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Esta publicação é uma edição ampliada do livro  
AS MINHAS PALAVRAS.  

 
Na infinidade do seu mundo de pensamentos, o Autor achou 

necessário acrescentar mais alguns dos seus poemas em Português, 
mensagens bastante simples e humildes que correspondem ao seu 

estado de espírito. 
 

Por esse motivo, o autor decidiu igualmente separar o contexto 
poético do filosófico e espiritual, pelo que o segundo capítulo da 
presente compilação, embora aparentemente simples nas suas 

palavras, expressa uma certa complexidade de análise,  
sendo esta obviamente subjectiva. 

 
Os pensamentos do Autor sucedem-se de uma forma aleatória, 

obedecendo ao fluxo que reina no seu espírito, razão pela qual os 
mesmos não estão ordenados por matérias diferentes, o que se 

poderia esperar de uma forma convencional de escrita. 
 

Finalmente, é esta particularidade que define o mundo interior do 
Autor, traduzindo a veracidade da sua forma de estar na vida, sem 

evasões ou artifícios literários. 
 

Carlos Miguel Pacheco 
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CAPÍTULO I 

 

SIMPLICIDADE 
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Arte 

Tudo na vida implica a palavra ARTE : 

  

 

A ARTE de viver 

E tudo vencer. 

A ARTE de morrer, 

Sem chorar, sem esquecer. 

  

A ARTE de amar 

Sem demais exigir, 

Sem demais pedir. 

A ARTE de odiar, 

Sem o demonstrar. 

  

A ARTE de ignorar 

O que te pode afectar. 

A ARTE de esconder 

O que te faz sofrer. 

  

A ARTE de descobrir 

O que te faz sorrir. 

A ARTE de saber dar, 

De saber partilhar 

A Amizade a encontrar, 

Em nós 

E nos outros!  
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A ARTE de perdoar 

Quem te  pode magoar. 

A ARTE de conseguir, 

Aquilo que queres atingir. 

  

A ARTE de pintar, 

De fotografar 

O que te faz sonhar. 

A ARTE de compor, 

Melodias de felicidade, 

Melodias de dor. 

  

A ARTE de evoluir 

Num eterno descobrir. 

A ARTE de inventar, 

O que poderá servir, ajudar. 

  

 A ARTE de compreender, 

A Vida que te fez nascer. 

A ARTE de respeitar, 

O que te faz respirar. 

   

A ARTE de entender, 

O que te faz envelhecer. 

A ARTE de aceitar, 

O momento de acabar.  

  

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, 7 de Setembro de 2009) 
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A árvore da Vida 

 

 

A árvore da Vida 

Está escondida, esquecida 

Mas as suas raízes estão presentes, 

Unidas pela irmandade, pela solidariedade 

Consolidadas pela verdade, pela vontade 

De viver em Compaixão, em Bondade. 

 

A árvore da Vida 

Presente numa constelação distante 

Mas tão próxima da nossa mente. 

Num certo momento, de repente, 

Escutaremos, compreenderemos 

A mensagem perdida no Universo. 

Esqueceremos o mau, o perverso 

E começaremos a viver. 

 

A árvore da Vida 

É um índice, uma indicação 

Que nos conduzirá à razão 

Que nos trará a inteligência 

Para descobrirmos a nossa essência 

A finalidade da nossa Existência. 
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A árvore da Vida 

Está desenhada nas estrelas 

Se quisermos, podemos vê-las 

Depende na nossa vontade 

De encontrar a Verdade 

No Cosmos, na Eternidade. 

 

(Carlos M. Pacheco, Luxemburgo, 18 de Janeiro de 

2018) 
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A Luz 

  

Tu deste à luz 

Aquele que não queria nascer, 

Aquele que queria morrer, 

    Antes de começar a viver. 

  

Tu deste à luz 

Aquele que conhecia a Cruz, 

Que crucificou Jesus. 

  

Tu deste à luz 

Aquele que  acreditou, 

Aquele que lutou, 

E  que por fim, 

Se esgotou. 

