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CARTA I

So bre a eco no mia do tem po

Sê ne ca saú da seu ami go Lu cí lio

Faze  isto, meu caro Lu cí lio, apo de ra-te no va men-

te de ti mes mo, e o tem po, que até ago ra te era ar re ba ta-

do, sub traí do ou sim ples men te te es ca pa va, re cu pe ra-o e 

con ser va-o. Fica cer to de que as coi sas são como es cre vo: 

par te do tem po nos é ar ran ca da, par te nos é sub traí da 

por ame ni da des, e o res to es cor re ga de nos sas mãos. No 

en tan to, a per da mais las ti má vel é a que se dá pela ne-

gli gên cia. E, se con si de ra res bem, a  maior par te da vida 

se pas sa agin do mal, uma gran de par te sem fa zer nada, 

toda a vida se pas sa fa zen do ou tra coi sa que não o que 

se ria ne ces sá rio fa zer. Que exem plo me da rás de al guém 

que sai ba va lo ri zar o tem po, que dê con si de ra ção a um 

dia, que com preen da es tar mor ren do co ti dia na men-

te? Este é o erro: co lo ca mos a mor te no fu tu ro, quan do 

gran de par te dela já pas sou. Tudo o que está no pas sa do, 

a mor te já o pos sui.

Por tan to, meu caro Lu cí lio, faze tal como es cre-

ves: abar ca to das as ho ras. De pen de rás me nos do ama nhã 

se fi ze res hoje o que tem de ser fei to. En quan to pos ter ga-

mos, a vida não dei xa de cor rer. To das as coi sas, Lu cí lio, 

nos são  alheias, so men te o tem po é nos so. Com efei to, a 

na tu re za nos deu essa úni ca coi sa fu gaz e que nos es cor-

re ga das mãos, e que qual quer um pode nos to mar. E tal é 

a es tul tí cia dos mor tais que, pe las me no res coi sas e mais 

vis, fa cil men te subs ti tuí veis, con traem dí vi das que acei-

tam de bom gra do, mas não há quem jul gue que al guém 

lhe deva algo quan do toma o seu tem po, e no en tan to ele 

é úni co, e nem mes mo quem re co nhe ce que o re ce beu 

pode de vol vê-lo ao ou tro.

Quem se la men ta de que 

al guém te nha mor ri do se 

la men ta de ter nas ci do 

ho mem. Uma mes ma lei 

nos tem a to dos obri ga dos. 

A quem cou be nas cer está 

re ser va do o mor rer. 
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tos, como os tron cos es tão com as pec to som brio e es quá-

li dos! Isso não acon te ce ria se al guém re vol ves se a ter ra 

em tor no e os re gas se.” Ele en tão ju rou por meu gê nio 

que de sua par te tudo fa zia, que não dei xa va nada des-

cui da do, mas eram as ár vo res que es ta vam ve lhas. Cá 

en tre nós, fui eu pró prio quem as plan tou e vi bro ta r 

suas pri mei ras fo lha gens. E vol tan do-me para a en tra da 

per gun tei: “Quem é esse de cré pi to? É com ra zão que o 

pu ses te na so lei ra da por ta. Onde o en con tras te? Que 

gos to ti ves te em re co lher um mor to que não nos per-

ten ce?” E o ho mem em ques tão dis se para ele: “Não me 

re co nhe ces? Eu sou Fe lí cio, a quem cos tu ma vas tra zer 

es ta tue tas: sou fi lho do ad mi nis tra dor Fi ló si to, a quem 

cos tu ma vas cha mar ‘tua pe que ni na  alegria’.” Eu dis se: 

“Esse ho mem cer ta men te está de li ran do. En tão o meu 

pre di le to tor nou-se me ni no de novo? Mas pode ser ver-

da de, pois seus den tes es tão cain do.”

