


SEMENTES DE LUZ
Escondida por entre o sentido das palavras deste livro,
há uma semente que fará brotar no coração do leitor

a luz que o guiará no caminho da sua felicidade.
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Que sejam comuns os lugares onde se guarda amor pelos outros, 
por todos os citados e os omissos.

Que tudo o que inspire gratidão e amor seja um lugar comum.
Sempre.
Perante todos vós me vergo em sinal de profundo reconheci-

mento.
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O desgosto

Rute afastou com a mão as pétalas secas caídas sobre o már-
more, compondo depois, com carinho, o vermelho e o verde 

das flores que embelezavam a jarra. Inclinou, indolente, a cabeça 
para cima e deixou o seu olhar perder -se por instantes no céu coberto 
de espessas e pesadas nuvens. Não necessitaria de mudar tão cedo o 
ramo de margaridas, pois o tempo continuava muito húmido.

Levantou -se, pesarosa, e afastou -se da campa do pai. Sentia uma 
letargia que a impedia de andar, como se o seu corpo pesasse uma 
tonelada.

Procurou um local para se sentar. O muro baixo que sustinha as 
terras da alameda principal do cemitério servia perfeitamente. Ade-
mais, o grande carvalho que se debruçava por cima dava como que 
uma sensação de proteção. Costumava sentar -se ali muitas vezes, 
desde que o seu pai tinha falecido.

Tirou do bolso um lenço de papel amarrotado e secou os olhos, 
já habituados ao marejar das lágrimas.

Havia passado perto de um mês desde que a morte lhe arrancara 
o pai, e a chaga ainda permanecia aberta. Parecia que algo dentro de 
si partira junto com ele. A dor da tristeza tinha -se apoderado brutal-
mente de todo o seu ser, não havendo nenhum conforto que lhe afas-
tasse aquela melancolia pegajosa que lhe empestava a alma.

O marido era o mais dedicado possível, dando -lhe toda a atenção 
que podia, mas não havia consolo que surtisse efeito. Não havia pala-
vra alguma que lhe atenuasse a dor da perda.

Pensava constantemente no pai que nunca mais iria ver e sentia 
saudades do calor do seu abraço forte e tranquilo. Tentava que não se 
apagassem da sua mente todos os contornos do seu rosto e esforçava-
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-se por recordar o timbre da sua voz, desejando veementemente 
poder perpetuá -lo vivo, pelo menos na sua memória.

Ainda agora, sentada naquele muro frio, debaixo do grande e 
velho carvalho, com as mãos abandonadas no colo e o olhar distante, 
perdido no vazio do tempo, recordava um serão passado na casa da 
aldeia onde vivera até se tornar mulher casada.

— Rutinha, vem cá e traz o teu livro de leitura! — ordenara o pai 
com a sua voz grave e quente.

Puxara a menina de trancinhas para o seu colo, acomodara -se o 
melhor que pôde no cadeirão de braços, e pedira -lhe que lhe lesse a lição.

O ambiente era tão acolhedor quanto se possa imaginar. O fogo 
tinha sido ateado com cuidado e aquecia aquele lar de aldeia beirã.

A voz suave de Rutinha a trautear o texto fizera parar a conversa 
dos dois irmãos mais velhos. Era habitual respeitar a hora em que o 
pai se preocupava com os trabalhos escolares dos mais novos.

— «Batem leve, levemente, como quem chama por mim... Será 
chuva, será...»

— «Gente...» — auxiliara o pai, afagando a trança loura da peque-
nita.

A imagem feliz do serão da família provincial de cinco filhos 
estava tão viva na mente de Rute quanto o desejo de que o tempo 
conseguisse voltar para trás. O seu olhar permanecia disperso, entor-
pecido no horizonte que se confundia com as montanhas do sopé da 
serra.

Recordava -se de todos os pormenores da casa onde vivera tantos 
anos, do granito das paredes, salpicado de cristais reluzentes, que 
fazia com que a construção não destoasse na paisagem serrana, com 
vários blocos graníticos semeados aqui e ali.

Quantas vezes se tinha sentado no pequeno muro de pedra em 
frente à fachada principal e repousado o olhar no fumo que saía da 
chaminé e serpenteava pelo céu azul muito escuro!

Todos os céus têm uma tonalidade de azul, que depende da esta-
ção do ano e da região em que nos encontramos. É claro que quem 
nunca se demora a contemplar a beleza do azul celeste dirá simples-
mente que é azul, mas não... A luz refletida pelo céu difere de local 
para local, possuindo nuances muito peculiares.
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Rute estava segura de que só de olhar para o tom do imenso azul 
do céu conseguiria saber onde estava, conseguiria reconhecer o seu 
«pedacinho» de céu. Um céu com nuvens muito escuras, de um cin-
zento quase negro, fazia adivinhar neve; e a sua aldeia, no sopé da 
serra, era muitas vezes coberta por esse manto branco, macio e silen-
cioso. Por isso, nos dias curtos de inverno, Rutinha, ainda menina, 
sentava -se no muro de pedra junto ao portão, esfregando as mãozitas 
frias, entaladas entre as coxas, mirando o seu céu na expectativa da 
chegada das nuvens que traziam a neve.

A casa de seus pais situava -se na periferia da aldeia. Era uma cons-
trução com rés -do -chão e primeiro andar, e uma escada imponente 
feita de blocos de granito que dava para o alpendre da entrada prin-
cipal.

O rés -do -chão não era habitado pela família. Imediatamente 
junto à entrada, havia uma ampla área reservada para guardar a 
madeira rachada, imprescindível para o fogão da cozinha e a lareira 
da sala. Outras divisões, de dimensões mais reduzidas, completavam 
a despensa, com enormes prateleiras onde se armazenavam as bata-
tas, casta nhas e outros produtos provenientes do quintal.

Nas traseiras deste piso térreo abrigavam -se os animais: algumas 
cabras, ovelhas e uma vaca leiteira mansa e vagarosa, que era conside-
rada a rainha do estábulo. Era para ela que estava reservado o melhor 
canto e o feno de melhor qualidade. Chamava -se Estrela, mas Rute 
sempre se recusara a chamá -la pelo seu nome, dada a sua vulga ridade.

