (Mt 25,1-46). Deus deixou o ser humano com muita autonomia e 

liberdade, mas não o eximiu da total responsabilidade: “Podes comer de todas as árvores  

do jardim, mas não comerás do fruto da árvore do conhecimento do Bem e do Mal, porque  

no dia em que dela comeres, conhecerás a morte” (Gn 2,17).

A  morte  não  significa  que  a  pessoa  deixaria  de  existir,  mas  a  morte,  nesse  caso, 

significa o pecado, a desobediência a um mandamento comum que origina o Mal. De Deus 
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procede o Bem, e quem pratica o Mal constrói a sua própria ruína, por isso, no dia em que 

alguém fere a natureza, fere a criação, prejudica seu próximo, priva a geração seguinte dos 

benefícios próprios da natureza e isso se chama pecado. 

O  conceito  de  propriedade,  como administração  responsável,  como tempo  de  vida 

inquilina, pode se caracterizar pela atitude responsável de sustentação da vida ou, no lado 

oposto,  pode  expressar  a  ganância,  a  avidez  de  lucro  e  a  atividade  predatória  que  se 

constitui no Mal.

9. A Bíblia e as exigências ecológicas

Algumas exigências da sabedoria bíblica não podem ser entendidas como sugestões, 

mas como imperativos éticos, sociológicos e políticos, para qualquer cultura:

- A consciência de ser criatura à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26).

- Saber que virão outros depois de mim. Não serei o último nem o único a ter direito a 

esses benefícios. 

- A natureza se vinga sempre.

- A natureza segue os ciclos próprios a fim de manter seu equilíbrio.

- O ser humano é feito do barro, uma condição igual para todos. Ninguém tem data de 

validade  estipulada  ao  nascer.  O  barro  exige  uma  reflexão  profunda  sobre  a 

temporalidade, a finitude e efemeridade de muitas coisas. Por isso, vale a pena viver 

para a felicidade e solidariedade, na harmonia cósmica (cf. Rm 12,1ss).

- A inteligência e o “sopro divino”, que muitos chamam de alma, espírito, “energia” 

pedem um olhar sábio sobre o lugar e a forma de vida no universo.

-  Na mesma dimensão em que se dá o processo evolutivo (Darwin),  o ser humano 

necessita  conhecer-se,  conhecer  o outro e conhecer  o sentido da vida orientado por 

Deus, pela espiritualidade e pelo amor.3 

-  O  universo,  como  obra  do  Criador,  é  harmonia,  integração,  um  Paraíso.  A 

desarmonia, o sofrimento e a dor são sinais do pecado e da maldade humana.

- O Bem e o Mal são opções do ser humano. A tentação é sinal da renúncia ao Bem e 

do serviço ao Mal. A serpente do Gênesis revela a forma da linguagem do Mal: encanta, 
3 Diversas  tribos  de  australopitecos,  no  Quênia,  ao  redor  do lado de  Turcana,  lutaram e  fizeram o 
processo de passagem do homo erectus, homo habilis, homo sapiens, por volta de 1,4 milhão de anos.
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seduz, arrasta para o culto de si próprio, dos próprios desejos, ambições e potencialidades, 

rejeitando a humildade, a solidariedade e o Bem comum. A soberba é o endeusamento de si 

próprio e a negação da dignidade do outro. Se alguém acredita absolutamente em si, deixa 

de obedecer a orientações de outros. É a pretensão de ser igual a Deus ou ser deus em si 

mesmo (Gn 3,1-11). 

-  A Bíblia apresenta  o conceito  de Criação  como vínculo com um ser Único,  com 

dignidade e nobreza para todos os outros seres. Sendo um único ser Criador, a orientação é 

igual para todas as criaturas, sem diferença de cor, raça, sexo ou cultura (cf. Gl 3,28). É a 

pedagogia do amor supremo e da responsabilidade com a harmonia cósmica. 

- O meio ambiente não pode ser cuidado com critérios utilitaristas. Cultivar a terra é a 

missão do ser humano, mas a terra não é minha, não me pertence, não a carrego para a 

sepultura. 

- A inteligência e a vontade voltadas para o desenvolvimento é um dom de Deus, mas 

tudo deve estar orientado para o  cultivo e o cuidado  com o Jardim, que é de Deus (Gn 

2,15). 

-  A produção de bens não pode ser uma questão de mercado,  mas um processo de 

maturidade humana e responsabilidade social e política. 

- A ecologia precisa partir da contemplação: tudo fala de Deus; tudo se relaciona com 

o outro; todas as criaturas formam a harmonia da Criação. 

- Deus é tudo em todas as criaturas. O que foi feito para mim também foi feito para os 

outros, ontem, hoje e amanhã.

10.  Considerações finais

Em síntese, podemos afirmar que a relação da Bíblia com a Ecologia e Meio Ambiente 

obedece a uma máxima inexorável: “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás!” (cf. Gn 2,7). A 

morte é a sentença mais justa que acontece a todos os mortais, nivelando ricos e pobres, 

magnatas e beduínos, inteligentes e incultos, crentes ou ateus.

Respeitar  a  natureza,  como  Criação,  não  é  apenas  uma  questão  de  religião,  mas 

consciência  da  relacionalidade,  da  transitoriedade  da  vida  e  de  que  nus  viemos  e  nus 

voltamos, portanto, a simplicidade é o melhor caminho para a felicidade, aqui e no além.
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