  

Tu deste à luz 

Aquele que não se conformou, 

Aquele que se revoltou, 

Aquele que se levantou, 

E erguendo os braços gritou, 

JESUS CRISTO VOLTOU! 

  

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, 3 de  Outubro de 2007, 

num momento de revolta e inconformismo - 

homenagem a Maria) 
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A revolta 

Sim, 

É a revolta 

Que bate à nossa porta. 

A angústia, a ânsia 

Que criam uma distância 

Entre ti o Mundo. 

 

Sim, 

É a revolta 

A de não aceitar, compreender 

Tudo o que nos faz sofrer. 

Perguntar, duvidar 

O que nos fez lutar para vencer 

O desafio, a batalha da Vida 

Aquela que não queremos perdida 

Apesar das nossas imperfeições, 

Das nossas ilusões. 

 

Sim, 

É a revolta 

Contra o tempo, o desalento 

Que invade os nossos corações. 

Quando a juventude 

Deixa de ser uma virtude 

E passa a ser uma memória 

A história que nos fez envelhecer 

Como se o tempo nos empurrasse 

E o homem lutasse 

Pela Eternidade. 
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Sim, 

É a revolta 

De não podermos transmitir 

O que nos faz sorrir, sentir 

Que a vida é mais do que acordar 

É mais do que sobreviver, é amar 

O presente e o ausente. 

O que os olhos não alcançam 

Mas que a nossa alma sente. 

 

Sim, 

É a revolta 

De não poderes dizer a verdade 

Que os outros não querem escutar 

Mas que existe no teu interior 

Os sentimentos de infelicidade e dor 

De euforia, de alegria 

Que não podes explicar, mas que existem 

Que persistem no teu espírito. 

 

Sim, 

É a revolta 

De querer partilhar 

O que existe em ti, mas não podes. 

Não te permitem fazê-lo. 

És criticado, difamado, julgado 

Finalmente marginalizado e condenado 

Por tudo o que não és. 

Tens que beijar os seus pés 

Ficar em silêncio 

Ou viver em mentira. 
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Sim, 

É a revolta 

De saber que a sociedade 

Se afasta da Liberdade. 

A frustração habita o teu coração. 

Queres que tudo se torne num sonho 

Onde não existe o mau e o medonho. 

Acordas a meio da noite, a gritar 

Que os queres proteger, salvar 

Que sonhaste, tens vontade 

De  salvar a Humanidade. 

 

Sim, 

É essa revolta! 

 

 

(Carlos M. Pacheco, Conthum, Luxemburgo, 8 de 

Fevereiro de 2018) 
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Amigo 

  

Ser amigo, 

É o saber estar contigo. 

Não importa o momento, 

A tua felicidade ou o teu desalento. 

 

Porque a Amizade 

Não tem fronteiras, barreiras 

Que te separem, que se comparem 

Com o material, 

A Amizade é algo 

Vital, puro, essencial. 

 

Como no amor, implica a dor, 

A alegria, a fantasia 

De saber aceitar, sem acusar, 

Saber ouvir, saber sentir 

Um outro ser. 

 

“AMIGO” 

Uma palavra, um significado, 

Um valor perdido no tempo. 

Noção ausente, não presente na sociedade, 

A Amizade é uma necessidade 

De encontrar sem procurar 

Um momento, um sentimento, 

O querer partilhar, divulgar 

A tua própria existência, 

A tua experiência no Mundo.  
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Será tão difícil de encontrar 

Alguém que não te beije os pés 

Pelo que tens, mas por aquilo que és? 

Alguém que esteja contigo. 

Um verdadeiro Amigo. 

 

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, num momento de 

reflexão sobre a Amizade durante o mês de 

Outubro/1998) 
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Andei, e andei.... 

 

Andei, 

Por todo o lado 

Estava cansado. 

Parei, olhei 

Quis compreender 

O significado, a razão 

Desta Dimensão. 

 

Andei e andei. 

Conheci a pureza da idade 

Onde só se conhece a verdade 

Onde não existe a mesquinhez, a maldade. 

Onde o tempo não existe 

Onde a vida só consiste 

Em viver o momento, o agora. 