Isso devo à mi nha vi si ta ao su búr bio: para qual-

quer lado que olhas se, mi nha ve lhi ce se evi den cia va. Abra-

ce mos, por tan to, e ame mos a ve lhi ce, pois ela po de rá ser 

 cheia de pra ze res se sou ber mos usá-la. Os fru tos são de li-

cio sos quan do es tão ma du ros, a ju ven tu de é mais pra ze ro-

sa no fim, os que apre ciam o vi nho de lei tam-se mais com 

a úl ti ma taça, a que sa tis faz ple na men te e põe um fim à 

be be dei ra. O que todo pra zer tem de mais agra dá vel em si, 

ele o re ser va para o fim. A vida é mais agra dá vel quan do 

já está de cli nan do, mas não de modo abrup to. E su pon do 

ain da que a ida de que é, por as sim di zer, como a gota de 

água na bor da da úl ti ma te lha, te nha pra ze res úni cos. Ou 

en tão que o fato de não mais se de se jar o pra zer seja o pra-

zer su pre mo. Como é ali vian te ter se can sa do dos de se jos 

ou en tão aban do ná-los! “Mas in co mo da”, di zes, “ter a mor-

te em vis ta.” Em pri mei ro lu gar, ela está sem pre pre sen te, 

Tal vez me per gun tes qual é a mi nha ati tu de a esse 

res pei to, eu que te acon se lho es tas má xi mas. Con fes sa rei 

fran ca men te: como al guém que gas ta mui to mas di li gen-

temente: te nho em meus re gis tros as con tas cer tas. Não 

pos so di zer que não per co nada, mas po de rei di zer o que 

per co, por que e como; pos so dar as ra zões de mi nha po-

bre za, mas en con tro-me no mes mo caso que a maio ria 

dos que es tão ar rui na dos não por sua cul pa: to dos des cul-

pam mas nin guém aju da.

Como isso acon te ce? Con si de ro des sa for ma: não 

te nho por po bre aque le que, por pou co que lhe so bre, já 

se sa tis faz. Acon se lho-te, no en tan to, a pre ser var o que 

é real men te teu, e tão rá pi do quan to pos sí vel. Pois essa 

era a opi nião dos nos sos an ces trais. Tar dia é a pou pan ça, 

quan do o vi nho toca a bor ra. O que fica no fun do do vaso 

é pou co, e da pior qua li da de.  ADEUS.                      Tradução Willian Li

CARTA XII

So bre a velhice

Sê ne ca saú da seu ami go Lu cí lio

Para onde quer que eu me vol te, vejo as pro vas 

da mi nha ve lhi ce. Es ti ve em mi nha pro prie da de no su-

búr bio e quei xei-me das des pe sas que te ria de fa zer por 

um edi fí cio em ruí nas. Meu ad mi nis tra dor dis se que o 

dano não se de via à sua ne gli gên cia, pois ha via fei to todo 

o ne ces sá rio: a casa é que es ta va ve lha. Ora, essa casa foi 

man da da cons truir por mim; se as pe dras que têm mi nha 

ida de es tão vi ran do pó, o que não es ta rá acon te cen do co-

mi go? Ir ri ta do com aqui lo, não dei xei es ca par a pri mei ra 

oca sião para ex tra va sar meu mau hu mor. “Pa re ce-me”, 

dis se, “que es ses plá ta nos es tão sem cui da dos: não têm 

ne nhu ma fo lha gem! Como os ra mos es tão no do sos e tor-
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pas sa va um só dia sem rea li zar esse ma ca bro ri tual. Fa ça-

mos, no en tan to, e com in ten ções ho nes tas, o que aque le 

de sa bu sa do fa zia como es pe tá cu lo. Ao dor mir, di ga mos 

com ale gria e con ten ta men to:

Vivi. Per cor ri o cur so que a for tu na

tra çou para mim.

Se deus nos con ce der um dia a mais de acrés ci mo, re ce ba-

mos com ale gria. É um ho mem mui to fe liz e com ple na 

pos se de si mes mo o que es pe ra o ama nhã sem in quie tu-

de. Todo o que diz “já vivi” re ce be co ti dia na men te mais 

um dia como lu cro.

