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“...não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade; mas, pela fé, se fortaleceu, dando
glória a Deus, estando plenamente convicto de que êle era poderoso para cumprir o que
prometera.”
(Rm 4:20-21)

“Não conheço o caminho pelo qual Ele me guia, mas conheço muito bem o meu guia.”
(Martinho Lutero)

“Do meu telescópio, eu via Deus caminhar! A maravilhosa disposição e harmonia do
universo só pode ter tido origem segundo o plano de um Ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica
sendo a minha última e mais elevada descoberta.”
(Isaac Newton)
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concedeu a oportunidade ímpar de partilhar de sua companhia e me ensinou de maneira
contagiante, cordial e terna o verdadeiro valor de se ter um conhecimento científico: passá-lo
adiante!
À Profa. Dra. Paula de Carvalho Papa por ter me acompanhado durante todo esse período, pela
paciência e doçura com as quais sempre me tratou e por toda confiança que depositou em mim.
Muito obrigado por tudo e pelas grandes oportunidades que me proporcionou.
À CAPES e ao DAAD pela bolsa de estudos concedida durante a duração do meu doutorado
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pelos primeiros passos na Biologia Molecular.
Ao Prof. Dr. Hildebrando Gomes Benedicto pela amizade e apoio no decorrer de todos esses
anos.
A todos os professores de Pós-Graduação, pelo profissionalismo e pelo conhecimento
compartilhado.
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