A Vicente, o irmão mais velho, e por ser o primogénito, tinha o 
pai oferecido a honra de selecionar um nome para o animal de entre 
as várias sugestões de todos os membros da família. Vicente, com pou-
cas rendas e floreados na imaginação, achou que o facto de viverem 
na encosta da serra da Estrela era motivo óbvio e suficiente para decla-
rar «Estrela» o nome vencedor. Rute, na altura, encolheu os ombros, 
não muito resignada com a escolha, pois tinha conhecimento da exis-
tência, nas redondezas, de outra vaca, duas ovelhas e uma cadela coxa 
e magricela, todas elas alvo daquele nome tão pouco original.

Agora, anos passados, e em que a distância desses tempos tão 
queridos já pesava, Rute amava o nome Estrela. Todos os animais, 
filhos da serra, se poderiam apelidar assim.
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Ah! Como o peso da saudade modifica as nossas preferências e 
nos torna mais indulgentes.

Que doces recordações trazia do passado! Só o calor de tão ternas 
lembranças conseguia aquecer -lhe o sangue que lhe percorria o 
corpo e dar -lhe ânimo para viver.

Ficava assim, de olhar esquecido no passado da sua infância, 
horas a fio, até que o frio escuro das tardes já mais curtas de outubro 
a lembrava das suas obrigações. Era tarde, e o seu papel de mãe cum-
pridora impunha -lhe que fosse buscar a filha ao ATL, espaço onde as 
crianças ocupavam os seus tempos livres com várias atividades.

Levantou -se, contrafeita por interromper aquela viagem a um 
passado tão aprazível, e, arrastando o peso da sua dor, percorreu os 
escassos metros até ao portão do cemitério, onde uma caveira maca-
bra sorria trocista aos visitantes.

Fechou -o com cuidado e desvelo como se quisesse deixar tranca-
dos e em segurança os supostos habitantes do local. Imiscuindo a 
realidade no desejo, ouviu -se a si própria a dizer em voz alta:

— Boa noite, pai. Fica bem...
Já no carro, enquanto conduzia e encurtava a pequena distância 

da sua aldeia natal até à cidade maior, para onde fora viver depois de 
casada, as lágrimas não cessavam de cair. Pensou em si e na sua ima-
gem agora tão pouco cuidada. Sentiu -se um farrapo. Nunca fora vai-
dosa em demasia, mas tinha a preocupação de se arranjar e gostava 
de se apresentar bem.

Os seus pais, apesar dos vários filhos, eram o que se pode consi-
derar uma família abastada pela vontade de trabalhar, e o pão nunca 
faltou. Havia dinheiro suficiente para manter a grande casa de 
lavoura e para que os cinco filhos pudessem ter uma boa educação. 
A sua mãe, zelosa por natureza, sempre se esforçou para que todo o 
rancho de filhos se apresentasse aprumado e decentemente vestido.

Presentemente, Rute sentia -se desleixada. De que serviria maqui-
lhar os olhos, já que se encontravam constantemente a derramar 
lágrimas?

Mirou -se por breves segundos no espelho retrovisor e afastou de 
imediato o olhar, pouco satisfeita com o que viu. As suas pálpebras e 
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nariz, modelados pelo choro frequente, pareciam já estar definitiva-
mente adaptados a esse volume tão pouco estético.

— Bah!... — suspirou com fingida indiferença, concentrando -se 
na condução.

Estava quase a chegar ao antigo edifício de granito, recentemente 
recuperado, onde dezenas de meninos ocupavam o tempo até os 
pais os poderem ir buscar no final do dia.

Joaninha beijou rapidamente a bochecha ainda húmida da mãe 
e deu um salto para o banco de trás. Ultimamente optara por fingir 
que não percebia que a mãe procurava todos os minutos a sós para 
chorar a morte do avô. Gostava imenso dela, mas tinha dificuldade 
em perceber como é que os abraços e beijos tão fofos que lhe oferecia 
não eram suficientes para apagarem essa saudade. Sempre de nariz 
vermelho e lágrima a fugir pelo canto do olho, a mãe nem parecia 
estar interessada no que tinha acontecido no recreio.

— Não queres saber o que a professora disse ao Tiago? — 
perguntara -lhe Joaninha dias antes, à hora de jantar.

Todavia, o olhar de Rute mantinha -se invariavelmente distraído 
e distante, pousado no azulejo branco da cozinha, sendo difícil para 
a pequena, que gostava que a conversa se desenrolasse rapidamente, 
repetir a pergunta.

Por isso, nestes últimos tempos, Joana tinha -se já habituado a diri-
gir as perguntas ao pai, que lhe dedicava toda a merecida atenção.

Rute reconhecia que a mágoa que trazia consigo desde o faleci-
mento do pai lhe prejudicava o desempenho como mãe atenciosa, e 
isso permitia que a espada da dor se cravasse ainda mais fundo no 
seu coração. Sentia -se culpada por não conseguir afastar as lágrimas 
e mostrar a sua inteira disponibilidade para a tagarelice infantil da 
filha. Sabia que se estava a enterrar cada vez mais.

Enquanto conduzia de regresso a casa, procurou, por entre as 
nuvens já escuras da noite, vislumbrar uma nesga de céu: «Meu Deus, 
onde estás? Ajuda -me...»

Via -se a si própria descendo inexoravelmente por um poço sem 
escada, e do qual não se avistava o fundo. A sua dor dilacerava -lhe 
lentamente todas as vísceras do corpo. O esforço para meter uma 
simples mudança era imenso.
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Olhou pelo espelho retrovisor e percebeu a cara amuada de Joa-
ninha a olhar a noite pela janela.

— O pai está em casa? — indagou a menina — Queria contar -lhe 
acerca do Tiago...

Rute continuou a conduzir, mas sentiu a faca a enterrar -se ainda 
mais no seu peito.

«Preciso de ajuda», consciencializou, enquanto outra lágrima lhe 
rolava pela face.

Nessa noite, procurou deitar -se cedo. Precisava de descansar para 
ter forças para enfrentar o desenrolar da vida. Arrumou a cozinha 
com gestos repetidos, ansiando pelo aconchego quente da cama. «Ao 
menos enquanto durmo não penso nos meus problemas.»

Acomodou a cabeça na almofada, procurando uma posição con-
fortável para o pescoço. Ao seu lado, Pedro folheava o jornal com 
aparente desinteresse.

— Estás cansada? — quis saber.
Rute estremeceu. Compreendia bem o significado oculto da per-

gunta. Tratava -se da forma delicada e subtil encontrada pelo marido 
para lhe perguntar se estava disposta a fazer amor.

