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Quinta semana

A  M I N H A  M O R T E 

V

 Uma história 

No seu livro, The shaking of the 
foundations, Paul Tillich relata uma 
história simples, mas com um sim-
bolismo poderoso: 

Nos julgamentos de Nurember-
ga por crimes de guerra, apareceu 
uma testemunha que tinha vivido 
durante algum tempo num sepul-
cro do cemitério judeu de Wilna, 
na Polónia. Foi o único lugar onde 
ele - e muitos outros - puderam vi-
ver escondidos, depois de terem 
conseguido escapar da câmara de 
gás. Durante esse tempo escreveu 
poesia, sendo um dos poemas, a 
descrição de um nascimento: Num 
sepulcro perto, uma mulher jovem 
deu à luz um filho, ajudada por um 
coveiro octogenário envolto num 
sudário de linho. Quando o recém 
nascido lançou o seu primeiro gri-
to, o ancião orou: Ó grande Deus, 
será possível nos teres enviado, fi-
nalmente, o Messias? Quem mais 
poderia ter nascido num sepulcro? 
Três dias depois, o poeta viu que 
o menino bebia as lágrimas da sua 
mãe porque esta não tinha leite 
para lhe dar.

O entendimento do sepulcro como 
espaço essencial da vida de um 
cristão deve ser recuperado a cada 
quaresma. E relação ao demais, há 

que ler pausadamente e sem mover 
os lábios. 

 Um Filme 

Okuribito um filme japonês de 
2008, realizado por Yojiro Takita, 
que conta a história de um jovem 
que regressa à sua terra natal de-
pois do fracasso como violoncelista 
profissional, e que começa a traba-
lhar como agente funerário, uma 
profissão condenada socialmente, 
por su proximidade com a morte. O 
modo como morte se torna próxi-
ma, natural e inclusivamente, estra-
nhamente bela é objeto de reflexão 
desde filme.
Vale a pena meditar no modo 

como a morte se foi tornando um 
tabu nossa sociedade e como a en-
frentamos com repugnancia, por 
romper o nosso esquema de perfei-
ção. A verdad é que vivemos como 
se a morte não existisse. Mas ela 
está aí, e bate-nos à porta. E casa-se 
com a vida numa naturalidade que 
nos sobrepassa. E como cristãos é 
apenas o definitivo umbral que atra-
vessamos para a eternidade.
Com uma banda sonora extraordi-

nária composta por Joe Hisaishi.

Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=6UFlWO5zhO8
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No Livro A morte de Ivan Ilitch, Lev 
Tolstoi narra de modo aguçado e psi-
cológicamente cru, a agonia de um 
homem ambicioso e autocentrado, 
num processo de decadencia que 
repugna. Assim relata: Ivan Ilitch via 
que ia morrer e estava desesperado. 
No fundo da sua alma, estava bem 
certo de que ia morrer mas não só 
era incapaz de se afazer a essa ideia, 
não a compreendia sequer, era inca-
paz de a compreender.  

Impressiona saber que a morte não 
nos é estranha, porque está presen-
te todos os dias de algum modo, 
alguma noticia, alguma memória ou 
pensamento, mas ao mesmo tempo 
nos é, verdadeiramente, desconhe-
cida. É como uma sombra irreprimí-
vel que nos atravessa ao longo da 
nossa vida, principalmente quando 
morre alguém que amamos, e que 
inquieta precisamente pela ausên-

cia de controlo que temos sobre 
ela. É no fundo uma humilhação aos 
nossos sonhos de controlo do mun-
do e de tudo, de omnipotencia. 
Como afirma a constituição pasto-

ral do Vaticano II, Gaudium et Spes, 
é em face da morte que o enigma 
da condição humana mais se aden-
sa. Não é só a dor e a progressiva 
dissolução do corpo que atormen-
tam o homem, mas também, e ain-
da mais, o temor de que tudo aca-
be para sempre. (GS 18)

Tudo isto não passa ao lado da 
quaresma, porque a morte perpas-
sa de modo profundo os fios que 
tecem a estructura mais elementar 
deste tempo litúrgico. É um tem-
po de cinza, recoleção e drama, e 
portanto a morte não lhe pode ser 
estranha. Meditar sobre a própria 
morte é sensato e necessário.

Textos para meditar

Assim fala o Senhor,
que outrora abriu um caminho atra-
vés do mar,
uma estrada nas torrentes das 
águas;
«Não vos lembreis dos acontecimen-
tos de outrora,
não penseis mais no passado,
pois vou realizar algo de novo,
que já está a aparecer: não o notais?

Vou abrir um caminho no deserto,
e fazer correr rios na estepe.

Is 43, 16.18-19

Vi, então, um novo céu e uma nova 
terra, pois o primeiro céu e a pri-
meira terra tinham desaparecido e 
o mar já não existia.
E vi descer do céu, de junto de 
Deus, a cidade santa, a nova Jerusa-

lém, já preparada, qual noiva ador-
nada para o seu esposo. 
E ouvi uma voz potente que vinha 
do trono e dizia:
«Esta é a morada de Deus entre os 
homens.
Ele habitará com eles;
eles serão o seu povo
e o próprio Deus estará com eles e 
será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos 
seus olhos;
e não haverá mais morte,
nem luto, nem pranto, nem dor.
Porque as primeiras coisas passa-
ram.»
O que estava sentado no trono afir-
mou: «Eu renovo todas as coisas.» 
E acrescentou: «Escreve, porque 
estas palavras são dignas de fé e 
verdadeiras.»

Ap 21, 1-5

A quaresma é um tempo de olhar 
para dentro e para a frente. Para 
dentro, para a nossa condição mor-
tal, e para a frente com o olhar 
apontado à Páscoa, como se vivês-
semos de frente para trás.

O cristão que medita sobre a sua 
morte não poderá, nunca, deixar de 
ter a perspectiva da ressurreição do 
seu horizonte. 
Como afirma Dietrich Bonhoeffer, 

onde a morte é a ultima coisa, o 

medo da morte mistura-se com um 
desafio. Onde a morte é a última 
coisa a vida eterna é tudo ou nada. 
A confiança arrogante nas «eterni-
dades terrenas» está lado a lado 
com um modo frívolo de brincar 
com a vida. 
É definitivo o modo como lidamos 

com a nossa própria morte, porque 
isso configura não só o modo modo 
vivemos, mas também quem so-
mos. Porque o cristão é aquele que 
caminha na esperança.

Tanto Isaias como o autor do Apo-
calipse, falam de uma nova perspec-
tiva. Nova, fresca, que consolada, 
porque Cristo, ao vencer a morte, o 
ultimo inimigo, ao ressuscitar, abriu 
uma nova janela trazendo um vento 
fresco que vem purificar este nosso 
mundo.    
Somos cadáveres que devem ser 

lançados à terra, inertes e abando-
nados.  Tanto mais abandonados 
como prontos para receber o Espiri-
to de Deus.  Há que entrar de cabe-
ça no sepulcro. 
Quanto menos cadáveres fomos, 

menor a nossa «ressurreição». Só 
um cadáver poderia repetir as pala-
vras do salmista: 

Só em Deus descansa a minha alma,
dele vem a minha esperança.
   Salmo 62, 6
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