Nunca perguntamos como, 

Nem porquê? 

Só olhamos para o céu, e dizemos: 

"É maravilhoso!" 

 

Vivi com felicidade, com alegria. 

Não havia nenhum segredo. 

A Vida era como um brinquedo 

Nas mãos de uma criança. 
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Andei, 

Caminhei, 

E chegou o momento de aprender 

Aquilo que me fazia sofrer. 

Queriam que eu os seguisse 

Queriam que eu traísse 

As palavras que Deus disse. 

Contradizer o que é natural 

Como se fosse normal 

Odiar em vez de amar. 

 

Andei, 

Até quererem que eu lutasse 

Não pelo que acredito 

Mas por aquilo que tinham dito 

Pelos seus falsos valores 

Os que causam as dores 

Nos nossos corações. 

Puseram-me uma arma na mão 

E disseram que tinham razão. 

Queriam fazer-me matar 

Contra a minha vontade 

Aniquilar a Liberdade 

E a seguir, sorrir 

Como se estivesse a cumprir 

O meu dever. 
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Andei 

E continuei 

Até que me quererem convencer 

Que a religião substituía a minha convicção. 

Nessa noite sonhei 

Vi a minha fé ser vendida 

À alma corrompida 

Da mentira. 

Olhei-os nos olhos 

E nunca ouvi as suas palavras 

Nunca segui as suas regras. 

Eram como loucos 

Convencendo-nos aos poucos 

Que o seu Deus era o único. 

 

Andei 

Até conhecer  

Aquela que me fez viver 

Surgiu da Amizade 

Tornou-se em amor 

Implicou a felicidade e a dor 

De a amar. 

Passámos momentos a rir e a chorar 

Trouxemos ao Mundo 

O fruto da nossa paixão, 

A nossa continuação! 
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Andei e andei 

Até que deparei 

Com o princípio e o fim 

O nascimento e a morte 

Temos todos a mesma sorte 

Ricos e pobres 

Humildes e nobres. 

 

Andei 

E aprendi 

Que a vida é uma escola 

Foi-nos dada como uma esmola. 

Que há só uma lei 

A lei da Existência 

Que faz a nossa persistência 

De continuar a respirar 

De continuar a andar! 

 

E andei, e andei.... 

 

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, 27 de Julho de 2015) 
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A Vida 

A Vida 

Tem que ser vivida, mesmo sofrida 

Para poder saber, poder compreender 

O que faz parte do nosso ser 

O que nos anima 

O que nos sublima 

Só pelo facto de respirar 

Pela razão que nos faz amar 

A Vida! 

A Vida 

É o encontrar 

De tudo o que nos faz pensar 

É uma aventura constante 

Entre o "presente" e o "distante" 

É um desafio permanente 

Que está à nossa frente 

Fazendo-nos escolher 

O que podemos ver 

Ou o que pretendemos esquecer 

Para não sofrer. 

A Vida 

Depende da nossa presença 

Está ligada à nossa existência 

A nossa persistência 

Em sobreviver, em vencer 

As adversidades da Vida. 
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A Vida 

É uma dimensão 

Onde só existe a razão 

De viver. 

É um mar 

Onde podemos amar ou odiar 

É um Universo 

Onde podemos escrever um verso 

Sobre a Vida. 

A Vida 

Pode ser uma paixão, ou ilusão 

Depende da convicção 

Que existe no teu coração 

O sentimento 

De amor ou desalento 

Sobre a Vida. 

(Carlos M. Pacheco, Luxemburgo, 7 de Maio de 2017) 
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A Viagem 

 

 

Deixei, abandonei 

O meu corpo, e sorri. 

Vi o túnel, vislumbrei a Luz 

Tudo aquilo que produz 

A força, a energia da Vida. 

 

Segundos pareceram uma Eternidade 

Foi como tocar a Verdade 

E ter ficado com vontade 

De lá ficar, nesse lugar 

Onde não existem mais dúvidas 

Onde não se põem mais questões 

Compreendemos todas as razões 

E ficamos em Paz. 