Pedro sempre fora um bom companheiro. Não se podia queixar.
Nas horas de aperto que se seguiram à morte do pai, tomou as 

rédeas da família e tratou de todas as formalidades. Foi incansável. 
Em casa tentou ajudar a esposa no que pôde; auxiliava Joaninha 
nos trabalhos de casa, aguentava -lhe as pieguices ao jantar e, à noite, 
era ele que aconchegava a menina e lhe dava o beijinho antes de 
apagar a luz. Por vezes, até lavava a louça e limpava os restos entra-
nhados no fogão. Embora o trabalho não ficasse perfeito, Rute apre-
ciava a intenção e nunca lhe referiu os resíduos de gordura seca 
agarrados ao fundo dos tachos aparentemente lavados e arrumados 
no armário.

Agora, queria -a a ela... Mas Rute não se encontrava em condições 
de dar fosse o que fosse, muito menos o seu corpo. O luto pelo pai 
tinha -lhe roubado qualquer réstia de desejo sexual. Não sentia vontade 
de nada... de nada mesmo. Havia só uma imensa dor que lhe preen-
chia o vazio da alma e lhe roubava o ânimo de fazer o que quer que 
fosse.
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Olhou para os olhos ávidos de desejo do marido e respondeu bai-
xinho e resignada, como se fossem os seus lábios a rebelarem -se e a 
escolherem a resposta que não vinha do coração.

— Não... não estou cansada.
Poder -lhe -ia ter dito a verdade. Que o amava, mas que há tempo 

que o desejo sexual se tinha evaporado, sumido, e que o seu corpo se 
encontrava impregnado de saudade e dor, sem espaço para o prazer.

Poder -lhe -ia ter contado que não desejava qualquer tipo de con-
tacto físico.

Poder -lhe -ia ter gritado que a deixasse em paz, suplicado que a 
ignorasse, que a deixasse para ali, deitada na cama, horas a fio sem lhe 
tocar, sem sequer lhe dirigir a palavra. Pois era por isso que ansiava: 
ficar estendida na cama como uma moribunda, não ser obrigada a 
ver ninguém, nem ter de responder a ninguém.

Mas não podia ser...
Não podia abrir a sua alma a Pedro. Não a esse ponto. Ele não 

iria compreender.
Pedro era um homem de uma pujança viril que necessitava de 

sexo como a candeia precisa de azeite para alumiar. Pedro sem sexo 
perderia o brilho da sua luz. Além de que... nunca se sabe... a avidez 
poderia levá -lo a procurar azeite noutro lado. E isso não! Seria terrí-
vel.

Rute afastou esse pensamento revoltante, que a desgastou ainda 
mais, mas que a fez reunir forças para se entregar, resignada, nos bra-
ços do marido.
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Feliz do teu pai que vive

O dia que se seguiu, sábado, amanheceu ainda mais frio, pois 
os braços do rei Sol estavam já a perder grande parte do seu 

calor. O outono macilento preparava -se para se instalar, reclamando 
para si a letargia de uma natureza fria e entorpecida.

Dominada pelas necessidades rotineiras do lar, Rute saiu para 
fazer as compras da semana no hipermercado.

No regresso, parada num semáforo, contemplou distraída o 
grande largo da praça principal da cidade. Baixou o vidro, ligeira-
mente embaciado, da janela do carro e pôs a cabeça de fora, como 
que a pedir que a brisa fria lhe estimulasse o desejo de viver e lhe 
desse o vigor que lhe faltava. Voltou a colocar o pé no acelerador, deu 
a volta à praça, agora já com mais determinação, e arrumou o carro 
no primeiro lugar vago que encontrou.

Sentiu vontade de ir até à igreja, assim de repente, sem ser horá-
rio de culto nem nada. Apertou com força as abas do grosso casaco 
de pele contra o peito e subiu a passo rápido a escadaria da Igreja da 
Misericórdia.

À entrada do largo portal, uma mulher ainda nova, mas marcada 
pelas rugas do sofrimento, pedia esmola, enquanto uma criança, sen-
sivelmente da idade da sua filha, empurrava um carrinho com um 
bebé de tenra idade dentro.

«Que miséria!», pensou Rute enquanto tirou apressadamente 
uns trocos do porta -moedas e os pôs na mão que a mulher lhe 
estendia. Não é que estivesse com pressa, mas nunca tinha gostado 
de lidar de perto com a desgraça humana e quanto mais depressa 
virasse as costas àquele cenário humilhante, mais rapidamente o 
afastaria da sua mente.
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Entrou e sentou -se logo nos primeiros bancos junto à porta prin-
cipal.

Apesar de não ser muito devota, sentia que a vida não se limitava 
apenas ao nascimento e à morte. Sentia que existia algo mais para 
além do infinito... Deus? Sim. Acreditava em Deus, embora na maior 
parte do tempo não compreendesse onde é que Ele estava quando 
mais se precisava d’Ele.

Como poderia haver tanto sofrimento no mundo? Onde estaria 
a justiça da morte? Tantos porquês, tantas dúvidas.

«Paizinho meu, porque morreste? Tão cedo, tão de repente?», per-
guntava, de olhos cravados no vazio da imensidão da igreja. Apertava 
incessantemente as suas mãos frias, fazendo estalar os dedos como 
que a maltratá -los e a responsabilizá -los pela sua incerteza, pelas suas 
dúvidas.

«Meu Deus, onde estás? Porque me abandonaste nesta hora de 
sofrimento? Meu Anjo da guarda, porque não zelas por mim?» Rute 
digladiava -se com o seu íntimo, que lhe colocava tantos porquês, 
sem apresentar nenhuma solução para terminar com o desgosto.

Absorta nos seus pensamentos, não reparou que a pesada porta 
da igreja se tinha aberto para dar passagem ao pároco, que conduzia 
a pobre mulher mendiga para a sacristia.

— Vou tentar arranjar -lhe um emprego, mas é capaz de ser difícil. 
A crise é grande e a procura é muita. — ouviu Rute, no silêncio da 
igreja, o padre a dirigir -se à mulher magra de preto. A voz do sacer-
dote era tão grossa e sonante que, mesmo esforçando-se, não conse-
guia falar em surdina.

— Arranja -lhe um trabalho! Tu sabes onde. — escutou Rute, como 
se a frase lhe tivesse sido dirigida a si, embora não sabendo bem 
como, pois o padre, por esta altura, já tinha chegado ao altar e virado 
à direita, cruzando o pilar junto à porta da sacristia.

