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1. A MORTE 
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Ouvimos que o ser humano é única espécie que sabe, ou fica 

sabendo que um dia vai morrer. 

Em uma época qualquer da vida, todo mundo começa a ter 

contato com a morte. Um parente, um conhecido, um animal 

de estimação, de uma forma ou de outra o contato com a 

morte, a perda em si é conhecido pela criança. Até que fica 

sabendo que aquele é o destino de todos nós.  

 

1.1. Visão da Morte pelas religiões 
A visão da morte, o jeito com que as pessoas encaram, sempre 

tem uma base de acordo com sua religião.  

Uma breve pesquisa na internet pode verificar de forma mais 

intensa a visão de cada religião para a morte. Vamos fazer um 

breve relato para facilitar a leitura da obra, ficando ao critério 

do leitor a pesquisa completa posterior. 

 Na Filosofia acredita-se que o espirito sobrevive e semente o 

corpo físico morre. Apesar de alguns filósofos como Sartre 

afirmarem que a vida é única. 

No Budismo acredita na morte física com a reencarnação da 

alma. No Hinduísmo, semelhante ao Egito antigo, eles 

acreditam que o corpo morre e a alma passa para outro corpo, 

animal ou humano, mas ela perpetua.  

No Islamismo o corpo acaba e Alá (Deus) trará todas as almas 

nos últimos dias.  



Morto Vivo 

12 
 

No espiritismo as almas vivem em um plano superior podendo 

ou não retornar dependendo de méritos que serão definidos 

por serem que atingem um grau superior de conhecimento. 

Nos Cristãos possuem várias vertentes. Os católicos somente o 

corpo físico com as almas seguindo para o seu julgamento. 

Evangélicos no julgamento e com a destinação perpétua ao céu 

ou inferno, Batista acreditam que aqueles que se entregarem ao 

amor de Jesus estarão salvos caso contrário, inferno pela 

eternidade e os Adventistas do Sétimo Dia que as almas ficarão 

aguardando até o fim dos tempos onde todas as almas 

retornarão. 

Por fim de nosso resumo os Umbandistas. Esta religião recebe 

tantas influencias que acaba sendo a mais democrática de 

todas, pois tem o céu e inferno dos Cristãos, a reencarnação dos 

Budistas e Hindus, a vivência no plano superior dos Espíritas e o 

fim de tudo do Islã.  

Seja de qual for a sua base religiosa, no momento da morte ou 

após a morte, ficará sabendo o que realmente acontece. Só 

lembro que não tenho curiosidade e não precisa vir me contar. 

Toda pessoa que já perdeu alguém sabe como é doloroso, 

inacreditável, é o chão abrindo debaixo de si quando alguém 

muito importante se vai. Também é igualmente triste saber da 

passagem de uma pessoa inocente, como um jovem ou uma 

jovem em pleno gozo da vida, que parte precocemente.  

Mesmo as pessoas que estamos preparadas, pois estão 

condenadas por doenças terminais, é do conhecimento e 

sabedorias de todos os momentos da partida são 

extremamente dolorosos. 

Esta visão todos nós temos. 
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De fato esta passagem é dolorosa e inevitável. Uma meta que 

se cumpre para quem foi e uma ausência grandiosa para quem 

fica.  

1.2. O que é a Morte 
Em uma definição prática que podemos dar é; a morte é o fim 

da vida. 

Com certeza ela determina o final de um ciclo, de uma 

permanência, de uma passagem como queiram, mas não de 

nossa historia, de nossa presença, de nossa importância ou 

mesmo de nossa obra. 

Após um período de tempo, a pessoa que se foi será substituída 

por um sentimento chamado saudade. Que será sempre 

disparado na lembrança da presença, da ação, da reação, do 

toque, do andar, de tudo que podemos trazer de volta os 

sentimentos que faziam e que agora não fazem mais. As 

lembranças que agora são carregadas de dor e tristeza, pois 

temos a consciência que não irão mais se repetir, não será mais 

feito por aquela pessoa que se foi, formam o sentimento da 

saudade. 

Com o passar do tempo, esses sentimentos de falta, dor, 

saudade, lembrança começam naturalmente a serem menos 

intensos. Um processo natural de conformação com o fim de 

vida de alguém. 

Provavelmente seremos lembrados em momentos felizes e que 

trazem saudades aos que ficaram. Naquele brinde de copos, ou 

da estória que contava da piada sem graça que sempre colocava 

e tantos outros detalhes, que são muito únicos de cada pessoa. 
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Nossa diversidade de personalidades também deixam diversas 

marcas de nossa passagem. 

E cada um que ficou vai lembrar-se de uma forma, de um jeito 

diferente. Como é comum dizer, ele vai sentir falta a sua 

maneira.  

Eu acho que é assim que eu gostaria de ser lembrado depois de 

meu tempo. Como uma pessoa importante. 

Não confunda famosa com importante. Ser importante é ser 

necessária, útil, presente e que sua ausência causa esses 

sentimentos nos que ficaram. Esses que ficaram e conviveram 

comigo.  

Ser importante pra quem você deixou é ser uma lembrança 

para seus filhos, netos, companheiros ou companheiras. Para as 

pessoas que passaram pela sua vida e que terão um sentimento 

pelo qual sentira sua falta. 

Provocar esse sentimento nas pessoas parece uma situação 

Obvia. Mas pode ter certeza que não é. 

 

  
 