 

A claridade envolveu-me 

Um ser divino assegurou-me, protegeu-me 

Contra o medo que reveste o segredo 

Da Existência. 

Senti a sua presença 

E deixei-me conduzir. 
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De repente, à minha frente 

Apareceram os entes queridos 

Que me tinham deixado. 

Adquiri a certeza 

Que existe um Mundo de beleza 

Onde não existe princípio nem fim 

Onde nada começa nem acaba 

O terreno é só uma longa jornada 

Que temos que atravessar. 

 

Uma voz surgiu como um verso 

Na profundidade do Universo 

"Chegas-te a um ponto sem retrocesso" 

"A ti de escolher, se queres ficar e morrer" 

Olhei para trás 

E vi o meu corpo inerte, sem vida 

Como o Passado fosse uma coisa perdida. 

Vi o desalento, o sofrimento 

Da minha família. 

 

"Não, eu não quero ficar" 

"Tenho uma família que não quero abandonar" 

"Mostraste-me esta dimensão" 

"Deixa-me cumprir a minha missão" 

"Na Terra" 
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A claridade desvaneceu-se pouco a pouco 

Julguei que tinha ficado louco 

Que tinha sonhado, imaginado 

Mas não. Aquela experiência 

Marcou a minha existência. 

Abri os olhos lentamente 

Reintegrei o Presente 

E recomecei a viver! 

 

 

(Carlos M. Pacheco, Luxemburgo, 7 de Março de 2018) 

(Memórias dos meus 22 anos após paragem cardíaca. 

Uma experiência única que só pode ser devidamente 

compreendida sendo vivida.)  
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Acreditei 

 

Acreditei 

Que o mundo pudesse ser diferente 

Acreditei nessa dimensão ausente 

Que nos rege, que nos protege 

Aquela que queremos compreender 

Mas que ao mesmo tempo nos faz sofrer 

Por não podermos alcançar 

A sua maneira de nos impor e ditar 

Regras que recusamos aceitar. 

 

Acreditei 

Num eterno processo de evolução 

Em que que a ganância e a corrupção 

Seriam substituídas pela inteligência, pela razão. 

Encontrei algo perdido, algo esquecido 

Encontrei a ausência da condescendência 

Encontrei o culto do insulto 

Encontrei a agressão no lugar da compaixão. 

 

Acreditei 

Nos momentos, nos sentimentos 

Que nos podem unir e fazer sentir 

Que somos um só 

Acreditei que a Humanidade 

Vivia em função da verdade 

Que não existiriam diferenças 

Entre os ideais e as crenças. 
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Acreditei 

Em mim e em ti 

Quantas vezes sorri 

Por ver a felicidade no teu rosto 

Por ver a harmonia que transparecia 

Quando de simples momentos 

Na minha companhia 

Em que nada mais era preciso 

Do que simples palavras. 

 

Acreditei 

Que podia transmitir 

Essa noção de união 

Essa razão que que me fez pensar 

Que poderíamos eternamente amar sem odiar 

Que poderíamos eternamente viver sem sofrer 

Que poderíamos compartilhar a vida 

E finalmente morrer. 

 

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, 14 de Julho de 2017) 
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Como se........ 

 

 

Como se a nossa razão 

Pudesse causar a revolução 

Tão necessária de ocorrer. 

Poderíamos então vencer, 

Até mesmo, morrer 

Para alcançarmos a Liberdade. 

Tudo o que nos dá vontade 

De viver! 

 

Como se o nosso sentir 

Pudesse pôr o Mundo a sorrir, 

Pôr o Mundo a amar sem odiar 

Fazer de um inimigo um amigo 

Acabar com as diferenças 

Da política, das crenças! 

 

Como se fosse possível 

Alcançar o "invisível". 

Seguir a oração 

Que vive no nosso coração 

No nosso interior. 

Esquecer a dor 

E ser feliz! 
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Como se pudéssemos 

Ajudar, partilhar 

Tudo o que somos 

Tudo o pensamos 

Tudo o que desejamos 

Para as nossas vidas. 

Não haveria almas perdidas 

Pela ânsia, pela ganância. 