Rute chegou mesmo a levantar -se para lhe responder. Mas res-
ponder como, se já não o avistava?

O incidente não lhe roubou muita da sua atenção. Voltou a sentar-
-se e pensou em rezar um pai -nosso, todavia não conseguia concentrar-
-se o suficiente.
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O seu cérebro martelava constantemente a ideia de que o respon-
sável pelo condomínio do prédio onde residia a sua irmã mais velha 
precisava de alguém para lavar as escadas. Não fora há muito tempo 
ainda que a irmã lhe fizera essa observação, tentando justificar a suji-
dade visível da entrada, junto aos elevadores. Era, sem dúvida, uma 
boa oportunidade para aquela pobre mulher. Inclusivamente, pode-
ria ter os filhos perto dela enquanto se ocupava das limpezas.

Levantou -se sorridente, pronta para fazer a sua proposta de traba-
lho, assim que ouviu os passos arrastados da mulher, que caminhava 
na sua direção.

— Pst! — chamou Rute, o mais silenciosamente possível, para 
lhe captar a atenção, esticando o braço e o indicador direitos e apon-
tando firmemente para a porta principal da igreja.

A mulher levantou o rosto, sem surpresa, e compreendeu o gesto 
de Rute, dirigindo -se para a rua, onde aguardou que esta chegasse.

— Sabe — principiou Rute, abordando a mulher vestida de 
negro —, penso ter um trabalho para si. Como esta mantinha o olhar 
inexpressivo, Rute continuou: — Anda à procura de trabalho, não 
anda? Parece -me ter ouvido o senhor padre...

— Sim — balbuciou a mulher, sem um sorriso, nem nos lábios 
nem no olhar —, mas é difícil. Além destes dois — e apontou com 
o queixo para as crianças pequenas em que Rute já tinha reparado 
antes —, tenho mais três na escola. Não tenho onde os deixar. 
Fiquei viúva o mês passado — terminou a mulher, com o mesmo 
rosto sem expressão, como se nada nem ninguém lhe pudesse 
devolver a alegria que perdera.

— Pois... com tantos filhos... — prosseguiu Rute, pensando mais 
uma vez que este trabalho seria sem dúvida uma grande ajuda para 
a mulher de tão escuro desespero. — A minha irmã vive num prédio 
onde neste momento não há quem faça a limpeza das áreas comuns. 
Pode levar os meninos consigo. Há um pátio grande nas traseiras... 
— explicou, procurando no olhar da mulher de preto algum rasgo 
de interesse, algum ânimo que lhe pudesse levantar o moral — Vou 
dar -lhe o número de telefone, o nome e a morada — prontificou -se, 
não tirando os olhos do rosto dela.
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— Obrigada. Vou passar por lá ainda hoje — agradeceu a mulher, 
sem que Rute lhe tivesse encontrado o mais leve afloramento do bri-
lho da esperança no olhar. 

E afastou -se, arrastando vagarosamente a sua apatia, deixando 
Rute no topo da escadaria da igreja com os seus pensamentos a 
serem sacudidos pelo vento.

— A morte do marido gelou -lhe o coração. Ainda vai demorar algum 
tempo a sarar.

— Pois vai. — respondeu Rute, em voz alta, sem se ter apercebido 
de onde provinha a voz que acabara de comunicar consigo.

Regressou a casa satisfeita por ter podido ajudar alguém. O resto 
da tarde ocupou -o com tarefas domésticas simples.

Enquanto arrumava a roupa passada a ferro, percebeu que o 
facto de ter encontrado alguém a quem a morte colocara numa posi-
ção muito mais difícil do que a sua lhe dera um pouco de alento.

A imagem do pai assomou -lhe ao pensamento e sentiu de novo 
aquele arrepio angustiante a percorrer -lhe o corpo. Recordou a 
campa, o frio do cemitério, e deixou escapar o desabafo:

— Coitado do meu paizinho que morreu... Deve estar tão mal 
naquela sepultura fria.

— Feliz do teu pai que vive. — foi a resposta.
Rute, de olhos arregalados pelo espanto, voltou -se para a porta 

do quarto onde arrumava os pijamas nas gavetas.
— Quem está aí? — indagou, desafiando o silêncio do apartamento.
Sabia que o marido e a filha só voltariam à hora do jantar. 

A visita da neta a casa dos avós paternos demorava geralmente a 
tarde inteira. Quem teria então falado?

Percorreu a casa em passos rápidos, procurando algo ou alguém 
que justificasse a sua inquietação. Televisão desligada, porta da rua 
fechada...

— Ando a imaginar vozes — concluiu —, mas não estou a 
tomar nenhuma medicação!? Bem, às vezes preciso de algo para me 
ajudar a adormecer, mas... — tentou racionalizar: — Não foi voz de 
mulher nem de homem. A voz vinha de dentro de mim, isso posso 
assegurar. Provavelmente foi o meu pensamento. — justificou, pro-
curando tranquilizar -se.
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— Feliz do teu pai que vive. — voltou Rute a ouvir.
Apreensiva, deixou -se cair no sofá. Sentia as mãos quentes e 

húmidas de transpiração, enquanto os joelhos eram sacudidos por 
rajadas de tremores involuntários.

Estava certa de que a frase lhe viera interromper os seus próprios 
pensamentos, por isso não fora o seu cérebro que a construíra. Quem 
então? E o mais intrigante era que a mensagem provinha de dentro 
de si própria.

Inclinou -se mais no sofá, deixando que a frescura da pele do 
almofadado lhe arrefecesse a temperatura do rosto, que parecia arder.

— Endoideci... — deduziu, sem se importar muito — Deve ser 
isto que acontece aos loucos.

Deixou que as suas pálpebras se fechassem e memorizou o que a 
sua loucura aparente lhe transmitira: «Feliz do teu pai que vive.»