Mas já devo con cluir a epís to la. “En tão irás ter mi-

ná-la des se modo, sem ne nhum acrés ci mo para mim?”, é 

o que me di rias. Nada te mas, pois ela nos dá algo. Por que 

dis se “algo”? Ela nos dá mui to. Há, com efei to, algo mais 

belo do que aqui lo que te da rei ago ra? “É um mal vi ver sob 

o jugo das ne ces si da des, mas não é ne ces sá rio vi ver sob a 

ne ces si da de.” Por toda par te há mui tos e sim ples ca mi nhos 

para a li ber da de. E agra de ça mos a deus, que não obri ga o 

ho mem a per ma ne cer na vida. Po de mos até nos li vrar de 

nos sas ne ces si da des. Dir-me-ás: “O dito é de Epi cu ro. O 

que tem uma ou tra es co la a ver com a nos sa?” Con si de-

ro que tudo o que é ver da dei ro é meu. Con ti nua rei a te 

en viar pen sa men tos de Epi cu ro, para que as pes soas que 

ju ram so bre a pa la vra de ou tro e con si de ram não o que é 

dito, mas quem o diz, sai bam que as me lho res coi sas per-

ten cem a to dos.  ADEUS.                                                        Tradução Willian Li

quer para o ve lho ou para o jo vem – e não se tra ta aqui de 

um con sen so sur gi do de uma vo ta ção. De pois nin guém é 

tão ve lho que não pos sa rei vin di car para si mais um dia. 

Um dia é um de grau na vida.

Toda vida cons ta de par tes, e elas for mam cír cu los 

con cên tri cos maio res e me no res. Há um que abra ça a to-

dos e os fe cha: é o cír cu lo do dia do nos so nas ci men to até a 

mor te. Ou tro com preen de ape nas os anos da ju ven tu de; há 

o que abar ca toda a in fân cia. Fi nal men te há o ano que por 

si só e em si con tém um ci clo com ple to de tem po a par tir 

do qual con ta mos a nos sa vida. Um cír cu lo me nor con tém 

os me ses. A ro ta ção de um dia cons ti tui o me nor cír cu lo 

que pas sa, como os ou tros, do seu iní cio ao fim, da au ro ra 

ao oca so. As sim He rá cli to, que foi cha ma do de “obs cu ro” 

por cau sa de sua lin gua gem, diz: “Um dia é  igual a to dos.” 

Esse dito foi in ter pre ta do de di ver sas ma nei ras. Al guns en-

ten dem “ igual” por “ igual nú me ro de ho ras”, e o ra cio cí-

nio de les não é fal so. Pois, se o dia é con ce bi do como uma 

su ces são de vin te e qua tro ho ras, é ne ces sá rio que os dias 

se jam to dos  iguais, pois a noi te se apo de ra do que o dia 

per de. Ou tros di zem que um dia é  igual a to dos pela se-

me lhan ça: com efei to, nada há na mais lon ga du ra ção de 

tem po que não pos sa ser en con tra do no pe río do de um dia 

e uma noi te. Des sa for ma, cada dia deve ser re gra do como 

se fe chas se um cír cu lo e com ple tas se uma vida. Por tan to, 

todo dia deve ser or de na do como en cer ran do uma mar cha, 

como se fos se o úl ti mo e su pre mo dia de nos sa vida.

Pa cú vio, que se ins ta lou na Sí ria com ple nos po de-

res, cos tu ma va rea li zar um sa cri fí cio fú ne bre para si mes-

mo, com as li ba ções e os fa mo sos ban que tes fu ne rá rios. 

