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Começando... com alegria e esperança

Quero desde logo lhe dizer,

caro leitor, que a morte não
existe. Você é um ser imortal, vai viver para sempre. Aliás,
todos nós. Significa que seus entes queridos também não
vão desaparecer depois que morrerem. Aquilo que vai
para o cemitério ou é cremado é apenas o corpo do qual
o espírito se utilizou na passagem por este nosso mundo.
Você pode estar pensando: que novidade! Tem ra‑
zão, não é de agora que se acredita na imortalidade da
alma. As religiões em geral a admitem. Alguns filósofos
também. Os cientistas é que são mais arredios. Mas os
ignorantes sobre o assunto, os incrédulos e os materia‑
listas ainda são muitos.
O problema é que, embora a morte seja um fenô‑
meno do cotidiano, as pessoas não querem aceitá-la e
nem ao menos falar sobre ela. As obrigações com a vida
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na Terra, os prazeres e os sentimentos muito humanos
direcionam seus pensamentos mais para as necessida‑
des imediatas. Já estão suficientemente ocupadas com
essas coisas para também se preocuparem com o que
vem depois da morte. Ademais, morte sempre lembra
sofrimento, doença, sangue, cemitério, saudade, etc., e
queremos é ser feliz.
Mesmo que você não tenha medo da morte, sempre é
bom aprofundar o conhecimento sobre o tema, até para
instruir ou confortar aqueles que estejam sofrendo por
causa da morte, essa desagradável senhora de foice que
nos ronda os passos a cada instante.
Quantos doentes não se angustiam achando que po‑
dem morrer? Quem nunca ficou com medo de perder
um ente querido? Quantos não choram de saudade de
quem partiu? Quantos não se mataram imaginando en‑
contrar a pessoa amada que seguiu antes para o Além?
Ou acreditaram que se matando estariam livres dos seus
problemas terrenos? Portanto, sofre-se, e muito, por
causa da morte. Sofrem os que ficam e, segundo o Espi‑
ritismo, sofrem também aqueles que partem.
Estamos aqui registrando os estudos que fizemos no
curso “Conversando sobre a Morte”. A vontade de pro‑
mover esse curso veio após a leitura do livro Os mensageiros, do espírito André Luiz, psicografia do inesquecí‑
vel Francisco Cândido Xavier.
No capítulo “Pavor da morte”, André narra a situa
ção de uma jovem de trinta anos chamada Cremilda.
Desencarnada há seis horas, o espírito permanecia jus‑
taposto ao seu corpo num necrotério. O noivo, já ante‑
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riormente desencarnado, a chamava para seguir com
ele, mas Cremilda estava aterrorizada com a visão. O
mentor Aniceto se oferece para ajudar, pede ao noivo
para se afastar e se apresenta a Cremilda como sendo
um médico. A moça se diz aliviada, pois achava que es‑
tava no reino dos mortos, ouvindo o noivo a lhe chamar.
Adormecida, Cremilda é levada pelo noivo.
Aniceto explica que a moça era bondosa e cultivava a
virtude, mas lhe faltava a educação religiosa dos pensa‑
mentos, o preparo espiritual. E o mentor arremata:
A ideia da morte não serve para aliviar, curar ou
edificar verdadeiramente. É necessário difundir a
ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensi‑
na, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos,
e, sim, o Pai das criaturas que vivem para sempre.

Bem por isso, o fato mais espetacular da vida de Je‑
sus não é a crucificação, mas a ressurreição, pois sem a
prova da vida futura todos os ensinos do Mestre se per‑
deriam na dúvida. O ressurgir de Jesus era a prova certa
da imortalidade, necessária ao fortalecimento da fé dos
seus discípulos.
Allan Kardec afirma:
Jesus claramente se refere à vida futura, que ele
apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta a
que a Humanidade irá ter e como devendo constituir
objeto das maiores preocupações do homem na Terra.
Todas as suas máximas se reportam a esse grande prin‑
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cípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de
ser teria a maior parte dos seus preceitos morais...1

É necessário mesmo difundir a ideia da vida vitorio‑
sa. Ao falarmos sobre a morte, o que queremos é realçar
a vida imperecível, a imortalidade do espírito, porque
esse conhecimento altera toda a percepção sobre as coi‑
sas da Terra.
Nesse capítulo, a contribuição do Espiritismo é de
altíssimo valor, uma vez que traz luz e responde a ques‑
tões que não são bem compreendidas quando não se
aceita o espírito, a reencarnação e a vida além-túmulo.
Espero que você, caro leitor, possa acompanhar o
nosso pensamento e que os estudos aqui apresentados
lhe possam ser úteis de alguma forma.
De minha parte, sou agradecido pela oportunidade
que Deus me concede e, especialmente, pela imortalida‑
de, como bênção que me permite aos poucos sair das
sombras da ignorância para a luz do conhecimento.
O autor

1

O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo II.