— O meu pai faleceu e eu fiquei louca. — assumiu tranquila-
mente em voz alta — Ainda por cima ouço precisamente aquilo que 
gostaria que fosse verdade. O meu pai vive? Talvez, mas já não é o 
meu pai. O pai que conheci e com o qual tenho parecenças está 
morto, endurecido e frio no caixão. Que ridículo! — exclamou, tro-
çando daquilo que acreditava ser a sua própria demência. — Ao 
menos a minha loucura tenta dar alguma felicidade ao meu pai. Mas 
como é que ele pode ser feliz longe da família, hein?! Que disparate! 
— suspirou, incrédula, enquanto encolhia os ombros de resignação. 
Porém, a frase tinha -lhe ficado firmemente gravada nas células da 
memória: 

«Feliz do teu pai que vive.»
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O caminho

A confusão que fervilhava dentro da cabeça de Rute fazia 
com que se sentisse cansada e perturbada. Felizmente, o facto de 

ser sábado e de se encontrar sozinha em casa permitia -lhe descontrair.
Mastigou umas bolachas já moles, dada a preguiça de preparar 

um lanche mais substancial, e voltou para a sala, onde a pouca luz do 
dia que findava convidava ao descanso.

Enterrou -se no aconchego do sofá e esticou as pernas, pousando 
delicadamente os calcanhares sobre a pequena mesa. Suspirou e cer-
rou as pálpebras, procurando alhear -se de tudo e não ser incomo-
dada pelo turbilhão de pensamentos dolorosos que invariavelmente 
lhe acudiam ao cérebro.

Lá fora, o outono debutante regozijava -se com as já baixas tempe-
raturas e, embora o aquecimento estivesse ligado apenas no mínimo, 
Rute sentia que o seu corpo ardia. As faces intensamente ruborizadas 
rivalizavam com as do mais incauto veraneante, que se deixa quei-
mar demasiado ao sol.

A sua dor regressava sem pedir autorização.
Tornou a recordar -se do pai e do cemitério gélido da aldeia. Sen-

tiu aquele arrepio incomodativo a percorrer -lhe a espinha ao mesmo 
tempo que pesadas lágrimas lhe escorreram pelo rosto.

— Paizinho querido, que partiste... — titubeou sem forças — 
Não estou a aguentar a tua morte... Custa tanto... — fungou por entre 
mais um par de lágrimas — Ah!... Tu não merecias. Deus não é justo! 
— lamentou -se, crispando os punhos de raiva ante a sua impotência.

— Tudo é justo e tem um propósito. A ti, minha querida, é -te vedada a 
possibilidade de compreender todos os propósitos divinos. É como se existisse 
um véu que limitasse a tua perceção.
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Não desanimes. O teu pai encontra -se bem. É certo que o seu corpo 
físico deixou de ter vida, como tu a entendes, pois esse corpo material nas-
ceu da Mãe Terra e a ela voltou com toda a propriedade. Mas a vida que 
sustentava o corpo do teu pai continua a existir. Essa energia a que podes 
chamar alma é eterna e não termina nunca.

O teu querido pai vive e ama -te imenso tal como todos nós aqui deste 
lado.

Fica sabendo que compreendemos a tua dor e louvamos esse amor que 
sentes por ele, mas não deixes que a dor se transforme em indignação con-
tra o Criador e que a tua incompreensão do significado da Vida faça nascer 
em ti sentimentos de raiva e revolta.

Rute, atónita, endireitou -se no sofá.
Respirou fundo, inclinou -se para a frente, apertando a cabeça fir-

memente com as duas mãos, e gritou.
Gritou tudo o que pôde, com toda a força que encontrou, até 

tomar consciência de que os vizinhos se poderiam aperceber dos 
seus gritos e acudirem todos para a salvar... de si própria e da sua 
demência.

— Estou louca! Estou louca! — mentalizou -se, dobrando -se 
cada vez mais, envolvendo agora as suas coxas num abraço, como 
se procurasse consolo e carinho neste enleio apertado que oferecia 
a si própria.

Sentia -se à beira do abismo: o coração dilacerado pelo golpe da 
morte do pai e agora esta voz que a perseguia e que a levava a crer 
que provavelmente teria perdido a sua sanidade mental.

Não podia dizer que se tratava de uma voz masculina ou femi-
nina. Tão pouco podia dizer que se encontrava alguém na sala, pois 
a voz não provinha de direção nenhuma. Talvez nem fosse bem uma 
voz, pois não possuía sonoridade. Era mais um ecoar mudo que 
soava dentro de si e que não conseguia explicar. De qualquer modo, 
chamar -lhe voz era seguramente a forma mais plausível e compreen-
sível de caracterizar aquilo que ouvia.

Já no início da tarde tivera essa perceção, contudo agora era mais 
clara, mais distinta, vindo mesmo do interior do seu ser, do interior 
da sua cabeça, tal como acontece com os pensamentos. A diferença 
estava em que os pensamentos são arquitetados por nós, e, neste caso, 
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as palavras surgiam sem que Rute as pudesse controlar de alguma 
forma.

E depois... depois havia algo inexplicável que a fazia sentir -se 
bem enquanto escutava essa «voz»: uma paz imensa, uma sensação 
brutal de amor e ternura, que a deixava profundamente desarmada e 
descontraída.

Foi esse sentimento de tranquilidade que lhe deu forças para se 
endireitar no sofá e reagir. Não sentia medo nenhum.

Fungou mais uma vez, compôs os cabelos, prendendo -os por 
detrás das orelhas e, decidida, perguntou:

— Quem és tu? As pessoas loucas falam com elas próprias e a lou-
cura delas responde, é isso?! É isso? — insistiu, mais alto.

— Tu não estás louca! Nem eu sou a tua loucura a responder. Podes 
consultar os psiquiatras que quiseres. Apesar de te encontrares a passar por 
um período difícil, com alguns sintomas próximos da depressão, tudo está 
dentro dos parâmetros considerados normais. Não receies a demência, por-
que não estás louca.

Vou tentar explicar -te quem sou da melhor forma possível, pois, como 
já disse, existe um véu entre nós que vos oculta muita coisa. Acredita que 
esse véu, apesar de nos tempos que correm não ser tão denso, foi -vos implan-
tado com muito amor e a necessidade da sua existência é difícil de ser expli-
cada neste momento.

Sou... o teu Anjo guardião.
Cada um de vós tem vários seres de luz que, tal como eu, vos prote-

gem, amam e conduzem no percurso da vossa vida.
Nem sempre é fácil comunicar convosco, pois possuímos níveis de energia 

diferentes, embora existam muitos humanos que, mau grado as dificuldades 
de comunicação, conseguem pressentir a nossa existência.

Acredita que toda a energia de amor que tenho emanado para ti ao 
longo desta tua existência te tem sido deveras proveitosa.

Agora, que atravessas um momento difícil, quero assegurar -te que não 
estás só. Estou aqui, do outro lado, para te apoiar no caminho que esco-
lheste trilhar.

