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Este demo está protegido e reserva 

todos os Direitos de Autor. 

 

A obra deste demo foi iniciada no 

dia 25 de outubro de 2019 e foi 

registada no dia 14 de fevereiro de 

2020. 

 

Se neste momento, por algum 

motivo, não puder comprar o livro 

do autor, a Jupiter Editions sugere 

que faça um donativo ao autor para 

o IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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O seu donativo é muito importante 

para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 

espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 

morrer.  

Está nas suas mãos não deixar o 

espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 

IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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A Jupiter Editions apostou em 9 

livros de novos 9 autores. 

O principal objetivo do donativo é a proteção da qualidade de escrita. 

 Por defeito, se os donatários nada disserem sobre o destino a dar, o donativo será 99% 

para os autores, cabendo 11% a cada um dos 9 autores e o 1% remanescente será 

destinado à filantropia da Jupiter Editions como a Plantação de Árvores, o Combate à 

Fome ou o Combate ao Lixo. O donativo pode ser feito por conta de qualquer um dos 

fundos que a Jupiter Editions pretende abrir e desenvolver. O donativo pode ser 

destinado 100% a um autor ou a uma missão.  

O donativo pode ser anónimo, mas a Jupiter Editions sugere ao donatário que 

se identifique, sobretudo, se financiar a voz de um dos autores, para que o 

autor possa agradecer em nota pessoal. Basta enviar um email para 

manager@jupitereditions.com com o assunto DONATING e com o 

comprovativo da transferência bancária.  

Se o donativo for destinado a um autor e se com o comprovativo da 

transferência for ainda anexada alguma fotografia ou mensagem do donatário, 

a Jupiter Editions obriga-se a reencaminhar o email ao autor. 

Por favor, veja a nossa Política de Privacidade, para saber como é que os seus 

dados são tratados pela Jupiter Editions.  

A Jupiter Editions não cede, nem vende os seus dados a nenhum parceiro.  

A Jupiter Editions só pode ceder os dados dos Member Readers que tenham 

aceitado que uma determinada empresa ou parceria comunicasse com os 

Member Readers. Se uma nova parceria for aprovada pelo Centro Ético de 

Negócios e Parcerias Sustentáveis Para o Futuro, a Jupiter Editions pergunta 

na Conta Jupiter aos Member Readers interessados em facultar os seus dados à 

nova parceria, explicando aos Member Readers a importância dessa mesmo 

parceria. Quando as empresas parceiras/ parcerias contactarem os Member 

Readers, logo no 1º contacto devem anunciar a parceria com a Jupiter Editions, 

para que o cliente consiga ver com nitidez as parcerias e a sua importância 

para a sustentabilidade das empresas num mercado altamente competitivo. 

©Jupiter Editions 

mailto:manager@jupitereditions.com
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Siga o autor @sebastiaolupilevy 
(…) 

 
 (…) É importante haver dinheiro! Não se pode ter 

filhos à balda! Gasta-se muito dinheiro a comer um dia!  

 E não se tivermos dinheiro para comermos alimentos 

saudáveis, vamos depois desenvolver cancros e outras mil e uma 
doenças, porque a base de tudo da vida é o oxigénio, a água e os 
nutrientes, é essa a química da vida. 

 E sem essa fórmula química não vale a pena nascer!  

 Claro… Vou nascer para quê? Para andar a passar 

fome? Para não conseguir pensar? Para ter maus rendimentos 
escolares? Ver só tristeza? Ver só miséria? Então para isso, mais 
valia não ter trazido a criança ao mundo! Para fazê-la sofrer? 

 E depois não é só comer… Vão haver outros mil e um 

gastos e outros mil e um desejos. Está estimado que um filho 
custa em média aos pais 300 mil euros. Os pais por acaso têm 
estes 300 mil euros disponíveis para investir na vida do filho? E 
se o meu filho quiser ir para a natação? A natação custa dinheiro! 
Eu acho muito cruel privar-se um desporto a um filho, porque 
não há dinheiro. É claro que ninguém quer que os pais andem a 
roubar para os filhos andarem na natação, mas são coisas que os 
pais deviam pensar antes de quererem terem filhos. Será que vão 
ter dinheiro para acompanhar os desejos dos filhos? Porque num 
sistema monetário é preciso que os pais tenham dinheiro para 
poderem acompanhar os desejos dos filhos porque os desejos dos 
filhos custam dinheiro. E se o meu filho quiser para além da 
natação, tocar piano, andar na equitação e no golfe? Porque o pai 
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não pode privar a música e o desporto a um filho! Tem de ter 
dinheiro para pôr o filho na música e no desporto! É que se 
calhar os maus rendimentos escolares que a criança tem é porque 
não anda em cima dos cavalos como queria, não tem uma bateria 
nas mãos como queria, ou uma guitarra ou um piano… 

  Claro… Vou nascer para quê?  Para ver os outros a 

andarem de cavalo, com pranchas de surf a irem para todo o lado, 
a comprarem tudo, a vestirem o que querem e ela não? 