 

Como se o nosso coração 

Fosse um símbolo de união 

E não de desumanidade 

Onde só reinaria a verdade 

De sermos um só! 

 

Como seria bom acreditar 

Que a sociedade vai mudar 

Para um Mundo melhor. 

Onde não existiria a loucura 

Mas simplesmente a candura 

Da compreensão. 

A inteligência que nos traz a razão 

De viver, de conviver, 

A Paz de morrer 

Sem ver a Humanidade a sofrer. 

 

Como seria bom....... 

 

(Carlos  Pacheco, Luxemburgo,16 de Setembro de 2016) 
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Com o Tempo 

 

 

Com o Tempo 

Nascemos, crescemos 

Vivemos e morremos. 

 

Com o Tempo 

Tudo muda, tudo se consolida 

Vimos passar a Vida 

E tentamos agarrá-la, abraçá-la 

Até ao nosso último momento 

Até que o desalento 

Nos invada. 

 

Com o Tempo 

Aprendemos a amar e odiar, 

Queremos tudo alcançar 

Acabamos por contrariar 

O Tempo da nossa Existência 

O Tempo da nossa experiência 

Quando esquecemos o Tempo. 
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Com o Tempo 

Relembramos o que amamos 

Esquecemos o que não vencemos 

E nos fez sofrer. 

Por vezes, temos vontade de morrer 

Por não poder compreender 

O nosso Tempo 

O pouco Tempo que nos foi dado viver. 

 

Com o Tempo 

Chegamos à conclusão 

Que o Tempo é uma ilusão 

O "agora" é aparente 

Faz parte do Presente 

Do Futuro e do Passado. 

É uma continuidade 

Que esconde a Verdade 

Sobre a nossa origem 

E o nosso Destino final. 

 

Porque o Tempo 

Não tem Tempo 

Não tem Princípio nem Fim 

Não acaba nem começa 

É uma peça única e fundamental 

Do Movimento Universal. 
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Passamos pelo Tempo 

E o Tempo vê-nos passar 

Sem ignorar as nossas dúvidas 

As nossas questões, as nossas ilusões 

Que nasceram, que floresceram 

Com o Tempo. 

 

(Carlos Pacheco, Luxemburgo, 24 de Outubro de 2016) 
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CAPÍTULO II 

 

COMPLEXIDADE 
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Pensamentos 

1. O som do silêncio 

Não existe o que se chama „silêncio absoluto‟, 

da mesma forma que não existe o „vazio‟  

no espaço, no cosmos! 

 

Nada é absoluto dado que tudo é relativo. 

Nada é estático dado que tudo possui a sua forma de vida 

que se transforma constantemente. 

Se esse não fosse o caso, significaria que já tínhamos 

perecido. 

 

O silêncio tem o seu próprio som, 

a música, o ritmo da Criação propriamente dita! 

2. Sentimentos puros 

Num contexto de sentimentos puros,  

o que existe de mais forte e significativo  

é o facto de não podermos evitar  

de ser amados e estimados por outra pessoa,  

mesmo contra a nossa vontade! 

3. O cúmulo da mentira 

Um destes dias seremos enganados com a verdade  

porque já ninguém acredita nela. 

Não será este facto um exemplo sobre o que é  

" o cúmulo da mentira"? 
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4. A Democracia em perigo 

A evolução do ser humano é só aparente. 

Os conflitos políticos e religiosos  

que fizeram parte da História estão a repetir-se. 

 

As memórias sobre as circunstâncias que nos conduziram  

a duas guerras mundiais desvaneceram-se com o tempo. 

Para as novas gerações, esse acontecimento não significa 

nada mais do que um mero jogo virtual num computador. 

 

Numa altura em que a violência e a loucura  

preponderam e convergem no seio da sociedade,  

alguém quer conduzir-nos a votar num ditador que surge 

aos olhos do povo como um cavaleiro andante, um salvador! 

A Democracia está em perigo! 

5. Ingratidão 

A ingratidão é como uma noite despida, sem Lua,  

onde o silêncio e a escuridão  

não conseguem matar o remorso  

de ter abandonado e esquecido  

um verdadeiro amigo. 

