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Nota de apresentação
A história de Carlão, narrada neste livro por Mauro Gaono,
tem início em um velório: velório lembra morte, e morte lembra
fim. Daí depreender-se que a história principal deste livro co‑
meça pelo fim. A trajetória desse personagem, entretanto, não
termina no velório; como o próprio título do livro adianta, a vida
não é só o que se vê – e nem é o que muitos pensam.
Em três das quatro histórias narradas no livro, a morte tem
papel preponderante, e em nenhuma das histórias a morte é o
final, mesmo porque ela nunca o é, pois a vida continua. Temos
apenas uma vida, a vida imortal do espírito. Ora vivemos no
mundo dos espíritos, que na verdade é nosso mundo real; ora
vivemos encarnados, em cumprimento a uma lei divina, a lei do
progresso. A morte é, pois, parte da vida. Já morremos muitas
vezes e certamente morreremos outras tantas, pois, como já foi
dito: “Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre,
tal é a lei”. Como o próprio Cristo disse: “Ninguém pode ver
o reino de Deus se não nascer de novo”. Por “reino de Deus”
entendemos a perfeição relativa, a felicidade, e “nascer de novo”
nada mais é do que reencarnar.
Toda obra literária traz algo da experiência do autor. Uma
frase ouvida, um acontecimento observado, um incidente narra‑
do por alguém ou uma experiência própria podem ser tema de
livro. Com este não foi diferente. As quatro histórias narradas
tiveram origem em fatos ouvidos ou vividos. Claro que, como
espírita que somos, vimos nesses fatos a manifestação da mise‑
ricórdia de Deus, porque sabemos que nada acontece por acaso.
São Bernardo do Campo, março de 2015.
Gabriel Rodrigues Cervantes
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I.

O velório

Já havia muita gente no vasto e suntuoso
saguão de espera do velório quando cheguei.
Grupinhos se formavam aqui e ali, e os assun‑
tos eram variados. Falava‑se sobre futebol, po‑
lítica, música, religião... Nos grupos fechados,
se só de homens, falava‑se de negócios, de sexo
e até piadas das mais picantes vinham à tona,
provocando risos exagerados para o ambiente.
Se só de mulheres, embora se mantivessem bem
mais reservadas que os homens, algumas fofo‑
cas acabavam acontecendo, colaborando para
que o zunzum das conversas encobrisse o som
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da música suave, dessas especiais para medita‑
ção, ignorada pelos ouvidos da maioria das pes‑
soas presentes.
Sobre o falecido quase nada se falava. Falar
o quê? Aqueles poucos, que o conheciam, não
nutriam por ele qualquer apreço ou simpatia. E
nesse rol, incluíam‑se os parentes de um modo
geral e até familiares mais chegados, como era
o caso dos cunhados. E quanto aos que não o
conheciam pessoalmente – e que formavam a
maioria dos que compareceram – o pouco que
sabiam sobre ele era de ouvir falar.
Na verdade, o que percebi, quando de uma
corrida de olhos pelo imenso salão, foi uma to‑
tal indiferença pelo morto, numa demonstração
inequívoca de que ninguém estava ali por ele,
mas sim pelos familiares, que eram, na maioria,
pessoas muito bem relacionadas, algumas até
pertencentes à alta sociedade paulistana.
As pessoas iam chegando, cumprimenta‑
vam o familiar do morto, por respeito de quem
tinham vindo, procuravam um grupo afim e fi‑
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cavam por ali sem nem sequer aproximarem‑se
do caixão.
Se o infeliz cadáver estivesse nu, com um
nariz postiço, desses vermelhos usados pelos
palhaços, muitos dos presentes provavelmente
nem teriam notado. Em suma, o velório do po‑
bre Carlão não diferia muito da maioria dos ve‑
lórios – pensei.
Aprendemos com a doutrina espírita que o
espírito, quando da sua desencarnação, conser‑
va por algum tempo as impressões do corpo físi‑
co ao qual esteve ligado e irá sempre necessitar
de um tempo para readaptar‑se fora da matéria.
Durante esse período, o recém‑desencarnado se
sentirá perturbado, confuso, e a intensidade e a
duração desse estado vão depender do grau de
evolução de cada um, conforme os vários depoi‑
mentos de espíritos transcritos na segunda parte
de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec.
Alguns poucos, como no caso do Dimas, nar‑
rado por André Luiz no livro Obreiros da vida
eterna, fruto de seus méritos morais, mantêm
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‑se conscientes, embora ainda não totalmen‑
te desligados do corpo físico, podendo assistir
ao velório e, após o completo desligamento do
corpo, é‑lhes permitido até acompanhar o pró‑
prio féretro.
Nos casos em que o desencarnado ainda não
tenha atingido esse grau de evolução, que, diga
‑se a bem da verdade, no atual estágio do planeta
em que vivemos, são a maioria, durante o estado
de perturbação, em geral, o espírito, muitas ve‑
zes, é adormecido e retirado do recinto do veló‑
rio por amigos espirituais, mesmo ainda ligado
ao corpo físico, e levado para locais tranquilos.
Isso ocorre, justamente, para afastá‑lo das la‑
mentações de familiares inconsolados, e até de
possíveis comentários desairosos a seu respeito,
que fatalmente agravariam o processo, uma vez
que nesses casos o espírito mesmo adormecido
sente as vibrações emanadas dos encarnados.
O comparecimento a uma cerimônia fúne‑
bre deveria ser feito com a intenção sincera de
levar algum tipo de conforto, de apoio moral
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aos familiares do desencarnado. Muitas pessoas,
entretanto, ali comparecem simplesmente para
dar uma satisfação social à família, evitando que
aconteça que se diga: – Puxa! Não havia qua‑
se ninguém!
E se o falecido pertencer a uma família de re‑
levo, a presença, com exceção de familiares e de
alguns amigos mais chegados, será tão somente
para uma satisfação à sociedade e até, algumas
vezes, para atender interesses pessoais.
Foi exatamente assim que senti a maioria dos
presentes no velório do Carlão.
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II.

