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Epígrafe

“Observei o conjunto da obra de Deus e percebi
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acontece debaixo do sol. Por mais que o homem
afadigue-se

em

pesquisar,

não

chega

a

compreendê-la. E mesmo que o sábio diga que a
conhece, nem por isso é capaz de entendê-la”.

Eclesiastes 8, 17
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