6. A essência da Inteligência 

A inteligência nunca será física ou material  

na sua essência, mas unicamente espiritual. 

Encontrar a origem da inteligência, seria como descobrir  

a fonte da Criação propriamente dita! 

 

Se algum dia o fizermos, encontraremos uma dimensão 

onde não há lugar para a guerra, política, e religião;  



SIMPLICIDADE & COMPLEXIDADE PÁGINA 36 
 

onde não existe uma razão para manter a ilógica  

que os seres humanos impõem à sua existência. 

 

Nesse momento, compreenderemos quanto loucos fomos! 

7. A Filosofia e o Infinito 

A filosofia é infinita. É como pôr uma melodia nas palavras. 

É como decifrar e interpretar uma pauta de música de um 

milhão de maneiras. 

 

É como encontrar todo um Universo no meio de uma pintura 

em tela e mostrá-lo ao mundo. 

 

É como encontrar um novo continente e tornarmo-nos num 

novo Colombo. 

 

É como fotografar tudo aquilo que os nossos olhos não vêem. 

É como descrever todas as galáxias escondidas no Universo. 

A filosofia é uma constelação de pensamentos, palavras,  

e sonhos, onde nada é linear. 

 

Na filosofia, podemos encontrar beleza e significado,  

um sentimento afecto a todas as palavras que escrevemos. 

A filosofia é a linguagem da Existência, da Criação! 

8. Origem e destino final 

A verdade se diga! 

O que afecta mais a nossa existência  

não é a necessidade de sabermos sobre a nossa origem,  

mas sim a de compreender o nosso destino final. 

A Criação cometeu o acto cruel de nos dar essa consciência 

sem nos explicar as suas razões.  
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Na realidade e como reflexo,  

esse grau de crueldade tornou-se extensivo  

à prática dos seres humanos  

na sua plataforma de relacionamento. 

9. Diabinhos disfarçados 

Acho graça quando pretendem convencer-nos  

de que temos de nos comportar bem  

para não ir para o Inferno depois de morrermos. 

O único e verdadeiro Inferno é aqui,  

nesta dimensão, e criado por alguns seres humanos, 

felizmente não todos. 

 

Não será que os 'meninos de coro'  

que fomentam estas falsas ideias,  

não serão eles próprios  

uns "Diabinhos disfarçados"? 

10. Colisão Cósmica 

Cada um de nós vive num "mundo pessoal"  

expresso por energia,  

onde existe uma área impenetrável,  

a qual não somos inteiramente conhecedores. 

 

Os litígios existenciais e relacionais  

podem ser o resultado do atrito  

entre esses "mundos" diferentes,  

semelhantes a uma eterna colisão cósmica,  

daí a dificuldade de nos aceitarmos mutuamente 

e finalmente podermos viver em comum. 
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11. A cor do branco 

Como se o branco não fosse uma cor! 

Nunca compreendi por que chamamos de "pessoas de cor"  

a outras raças que não a branca. 

Para além de constituir um acto rácico e discriminatório, 

penso que ao mesmo tempo  

estamos a ignorar a cor da nossa pele. 

Ou será que a nossa pele não tem cor? 

 

Não existe uma supremacia de cor ou de raça,  

mas simplesmente económica e bélica  

que cria a desunião e a miséria na sociedade. 

12.  A Inteligência Suprema 

Uma explicação científica sobre a nossa origem  

nunca implicará a interpretação de nossa existência  

de uma forma fria e linear. 

 

Essas conclusões reforçarão a tese  

de que existe uma "inteligência suprema"  

que se baseou na energia e na lógica  

para nos proporcionar experimentar  

este patamar existencial por que estamos a atravessar. 

 

A percepção de cada um de nós sobre a Vida e a Fé  

prevalecerão em relação a todas as definições  

que lhe queiram atribuir. 

 

O facto de possuirmos a faculdade de tentar descobrir  

essa resposta é já por si um "milagre". 
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13. A "Guerra Santa" 

Sem nos apercebermos, encontramo-nos a viver 

como nos tempos medievais. 