  E isto não é ser materialista nem fútil. É saber ser-se 

humano. Ser ser humano. Porque a roupa e tudo o mais mexe 
com o sentimento das crianças. Mexe com a psicologia e com a 
mente das crianças. É importante as crianças poderem ter alguma 
liberdade para escolherem as suas roupas e os pais têm obrigação 
de perseguir os gostos dos filhos. Senão, mais valia não ter 
trazido a criança ao mundo. Se a criança quer umas calças de 
1000 euros o pai não tem de comprar essas calças evidentemente. 
Mas a criança não quer vestir aquelas calças que custam 10 euros 
daquela loja que sabe que é uma loja que toda a gente goza lá na 
escola e sabe que vai ser gozado, o pai não pode comprar roupa 
dessa loja! São coisas de criança, mas que tem toda a importância! 
Que tem um grande peso na vida de uma criança! Porque a vida 
de uma criança não é menos importante do que a de um adulto! 
Como um adulto tem um certo gosto e vê uma certa estética, a 
criança também vê. A estética é importante. A arquitetura é 
importante. Porque a criança vê a estética e a arquiteturas das 
coisas. Um bebé não vê! Mas a criança vê. Se os pais querem 
comprar “roupa baratucha” comprem enquanto ele for bebé. 
Porque quando o bebé se tornar numa criança que se vê ao 
espelho ela vai começar a ver-se com outros olhos. Todos nós já 
fomos crianças. Talvez não tenhamos passado dificuldades, mas 
não é por não as termos passado e termos tido as melhores 
roupas de sempre que não sabemos o que é andar sempre com a 
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mesma roupa, andarmos rotos, com roupas velhas, não podermos 
comprar o que queremos vestir, não podermos andar vestidos 
como queríamos andar vestidos e ver todos vestidos… 

 Horrível… As vezes que eu via os pais a obrigarem os 

filhos nas lojas a experimentar roupas que eles não queriam e os 
pais a comprarem com os filhos a saírem das lojas a chorarem… 
Horrível… E as câmaras a gravarem tudo… Horrível… Pode ser 
traumatizante! Não se faz! A criança vai começar a criar 
sentimentos de ódio e revolta pelos pais sem necessidade 
nenhuma, porque a criança não vai perceber, nem tem de 
perceber e não tem de estar a ouvir os pais a dizer que a vida é 
mesmo assim e que custa a todos, porque a vida não custa nada a 
todos! E se era para custar alguma coisa, lá está, então que não 
tivesse filhos! Quem é que quer ter filhos para os ver a sofrer e a 
passarem por dificuldades e por intrigas sociais que traumatizam? 
As vezes que eu vi isto e só me apetecia era esbofetear os pais e 
vestir a criança com a melhor roupa! 

 E não é por não termos passado por isto, que não 

podemos saber o que é passar por isso, sem ter passado por isso. 
E isto deve entrar na nossa equação quando escolhemos querer 
ter crianças. Vamos ter dinheiro para lhes comprar roupas? Como 
vai estar o mercado? Temos de saber ver o mercado e conseguir 
prevê-lo? Vem aí a Impressora a 3D de Jupiter de Gabriel 
Garibaldi imprimir roupas para todos? É que se somos seres 
sociais, isto importa! E muito! Importa na nossa reputação, 
importa para a nossa honra, para o nosso bom nome, que ao fim 
ao cabo, são tudo direitos de personalidade não menos 
importante que qualquer outro e que conseguem também 
construir aquilo que é a dignidade humana. A vida de uma criança 
não é menos importante do que a vida de um adulto! (…) 
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Para ver os outros demos desta obra, na página dos Member 
Writers no site da Jupiter Editions www.jupitereditions.com vá 
à subpágina do autor e clique nos botões dos vários demos.  
 

 

 Este demo foi publicado pela Jupiter Editions em 

www.jupitereditions.com no dia 23 de agosto de 2021 pelas mãos 

e vontade do autor para a apresentação, divulgação e tradução do 

seu verdadeiro espírito contra qualquer deturpação. 

Não passe a mensagem deturpada! 

 

Passe a Missão Jupiter Editions! 

Uma Missão de Paz! Uma Escrita pela Paz! 

 

 

 

http://www.jupitereditions.com/
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Não deixe o espírito deste 

autor morrer. 

 

 

Está nas suas mãos não 

deixar o espírito deste 

autor morrer. 

 

 

Faça um donativo ao autor 

para o IBAN 
PT50 0010 0000 58544220001 

 

ou MB WAY 965108603 
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O seu donativo é muito importante 

para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 

espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 

morrer.  

Está nas suas mãos não deixar o 

espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 

IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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Missão Cumprida! 

 

Passa a Missão online! 

 

JUPITEREDITIONS.COM 
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