— O caminho que eu escolhi?... Qual é esse caminho? Tenho de 
ir a algum lado? Não me lembro de nada disso — replicou, sem com-
preender muito bem o sentido das palavras.
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— Escuta, Rute, — prosseguiu o Anjo, complacentemente — 
a vossa alma, ainda antes de nascerem, assume cá em cima uma espécie de 
compromisso, no qual seria do seu agrado vivenciar, aí na terra, uma série 
de situações.

Assim, todos ao nascerem têm já um caminho de vida mais ou menos 
alinhavado. Esse caminho é -vos constantemente ditado pela alma, que o 
segreda através do coração.

Quando me refiro à alma, refiro -me à vossa energia divina, à porção 
imaterial do ser humano. Uso apenas o nome mais comummente utilizado 
por vós, sem lhe querer atribuir nenhum outro conceito em particular.

Esse caminho a percorrer não é mais do que um conjunto de situa ções 
que vão compondo a vida de cada um. É como se a vida neste planeta fosse 
uma imensa escola prática e cada um tivesse o comprometimento de tirar 
o curso que mais lhe conviesse.

O percurso que cada indivíduo segue, para aprender e experimen-
tar aquilo que constitui o desejo mais intrínseco da sua alma, é, afinal, 
o seu caminho.

São vários os percursos que vos são oferecidos para que possam viven-
ciar o que pretendem. Uns, por exemplo, escolhem enveredar por uma car-
reira profissional em que o sucesso os possa levar a aprender a lidar com o 
poder, a autoridade e, talvez, o controlo. Outros casam e dedicam a sua 
vida a educar os filhos, experimentando, quem sabe, sentimentos como a 
abnegação, dedicação e partilha.

Os caminhos da vida possuem vários «livros» por onde podem apren-
der e ficar graduados no tema que a vossa alma decidiu explorar antes de 
nascer. A escolha do livro que pretendem ler, ou até se nem tencionam abrir 
nenhum, é sempre vossa.

A opção final é, e repito, sempre vossa.
Imagina uma alma que veio à Terra para aprender sobre perdão.

O caminho da vida desse ser está de certa forma delineado para que ele 
possa aprender aquilo a que se propôs e que é do seu desejo. É natural que 
essa pessoa, durante a vida, se depare com muitas situações em que ela possa 
perdoar e aprender com isso. Perdoar será, pois, a sua lição de vida. Eviden-
temente, perdoar ou não, com as consequências inerentes a essa escolha, será 
sempre uma decisão que caberá única e exclusivamente à pessoa.
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Cada um tem o seu próprio caminho para percorrer, que muito prova-
velmente será diferente de indivíduo para indivíduo.

Parece -te difícil compreender isso, Rute?
— Não, creio que não. Isso do caminho a percorrer é em sentido 

figurado, não é? Não se trata de nenhuma estrada, de nenhum local 
aonde tenhamos de ir, pois não? — indagou, tentando ingenua-
mente pôr as suas ideias em ordem.

— Claro que é em sentido figurado. É apenas uma forma de tu conse-
guires apreender certos conceitos que são de facto um pouco abstratos para 
vós.

— Ah... sim. — Rute sentia -se perplexa. O seu cérebro trabalhava 
febrilmente, tentando captar o sentido daquela mensagem. Nunca 
antes ouvira falar sobre caminhos, pelo menos não dessa forma.

Que a vida era uma escola, isso sim, fazia algum sentido, e era até 
uma expressão muitas vezes utilizada pelo seu pai. Agora, o facto de 
haver um caminho mais ou menos traçado pela nossa alma para que 
ela pudesse passar por certas situações e experimentar certos senti-
mentos... isso era, realmente, uma novidade.

— Nessa trajetória, que a vida vos apresenta, poderão querer con-
trolar tudo e decidir racionalmente, apenas com o poder da mente.
É uma opção vossa.

No entanto, se esse caminho não for o eleito pela alma que habita 
em vós, nunca conseguirão ser felizes e verão que só surgirão obstáculos 
nesse itinerário.

Atualmente fala -se muito no poder da mente e é, de facto, uma 
força considerável que não pode ser subestimada, no entanto afirmo -te 
que o poder da alma, a força espiritual que reside no interior do vosso 
coração, tem uma capacidade gigantesca nunca antes por vós imagi-
nada. É por isso que, quando se esquecem do poder do vosso espírito, a 
mente só por si não consegue oferecer os resultados pelos quais tanto 
anseiam.

Enquanto estiverem a viver aí na Terra, terão de aprender a equilibrar 
estas duas forças.

— Pois... tem lógica... É uma questão de «cabeça» versus «cora-
ção» e de quem toma as rédeas. — acrescentou Rute, absorta, ten-
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tando recordar -se de situações na sua vida em que estas duas forças se 
pudessem ter defrontado — E tudo isto está no nosso caminho. Nós 
é que temos de escolher, não é?

— Sim. Claro que a escolha é sempre vossa.
Uma das minhas tarefas como Anjo protetor é criar circunstâncias que 

vos proporcionem o tal caminho delineado. Esse caminho é -vos de certa 
forma apresentado e vós só tendes de fazer as opções que se coadunem com 
o vosso desejo mais intrínseco.

Ademais, durante esse tal caminho, ou seja, no percurso que o indiví-
duo se propôs a percorrer, ele poderá sempre optar entre o trajeto mais longo 
ou o mais curto.

Poderá até decidir não enveredar de todo pelo caminho inicialmente 
traçado pela sua alma. Nesse caso, irá sentir -se triste, deprimido, pois as 
suas opções enquanto ser humano terrestre não coincidem com o desejo da 
sua alma, ser espiritual.

A opção de seguirem esse itinerário pela via mais curta e suave ou, pelo 
contrário, de se desviarem e seguirem o percurso mais longo e sinuoso é sem-
pre vossa.

Todos possuem livre -arbítrio em qualquer escolha.
A decisão final é sempre vossa e o vosso Anjo continuará a amar -vos 

muito, não obstante terem tomado a decisão que mais vos afaste do cami-
nho ambicionado pela alma que vos habita.

No entanto, certo é que, se optarem pela via contrária àquela que cons-
titui a vossa mais profunda aspiração, sofrerão as consequências dessa esco-
lha. Todas as opções têm consequências...

