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"Nada de divino ou de bem-aventurado, portanto, cabe aos homens,
exceto esta única coisa digna de ser levada a sério: o que há em
nós de inteligência e de sabedoria. Na verdade, dentre as coisas
que são nossas, esta parece ser a única imortal, a única
divina... E porque somos capazes de participar dessa capacidade,
a vida, embora miserável e difícil por natureza, foi, entretanto,
disposta minuciosamente para que o homem, comparado com outros
seres, pareça um Deus. “ P ois a inteligência é em nós o Deus ” , e
ainda: “ A vida mortal tem uma parte divina ” . Assim sendo,
portanto, é preciso filosofar, ou ir embora daqui de baixo dando
adeus à vida, visto que todo o resto parece um amontoado de
futilidades e frivolidades."

(Aristóteles, Carta ao rei Chipriota Themison, XII)
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