 

Dirigimos mísseis e foguetões,  

no lugar de montar cavalos e camelos,  

mas finalmente continuamos a viver  

no meio de uma eterna “Guerra Santa”  

onde inclusivamente a Religião é ultrapassada  

pelos interesses económicos. 

14. Traír a "Origem" 

Sem chegar o momento  

em que se comece a considerar  

a Natureza como uma entidade viva  

que tem que ser respeitada,  

nunca seremos capazes de reabilitar o nosso Planeta,  

o nosso berço, a dimensão que nos traz a consciência  

de existir. 

Ignorar esta realidade,  

é como trair a nossa origem, a nossa Mãe! 

15. Intencionalidade 

Posso imaginar que seja extremamente difícil  

gerir todo este contexto de catástrofe  

que caracteriza a actual situação económica mundial. 

No entanto, penso que o verdadeiro problema  

não são os erros cometidos pelos nossos dirigentes,  

mas sim a intencionalidade que está escondida  

atrás das suas acções e decisões. 
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16. O meu santuário 

Em tempos em que a loucura reinante na sociedade  

dos nossos dias ultrapassa a inteligência,  

a sabedoria, a Amizade e fraternidade que deveriam 

prevalecer em todas as circunstâncias,  

encontro-me só, no meu canto,  

a sofrer por todos nós. 

 

A solidão tornou-se o meu santuário! 

17. Reabrir as portas 

O preço a pagar pelo conhecimento absoluto  

será a completa alteração dos valores  

que regem a atribuição de significados  

sobre tudo o que nos rodeia. 

Até o nosso raciocínio estará sujeito a essa condição, 

tornando-se frio e linear. 

 

Talvez que no fim,  

tenhamos vontade de voltar atrás, a correr,  

e reabrir as portas do desconhecido, da imaginação. 

18. Uma vírgula na Ciência 

A Filosofia é a designação para tudo aquilo  

que não podemos provar, mesmo a Ciência,  

mas que na maior parte das vezes, 

se torna realidade com o tempo. 

É nesse momento que a Ciência  acrescenta uma vírgula  

a essas explicações filosóficas para que as mesmas  

se possam justificar cientificamente. 
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A grande questão é: 

 

"Por que razão os filósofos têm essas visões,  

essa antecipação de acontecimentos  

relacionados com questões científicas? 

Será que a Ciência poderá alguma vez explicar este facto?" 

19. Eles são os mesmos! 

Encontrem os assassinos de Abraham Lincoln, J.F.Kennedy, 

Dr. Martin Luther King, Jr., Malcolm X, Gandhi,  

entre inúmeros contextos idênticos,  

e descobrirão quem está na origem dos acontecimentos  

do 11 de Setembro, e muito mais! 

 

Eles são os mesmos e continuam a ocupar os mesmos lugares, 

criando miséria e sofrimento nas nossas vidas,  

fazendo-nos escravos do seu sistema criminoso,  

opressivo e manipulador! 

20. Liberdade individual 

É bom pensar na palavra "Liberdade". 

No entanto, esse sonho só se pode realizar espiritualmente. 

 

Temos que encarar a realidade de grande parte da 

população não possuir uma formação cívica, cultural e 

moral que lhes permita usufruir do direito de dizer e fazer 

tudo o que lhes passa pelo espírito em nome deste valor 

essencial chamado "Liberdade Individual". 

 

Isso envolveria competência, responsabilidade e respeito. 

Penso que a Humanidade ainda está muito longe de atingir 

este patamar da nossa Existência. 
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Para além disso, era preciso que nos deixassem emancipar 

individual e colectivamente. 

21. O "genocídio social" 

Os Governos,  

sobretudo os que se alegam democráticos,  

julgam e condenam toda a espécie de genocídio, 

no entanto esquecendo-se do “genocídio económico”  

que conduz flagrantemente a sociedade a um  

“genocídio social”.  

 

Ponho-me a questão  

por quanto tempo se continuará a viver na base de 

“realidades virtuais”,  

enquanto os pobres ficam mais pobres  

e os ricos ficam mais ricos  

através de meios muito sólidos e reais. 