— Castigos? — interrompeu Rute.
— Não, não há castigos. Consequências.
Se tu optares por deixar cair uma chávena de louça no chão e ela se 

partir, a consequência é teres de apanhar os cacos e ficares com uma chá-
vena a menos. Uma ação conduz à outra.

Faz parte do caminho da tua vida aprenderes com a dor da perda. Per-
deste o teu pai, ou julgas que perdeste. E eu estou aqui para te dar apoio. 
Sou como uma muleta que te acompanha para te ajudar a trilhar o cami-
nho. O caminho que tu desejares seguir. Também aprendes com as opções 
que fazes. Entendes?

Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   28Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   28 31/07/2015   12:26:0331/07/2015   12:26:03



29

FAZ FAVOR DE SER FELIZ!

— Não muito bem. — assumiu com sinceridade — Não com-
preendo como pode uma pessoa aprender com a dor de ter perdido 
alguém, alguém que lhe era muito querido.

— Querida Rute, no teu caso, o facto de teres perdido um ser que ama-
vas profundamente, e a quem te sentias imensamente reconhecida e grata 
pelo amor que te tinha dado durante toda a tua vida, fez -te ver a fragili-
dade do ser humano enquanto corpo físico. Essa fragilidade está a afastar-
-te das coisas materiais, das coisas terrenas.

Estás ainda a apreender que só o amor importa.
Por outro lado, o facto de te sentires emocionalmente debilitada e de 

procurares mais o amparo do poder divino permite -me ajudar -te com mais 
facilidade.

Quanto maior for a carga de dor por ti emanada, ou seja, quanto 
maior for a energia dessa dor que espalhas em teu redor, mais auxílio da 
nossa parte estás a atrair. É difícil de explicar, mas penso que percebeste. 
O teu SOS era muito forte e sincero e está a permitir que a minha ajuda 
seja também mais poderosa.

Compreendes agora?
Vós nunca estais sós.
Nenhum ser humano se encontra verdadeiramente só.
Mesmo os que desconhecem ou não acreditam na existência de 

Anjos em seu redor são igualmente amados e apoiados por nós.
A nossa ajuda é baseada no intenso amor que temos por todos vós.
Rute passou o dorso das mãos sobre a face húmida.
Afastou com os dedos as madeixas de cabelo caídas e colocou -as 

com precisão, num gesto tantas vezes repetido, por detrás das orelhas.
Levantou -se e foi até à varanda da sala. Abriu uma e outra vez os 

vidros da janela dupla e, de olhos fechados, deixou que o vento frio 
lhe afagasse o rosto e acabasse de lhe secar as lágrimas.

Sentia -se melhor, mais revigorada.
Percebia agora que a dor do seu luto podia ser sarada, provavel-

mente mais rapidamente do que aquela que é deixada ao abandono, 
esperando o poder do tempo para a curar.

Abriu os olhos e sentiu forças para encarar a vida e as suas possí-
veis adversidades. Começava a acreditar que agora não estava só, 
havendo alguém que velava por si e que lhe queria bem.
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Sentiu -se amada. Amada de uma forma superior. Sublime.
O toque alvoroçado do telefone fê -la despertar.
Fechou a janela com cuidado e, com o esboço de um sorriso 

desenhado nos lábios, voltou -se para dentro, para o seu mundo.
— Sim? — perguntou, tentando disfarçar a voz ainda ligeira-

mente nasalada pelo choro recente — Quem fala? — voltou a inter-
rogar, achando o silêncio do outro lado demasiado comprido.

— O Pedro não está? É a esposa? Desculpe, tenho um recado de 
um cliente. Eu sei que é sábado... mas ontem não consegui avisá -lo, 
era já muito tarde...

Rute não precisava que a voz se identificasse. Conhecia -a bem de 
mais. Tratava -se de Teresa, colega do marido no escritório da empresa 
onde ambos trabalhavam. Sabia igualmente que o telefonema era 
apenas um pretexto para falar com ele. Não adiantava estar com reca-
dos ao fim de semana, pois era certo que Pedro só poderia resolver os 
problemas pendentes na segunda -feira seguinte.

Já há muito tempo que Rute se tinha apercebido desta dedicação 
exagerada de Teresa pelos assuntos da firma que envolviam o colega 
de trabalho.

— Não, o Pedro não está. — retorquiu com firmeza, empertigando-
-se um pouco e voltando a colocar nervosamente uma fiada de cabe-
los rebeldes atrás da orelha — Quando ele chegar, eu digo -lhe que a 
Teresa telefonou e dou -lhe o seu recado, está bem?

— Sim, sim. Obrigada. Boa tarde. — despediu -se, célere, a voz do 
outro lado da linha.

— Igualmente. — retribuiu Rute, tentando não demonstrar a 
secura da boca e ansiando por terminar rapidamente com o descon-
forto que o diálogo lhe provocava.

Pousou o telefone e olhou para a cómoda onde estava o telemó-
vel de Pedro, esquecido e completamente inerte.

«É preciso gostar mesmo muito de alguém para lhe telefonar 
para casa, correndo o risco de falar com a esposa», refletiu, com as 
faces rubras pela agitação e a razão distorcida pelo ciúme.

Teresa era outro espinho cravado no seu coração.
Se algo ou alguém constitui um obstáculo na vida de uma pes-

soa, a questão não reside no obstáculo em si, mas na forma como 

Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   30Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   30 31/07/2015   12:26:0331/07/2015   12:26:03



31

FAZ FAVOR DE SER FELIZ!

essa pessoa o encara. É certo que esse algo ou alguém existe, e con-
tinuará a existir, mas só se tornará espinho, pronto para magoar e 
causar transtornos, se lhe derem uma importância desproporcio-
nada. A colega do marido podia ser um espinho débil, inconse-
quente, mas Rute exacerbava o seu poder a ponto de o tornar 
maléfico e perigoso.

O ciúme agredia -a violentamente. Sabia que Pedro continuava a 
gostar de si, mas lidava mal com o facto de haver outra mulher em 
campo, que pudesse arrebatar ou mesmo apenas beliscar o coração 
do marido. As suas têmporas febris toldavam -lhe o juízo e distorciam-
-lhe os pensamentos.

Por muito insignificante que o telefonema tivesse sido, atingia 
agora proporções devastadoras e Rute, com o coração agastado pelo 
ciúme, recordou como tudo tinha começado.