O respeito

Até o surgimento do espiritismo, a morte foi
tratada como um flagelo. Retratada na forma
de uma caveira coberta com um tétrico manto
e capuz negro e portando uma foice em uma
das mãos descarnadas, causava temor e arre‑
pios apavorantes.
A morte para os espiritualistas da época, e
ainda hoje para os que continuam a acreditar na
unicidade da existência, não significa apenas o
fim da vida física. Sempre foi acompanhada, em
virtude das crenças religiosas, da incerteza de
um reencontro em outra dimensão, uma vez que
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o destino da alma após a morte, seja o céu ou o
inferno, é definitivo.
O espiritismo, doutrina ditada pelos espíritos
a Allan Kardec, nos mostra uma versão da mor‑
te, senão simpática, pelo menos não tão lúgubre.
Aprendemos com os espíritos que a morte existe
apenas para o corpo físico, e que o espírito, uma
vez liberto, retorna para o mundo espiritual, que
é sua primitiva e verdadeira pátria.
A Terra está para o espírito como a escola
está para a criança e para os jovens. Aqui, encar‑
nados, os espíritos vivem em sociedade, apren‑
dendo primeiramente a se respeitarem para,
posteriormente, se amarem. Eis o que ensina o
mestre Jesus. “Vim para que tenhais vida. E vida
em abundância”, disse ele.
O espiritismo, portanto, é doutrina da vida e
não da morte. A separação de seres que se que‑
rem bem, causada pela morte do corpo físico, é
apenas temporária, pois logo irão reencontrar‑se
na pátria espiritual, e graças à misericórdia do
Pai terão oportunidade de reencarnar quantas
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vezes forem necessárias, até atingirem o objetivo
a que estão destinados todos os filhos de Deus,
que é a perfeição relativa.
A experiência do espírito vivendo em um
corpo de carne é condição única para sua evo‑
lução, motivo pelo qual se deve preservar a vida
física o mais possível. Toda vida orgânica, po‑
rém, obedecendo à lei de destruição, que é lei
divina, um dia se deteriora e morre. Essa morte,
todavia, é apenas o desaparecimento da forma,
pois que os elementos formadores do corpo são
imperecíveis e serão utilizados na formação de
novos corpos.
Quanto ao espírito, uma vez livre da matéria,
retorna ao mundo espiritual, onde irá preparar
‑se e aguardar a oportunidade de uma nova
experiência em um novo corpo físico. Tanto o
nascimento como a morte são eventos que fa‑
zem parte da vida, e são momentos marcantes
vividos pelos espíritos. Portanto, todos os que
vivemos na carne, e que já vivenciamos essas
experiências muitas vezes e certamente ainda
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a vivenciaremos outras tantas, devemos o mais
profundo respeito aos desencarnantes no mo‑
mento importante do seu retorno, bem como aos
familiares que ficam.
Em uma cerimônia fúnebre é aconselhável,
portanto, que o ambiente seja de preces, músi‑
ca suave e de conversas elevadas, evitando‑se as
piadas, lembranças e comentários sobre aconte‑
cimentos desagradáveis vividos pelo desencar‑
nado e que possam vir a prejudicá‑lo emocio‑
nalmente, mesmo que afastado do ambiente do
velório, uma vez que ainda pode estar ligado ao
corpo físico.
A presença em velórios de parentes, amigos
e até de conhecidos é de suma importância. Há
quem diga que não gosta desse tipo de ambien‑
te. Diz ficar sem jeito e sem saber o que dizer aos
familiares do desencarnado. Pois então não diga
nada! O importante nesse momento não são as
palavras, mas a presença, o abraço silencioso e
sincero. Para quem passa pela experiência da
perda de um ente querido, uma presença amiga
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nesse momento de dor ampara e consola. E é um
ato de caridade.
A morte faz parte do processo da vida. En‑
tretanto, para muitos, talvez para a maioria, a
morte ainda é um mistério assustador, e, quan‑
do chega para um ente querido, sempre traz so‑
frimento. Nas mortes anunciadas, aquelas que
vêm para trazer descanso tanto para quem parte
como para quem fica – casos de doenças longas
e terminais ou velhices traumatizantes –, mui‑
tas vezes são até desejadas, embora sempre dei‑
xem sofrimento.
Normalmente, a dor dos familiares é muito
mais acentuada quando da desencarnação de jo‑
vens. Para os pais, a morte deveria obedecer a
cronologia. Assim, os mais velhos partiriam pri‑
meiro, e um pai ou uma mãe jamais veriam um
filho, ainda criança, adolescente ou jovem, com
uma vida promissora, recheada de sonhos, ser
ceifada precocemente.
Ocorre, porém, que a vida na matéria não
é medida pelo tempo, e sim pela necessidade
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evolutiva do espírito. Quase sempre, em vez da
aceitação ou resignação ante a vontade do Pai, o
que há é a conformação ante a perda.
Pais que antes acreditavam na unicidade das
existências, após a perda de um filho, em deses‑
pero, têm procurado refúgio no espiritismo, bus‑
cando o consolo que só a crença nas existências
sucessivas pode oferecer.
Isso não quer dizer que o espírita não sofra
com a partida de entes queridos; contudo, a fé
raciocinada no futuro e a certeza do reencontro
tornam menos penosa a separação.