22. Um jogo de xadrez 

Examinando a História,  

chegamos à conclusão que a mesma se repete  

apesar do seu enquadramento na sociedade  

dos nossos dias ser diferente. 

 

Os falsos conceitos sobre a palavra "globalização",  

que servem mais os interesses de organizações 

internacionais do que propriamente os interesses  

das populações, não funcionam. 

 

Os países mais evoluídos estão actualmente a pagar o preço 

das suas acções colonialistas do passado,  
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no entanto continuando a ter ideias imperialistas em 

termos económicos, políticos e religiosos. 

É triste verificar que nos encontramos à mercê de menos de 

meia dúzia de Titãs que dispõem do Mundo como se fosse um 

mero jogo de xadrez. 

23. Palavras simples 

Gosto de palavras simples,  

aquelas que são entendidas por toda a gente humilde. 

 

Detesto a intelectualidade,  

aquela que só serve para alimentar o nosso ego  

e que em alguns casos nos conduz  

a sentirmo-nos superiores aos outros. 

 

Nasci simples, e vou morrer simples. 

Não quero ser famoso. Adoro a solidão. 

 

Prefiro ficar nos bastidores e poder divulgar a minha 

mensagem. 

24. Na busca de certezas 

Na tentativa de alcançar mais longe  

do que aquilo que os nossos olhos alcançam,  

corremos o risco de que a realidade encontrada  

destrua o conteúdo mágico que anima as nossas vidas,  

que aniquile a nossa felicidade,  

finalmente, acabe com os nossos sonhos. 

 

Deve existir uma razão  

porque é que nos encontramos sempre a viver  

na procura de certezas,  
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quando a explicação da nossa existência  

constitui a maior das dúvidas. 

25. Individualismo 

Numa dimensão em que todos somos interdependentes,  

em que cada acção e palavra  

têm um efeito sobre toda a sociedade,  

fazem-nos acreditar no „culto do individualismo‟  

em nome das liberdades individuais. 

 

Gradualmente, o individualismo transforma-se em egoísmo, 

com consequências graves para o equilíbrio  

das nossas relações nas esferas familiar e profissional. 

 

O grande risco é o de acabarmos completamente sós! 

 

26. Conhecimento e alienação 

Penso que a um nível individual,  

o facto de adquirir conhecimento em excesso,  

implica o risco de nos perdermos na infinidade da 

informação. 

 

As afirmações e certezas de hoje  

transformam-se nas dúvidas do amanhã 

até voltarem novamente a constituir certezas,  

mesmo que temporárias. 

 

Quando não controlada, a alienação pelo conhecimento  

pode conduzir à loucura, dada a multiplicidade  

e a mutação constante das nossas conclusões.  



SIMPLICIDADE & COMPLEXIDADE PÁGINA 45 
 

27. A "gestão de riscos" 

Provável e logicamente,  

algures no Globo e depois da crise económica de 2008,  

deve existir um servidor que simula os contextos económicos 

de cada país. 

 

Com os meios tecnológicos e informáticos ao nosso dispor, 

esse sistema deverá encontrar soluções  

para todos os desequilíbrios de contextos económicos  

para evitar uma repetição de acontecimentos desta 

natureza. 

 

No entanto, penso que na área de "gestão de riscos", 

 o elemento mais importante a ser examinado é a corrupção, 

que será extremamente difícil de controlar  

e que será eventualmente ignorado. 

 

28. Tecnologia e comunicação 

Num Mundo em que a tecnologia se tornou predominante,  

a sociedade em geral perdeu a capacidade de se relacionar 

e está simplesmente a comunicar duma maneira errada. 

De facto, um texto pode inclusivamente ser mal interpretado 

e nunca substituirá palavras proferidas e vindas do coração. 

 

Quando as relações humanas  

são substituídas por um ecrã e um teclado,  

significa que existe algo de errado no seio da sociedade. 

 

Os seres humanos correm o risco de actuar e pensar como 

máquinas. 
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