Pedro, na altura, possuía um cargo na administração de uma 
firma de menores dimensões e Teresa era a lufada de ar fresco no 
setor da contabilidade. Numa empresa maioritariamente masculina, 
a jovialidade e a beleza serena que possuía faziam com que se tivesse 
tornado na mascote de todos os que ali trabalhavam. Para além de 
fisicamente atraente, havia ainda a cordialidade dos gestos delicados 
e a leveza da voz que lhe acentuavam o encanto. A cabeleira loura e 
de caracóis revoltos de Rute contrastava com os seus cabelos negros 
e brilhantemente lisos.

Rute, que então acabara de dar à luz a sua filha Joaninha, tinha 
a autoestima muito por baixo. Observava o contorno mais frouxo 
do seu ventre e coxas e comparava -o com a firmeza bem torneada do 
perfil elegante de Teresa.

Sentia -se o patinho feio da história.
Contudo, o que um cérebro ensombrado pelo ciúme não conse-

gue racionalizar é que o amor não procura colocar a sua âncora na 
cor dos olhos ou nas curvas de uma figura esbelta. O amor verda-
deiro estende as suas raízes pelo coração dentro.

Já Saint -Exupéry defendia, através das palavras de uma sábia e 
sensível raposa: «Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível 
para os olhos.»

Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   31Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   31 31/07/2015   12:26:0431/07/2015   12:26:04



32

PAULA RAPOSO ESTEVES

Deambulando ainda nos meandros do passado, Rute lembrou -se 
do diálogo com o marido quando este soube que lhe tinha sido ofe-
recido um cargo, como diretor -geral de vendas, numa outra empresa 
de grande prestígio.

— Pois é, minha querida — anunciava Pedro, ufano, envolvendo -a 
por detrás com um abraço apertado —, para além do ordenado base, 
vou ter uma boa comissão sobre as vendas e... imagina! Terei tam-
bém direito a um carro de maior cilindrada! Não é maravilhoso?

Rute sentia -se encantada, a bebé a dormir sossegada no berço, 
o abraço terno do marido, o convite para o novo emprego... Porém, 
a cena fatídica, qual golpe de espada desferido sobre o seu peito, viria 
a seguir, quando Pedro, que entusiasmado continuava a falar, deixou 
cair, sem se aperceber das consequências, as seguintes palavras:

— E o melhor? Posso requisitar alguém da minha confiança para 
vir trabalhar comigo. Claro que vou escolher a Teresa! Ela é excecio-
nal! Para além de me poder ajudar com a sua competência, ela dá -me 
sorte. Afinal, a Teresinha é a mascote lá do escritório.

Teresinha? Aquele nome usado no diminutivo foi como se lâmi-
nas lhe esquartejassem o coração. O aconchego que sentira no enleio 
meigo do marido transformara -se agora em grilhões que lhe pren-
diam os gestos e a impediam de respirar.

Sacudiu com veemência o abraço forte de Pedro.
O aperto que se instalara na garganta dificultava -lhe a passagem 

do ar e embargava -lhe a voz.
— Tira os braços de cima de mim! — suplicou, deixando trans-

parecer no tom das palavras a dor que lhe ia na alma — Porque é que 
a vais levar?

— O quê? — admirou -se Pedro, sem entender os ciúmes nos ges-
tos e na pergunta da sua mulher.

— A Te -re -si -nha! Porque é que a vais levar contigo? — quase que 
rosnou ao repetir a pergunta.

— Ora, porque é boa! — justificou, sem pensar no significado 
que Rute poderia atribuir à palavra «boa» — Acho que pode ser um 
elemento precioso na minha equipa de trabalho. Faz tudo o que lhe 
peço e é de confiança. — continuou Pedro, entusiasmado ante a 
visão do futuro auspicioso — Gosto muito da Teresa. Se lhe pedir 
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para ficar no escritório a acabar um trabalho até mais tarde, sei que 
o fará com a melhor das boas vontades, sem torcer o nariz. Além de 
que também irá ganhar mais neste novo emprego. Ela merece. 
É muito trabalhadora! — completou com os olhos postos no futuro, 
e, transbordando felicidade, agarrou na sua mulher pela cintura e 
estreitou -a de encontro ao peito com tanta força que ela soltou um 
gemidozinho doloroso e ao mesmo tempo agradecido — Amo -te 
tanto... — segredou -lhe junto à orelha... — tanto...

Foi uma declaração verdadeira, o extravasar de um sentimento 
maravilhoso que lhe preenchia corpo e alma. A pureza desse senti-
mento era tão genuína que Rute sentiu que o marido nem dera pelos 
ciúmes que fervilhavam dentro de si.

Conseguiu finalmente ultrapassar o nó na garganta e engolir... 
Engoliu, em seco, a dor do seu ciúme. Não valia a pena confrontá -lo 
com a situação. Não ia criar uma cena de ciúmes. Todavia, o espinho 
estava lá, dentro de si, pronto para ferir.

Havia uma mulher que o marido admirava, talvez só profissio-
nalmente, não tinha a certeza... O que é certo é que, enquanto Rute 
sentisse o amor do marido vibrar por si, não o iria massacrar com 
comentários do género: «Convidaste -a para ir contigo porque gostas 
dela. Gostas dela, sim! E ainda nem sequer te apercebeste disso.»

Então, não sem alguma contrariedade, esses comentários foram 
deixados na forja. Foram pensados e gravados na memória de um 
cérebro desgastado pelo ciúme, mas ainda com discernimento sufi-
ciente para não criar um conflito. Nunca chegaram a ser proferidos, 
apesar de sentidos.

Rute atirou os espinhos do ciúme para trás das costas, como o 
fazem todos os que não querem lidar de frente com um problema. 
Assim, o problema não é resolvido, apenas fica latente, adormecido, 
pronto para cravar os seus espinhos quando surgir uma oportunidade.

Sacudiu a cabeça, fazendo um esforço para voltar à realidade.
Tão pronto aterrou das suas divagações, voltou a sentir a dor do 

falecimento do pai que tanto amara. A esta dor acrescentou a do ciúme 
que o telefonema recente fizera reavivar e assim, pesada de tanto sofri-
mento, arrastou -se até à cozinha para preparar o jantar, tentando que 
não se apagasse da sua memória o sentido das palavras do seu Anjo.
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«Há um caminho a seguir... traçado e escolhido pela vossa 
alma... Vós nunca estais sós nesse caminho.»

Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   34Faz Favor de Ser Feliz - ED 2015_FINAL.indd   34 31/07/2015   12:26:0431/07/2015   12:26:04





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


