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POR DEFINIÇÃO: O QUE É A MORTE?

Cientificamente, a morte é o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas
necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado 
como vivo. Após o processo de morte o sistema não mais vive; e encontra-se morto.

A primeira citação na Bíblia está em Gênesis 2:16-17: 

 “De toda árvore do jardim, você pode comer à vontade. Mas, quanto à árvore 
do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque, no 
dia em que dela comer, você certamente morrerá.” (Punição pelo pecado)

Paulo cita a morte em Romanos 5:12:

“Por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do 
pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque 
todos haviam pecado.”  

Alguns estudiosos (e religiões) creem que corpo e alma tem origem única, são criados ao 
mesmo tempo. Outros creem que a alma é pré-existente e se une ao corpo físico ao 
nascimento. Acreditam na queda da alma dos céus (Platão dizia que o corpo é o sepulcro 
da alma).

O corpo estaria relacionado a uma missão menor e a morte é necessária tanto quanto 
querida.  Na doutrina reencarnacionista, a alma consegue, ao menos em teoria, cumprir 
sua missão através dos vários renascimentos no corpo físico.

A Teologia Judaica acredita nas várias reencarnações, como citado em Mateus 16:14:

E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus 
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem?
E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um 
dos profetas.
Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mateus 16:13-16

Na Índia a morte é definida como a passagem para outro mundo, e o que passa, no 
momento da morte é a sua alma, aquilo que você realmente é.

E DEPOIS?

Com notórias consequências culturais e suscitando interesse recorrente na Filosofia, 
existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como:

– crenças na ressurreição (religiões abraâmicas)
– na reencarnação (religiões orientais, Doutrina Espírita, etc), ou mesmo 



– o eternal oblivion ("esquecimento eterno"), conceito esse o comum na 
neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte,

A CRENÇA NA IMORTALIDADE DA ALMA

Heródoto, um historiador grego dos anos 400 antes de Cristo, disse que os egípcios foram 
“os primeiros a ensinar a doutrina da imortalidade da alma”. Outro povo que acreditava 
que a alma é imortal eram os babilônios. Em 332 antes de Cristo, quando Alexandre, o 
Grande, conquistou o Oriente Médio, esse ensino já era famoso. Isso porque filósofos 
gregos tinham tornado essa crença bem popular em todo o Império Grego.

No primeiro século depois de Cristo, os essênios e os fariseus, que eram duas seitas 
judaicas bem importantes, ensinavam que a alma continua vivendo depois que morremos.
A Enciclopédia Judaica diz: “A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus através 
do contato com as crenças dos gregos e principalmente através da filosofia de Platão.”

A doutrina espírita nos diz que existe em nós um ser que sobrevive independente da 
morte do corpo: a nossa alma imortal e consciente.

A entidade humana é o envoltório passageiro do homem eterno, portanto, a morte não 
existe, ela é uma mudança na condição de vida perene e incessante. O que chamamos 
“morte” é um nascimento para uma vida superior, ampla, um retorno à verdadeira pátria 
da alma depois de um breve desterro na terra. A morte é o trânsito entre a vida material e
a vida subjetiva, a verdadeira vida da alma. (Blavatsky)

SEM MEDO:

O Livro dos Espíritos nos diz que 

“Os Espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja 
destruição pela morte lhes restitui a liberdade.”

“A morte física não nos separará de Cristo, pelo contrário, nos levará à sua 
presença, pois estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor” (II 
Corintios, 5:8)

Ernesto Bozzano explica que após a morte, o Espírito do falecido é recepcionado por 
familiares, amigos antigos, amigos espirituais ou mentores, mas tudo baseado na Lei da 
Afinidade. Após a morte, o Espírito entra no único estado de existência que lhe é possível: 
a vida! 

O meio que o recebe é determinado pelo grau de espiritualidade em que ele se acha: ele 
ganha a morada que preparou para si mesmo, não pode ir para outra parte. São as suas 
qualificações morais e espirituais que o levam ao seu lugar, infalivelmente. A grande Lei de
Afinidade que regula o processo é inexorável: o homem após a morte do corpo vai para o 
meio que preparou para si próprio, para as legiões espirituais que preparou para si 
mesmo.

Sua futura morada está no círculo de sua alma, seus companheiros espirituais 
são os seres que se lhe assemelham.



MUDANDO PARA PERDER O MEDO 

A evolução moral e espiritual vem com a obediência (prazeirosa) dos ensinamentos de 
Cristo. Quando se pergunta qual era a religião de Jesus respondemos: é a Religião do 
Amor.

Ora, perder o medo significa aprender a amar. Mas, como se deve amar? Desmanchando 
nossas estruturas hierárquicas do ego. O nosso amor pelos outros é autocentrado: 
amamos outras pessoas e coisas em virtude do que elas podem fazer por nós ou porque 
nós as consideramos nossas extensões. 

Somos o capataz dos nossos relacionamentos. Seguir o Cristo não é amar desta maneira, 
é necessário destruir a nossa estrutura hierárquica do ego tornando o nosso semelhante 
igual ou maior do que nós mesmos.

Significa “Amar ao próximo como a nós mesmos, ou amar nossos inimigos, ou 
ver Deus nos outros!”

“A morte é a coisa mais difícil vista de fora, e enquanto nós estamos fora dela. 
Mas quando estamos dentro, sentimos gosto de sua plenitude, paz e satisfação 
e não queremos voltar” (Carl Jung, 1944)

Isto significa que a consciência sobrevive à morte do corpo. Somente ao conhecermos a 
verdade perderemos o medo da morte. Se o materialismo fosse a verdade os materialistas
e ateus não deveriam ter o medo da morte.

Receamos a morte porque não conhecemos a verdade, que somos um com o todo. 
Quando a morte bater à nossa porta é possível lembrar-se de que se irá nascer 
novamente em outra vida, e por isso a morte não é um drama.

O QUE FICA?

“O laço ou perispírito que prende ao corpo o Espírito, é uma espécie de 
invólucro semi material. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro.

OS FINALMENTES

“Morte, aquela hora tão temida pelos ímpios; tão odiosa para aqueles que 
vivem sem Deus; ela é vossa. A morte é vossa serva; ela vem como 
mensageira especial da parte de Deus; ela vem para desfazer um nó que agora
liga corpo e alma e que não nos seria legítimo desmanchar. Ela vem para 
conduzir suas almas à glória...” (Adam Clarke) 

Fica a grande pergunta:

Quando devemos começar a nos preparar para a morte?

O poeta sufi Rumi escreveu:



(O sufismo é conhecida como a corrente mística e contemplativa do Islão. Os praticantes do 
sufismo, conhecidos como sufis, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua 
com Deus, utilizando-se das práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé, com 
destaque para o zikr (a lembrança de Deus), orações e jejuns. Também incorpora práticas, 
como cânticos, música e movimentos, cuja legalidade é objeto de divergência de opinião entre 
teólogos e jurisprudentes islâmicos, de diversos países islâmicos, na interpretação da sharia, a 
lei divina.

Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Rūmī também conhecido apenas Rumi ou Mevlana, (30 de 
setembro de 1207 — 17 de dezembro de 1273), foi um poeta, jurista e teólogo sufi persa do 
século XIII. )

“Morri como mineral e me tornei uma planta
Morri como planta e subi ao animal
Morri como animal e me tornei homem.
Porque devo ter receio?
Quando a morte me tornou menor?”

(Citado em The Stages Speak about Life and Death)

Quando morrermos como humanos mentais, seremos seres supramentais, super-
humanos. Esta é a evolução suprema à nossa espera.
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