Em se gui da, fa zia-se le var da sala ao seu quar to en quan-

to os eu nu cos can ta vam em gre go com acom pa nha men to 

mu si cal: “Ele está mor to! Sua vida já pas sou!” Pa cú vio não 



Nin guém é tão ve lho 
que não pos sa 
rei vin di car para si 
mais um dia.
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CARTA XXVIII

So bre a viagem como cura para                                               
o descontentamento

Sê ne ca saú da seu ami go Lu cí lio

Pensasqueacontecesomentecontigoeteadmi

rascomosefossealgodenovoofatodeteresfeitouma

viagemtãolongaevisitadotantoslugaresdiferentessem

quecomissoaliviasseopesoeatristezadetuamente?

Deves mudar a alma, e não o lugar. Embora atravesses

vastosmarese,comodeclamaVirgílio:

Terrasecidadesforamvistasporti,

paraondequerquefores,teusvíciosteseguirão.Dames

maforma,assimrespondeuSócratesaalguémquesedi

rigiuaele:“Porqueteadmirasdequetuasviagensnãote

auxiliam,umavezquesempretelevascontigo?Aaflição

queteatingeestarásemprecontigo.”Quenovidadepode

trazerpercorrertodasasterras?Ouconhecermuitascida

deselugares?Todaessaagitaçãoédesnecessária.Pergun

tasmeporquenãosentesnenhumalívionafuga?Épor

que foges levandote contigo. É preciso primeiro depor

ofardoquesobrecarregatuaalma;antesdissonenhum

lugarteseráaprazível.

Julgaqueoteupresenteestadoécomoodasacer

dotisaqueVirgíliodescreve;elajáestáexcitadaetomada

defúria,eestácheiadeumainspiraçãoquenãoédela:

Asacerdotisaestápossuída;pudesseeladeseupeito

expulsaropoderosodeus.

Tu corres de um lado para outro para livrarte

dopesoqueteaflige.Essaprópriaagitaçãotornaopior;

aconteceomesmonanavegação:seacargaestáemequi

líbrioestável,elaexercemenospressão;seestádisposta

demaneiradesigual,elasubmergedoladoqueestámais

pesado. Tudo issoque fazes, é contra timesmo; e toda

essamovimentaçãoteprejudicaporqueestássacudindo

umhomemdoente.

No entanto, quando tiveres te livrado do mal,

qualquer viagem será agradável. Poderás ser exilado

para os confins da terra, e em qualquer canto perdido

dospaísesbárbarosaondeterãotelevadohaverásempre

para ti um lugar acolhedor. O mais importante é o es

tadodeânimonoqual teencontrasenãoo lugarpara

ondesevai;edamesmaformanãodevemoscondicionar

nossoestadodeânimoanenhumlugar.Devemosviver

com esta convicção: “Não nascemos encurralados, mi

nha pátria é todo este mundo.” Se isso está claro para

ti,nãoficarás surpresodenãoobternenhumbenefício

dosnovoslugaresquebuscaporcausadoaborrecimen

to dos anteriores. O primeiro lugar que te foi dado já

tinha te agradado, seo considerasses inteiramente teu.

Defato,tujánãoviajas,maserrasemudasdelugarsen

dolevadodeumaparteaoutra,enquantoaquiloquebus

cas–aartedeviverbem–podeserencontradoemqual

querlugar.Podehaverlugarmaisagitadoqueofórum?

Mesmo ali, caso fosse necessário, seria possível viver

tranquilamente.Sepudéssemosdisporlivrementedenós

mesmos,euevitariaatéolharparaasvizinhançasdofó

rum.Pois,assimcomolugaresperigososameaçamasaú

demaisrobusta,damesmamaneiraistoacontececoma

sabedoriaaindaimperfeitaeprestesarecairnoerro:há

lugaresquesãomaléficos.Narealidadedivirjodaqueles

queselançamnofluxodascoisaslevandoumavidacheia

deafazeres,lutandocomasdificuldadesdavidacotidia

naeempregandonissotodoseutalento.Osábiopoderia

suportar todasessascoisas,maselenãoescolheriaesse

mododevida; eleprefeririaapazaocombate.É inútil




