




E
ntre todas as manifesta-
ções de fé religiosa, ne-
nhuma é tão universal 
quanto a crença na vida 
após a morte. A morte 
seria o início de uma no-

va jornada, em que uma parcela da es-
sência humana, chame-se a ela de al-
ma, espírito ou outro nome. passa a 
habitar outra dimensão. Em várias reli-
giões. os fiéis reverenciam os mortos e 
se dirigem a eles em pensamentos, cul-
tos e orações, mas o Brasil é um dos 
poucos países em que se acredita ser 
possível conversar com eles. ouvir o 
que têm a dizer, saber como estão pas-
sando nessa nova etapa da existência. 
O diálogo com quem já foi para outro 
mundo é uma das bases do espiritismo, 
religião que tem origem na França do 
século XIX, mas floresceu 
unicamente no Brasil. 
Nas sessões espíritas, a 
pedido dos fiéis, os 
chamados médiuns 
evocam o espírito de 
parentes ou de ami-

gos mortos e estabelecem uma comu-
nicação entre ambas as partes. Os mé-
diuns também incorporam espíritos de 
médicos e realizam "curas". Não há re-
banhos espíritas significativos em ne-
nhum outro lugar do planeta — a não 
ser em países com grande concentra-
ção de imigrantes brasileiros, como o 
Japão e os Estados Unidos. Em seu 
país de origem, o espiritismo é confun-
dido com bruxaria. Existem hoje no 
Brasil 2,2 milhões de praticantes do es-
piritismo e outros 18 milhões de simpa-
tizantes — que declaram pertencer a 
outras religiões, mas que acreditam nos 
dogmas espíritas ou participam de seus 
cultos. O rebanho não para de aumen-
tar. Há 14000 centros espíritas no país 
— em 1995 eram 5500. 

O crescimento do espiritismo no 
Brasil explica o estrondoso su-

cesso de Nosso Lar, uma sa-
ga pelo mundo dos mortos 
que esperam pela reencar-
nação. O filme estreou na 

sexta-feira 3 e, em ape-
nas cinco dias. atingiu a 







marca de 1 milhão de espectadores. 
Com isso, torna-se a fita nacional que 
mais público atraiu nos primeiros dias 
de exibição, ultrapassando Se Eu Fosse 
Você 2. É baseado no livro mais vendi-
do do grande difusor da doutrina espí-
rita no Brasil, o médium mineiro Fran-
cisco Cândido Xavier (1910-2002), o 
popularissimo Chico Xavier. Mostra 
em detalhes qual caminho, segundo os 
ensinamentos espíritas, seguem os se-
res humanos após a morte. Os que pas-
saram a vida observando sólidos pre-
ceitos morais vão direto para a cidade 
espiritual, de onde retornarão à vida, 
reencarnados. Os espíritos que fugiram 
de seus deveres na terra vão para o 
Umbral, uma zona inferior, espécie de 
purgatório dos católicos. Esse é o caso 
do personagem principal. André Luiz, 
que seria uma reencarnação do sanita-
rista Carlos Chagas. Se as plateias con-
tinuarem a acorrer aos cinemas para 
assistir a Nosso Lar, é possível que ele 
ultrapasse o sucesso de Chico Xavier, 
biografia do médium vista por 3 mi-
lhões de espectadores. Entre os filmes 
espíritas de sucesso está ainda Bezerra 
de Menezes, que conta a história de um 
dos precursores do espiritismo no Bra-
sil, que há dois anos atraiu meio mi-
lhão de espectadores. 

"O espiritismo atrai muitos prati-
cantes católicos no Brasil por não se 
apresentar como uma religião concor-
rente. que exige um rompimento com a 
Igreja Católica, por ter poucos dogmas 
e nenhuma hierarquia", diz o sociólogo 
Antônio Flávio Pierucci, especialista 
em religiões da Universidade de São 
Paulo. O espiritismo foi codificado em 
1857 pelo pedagogo Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, vulgo Allan Kardec. 
Na França, Kardec é considerado um 
pensador de pouca importância por não 
ter dado nenhuma contribuição à histó-
ria da filosofia. No Brasil, suas teorias 
encontraram terreno fértil numa socie-
dade habituada a conviver com a cren-
ça nos espíritos e na reencarnação. Os 
índios acreditavam que os espíritos dos 
monos permaneciam convivendo com 
os habitantes da tribo por um determi-
nado período. Os escravos trazidos da 
África acreditavam ter contato direto 
com o mundo dos mortos, e seus cultos 
acabaram se espalhando por todos os 
estratos da sociedade. 



O espiritismo chegou ao Brasil 
pouco antes da proclamação da Repú-
blica, num clima de insatisfação com a 
Igreja Católica, intimamente ligada à 
monarquia. Seus primeiros seguidores 
pertenciam à elite que ia estudar na 
Europa e que. para justificar os precei-
tos espíritas, brandia ideias empresta-
das de correntes intelectuais em voga, 
como o positivismo e o racionalismo. 
Isso, em parte, protegeu o espiritismo 
dos críticos e deu legitimidade à dou-
trina. Os espíritas viraram também 
uma referência no assistencialismo, 
seguindo um de seus lemas: "Fora da 
caridade, não há salvação". 

Nos primeiros anos da ditadura mi-
litar no Brasil, o espiritismo quase cau-
sou um escândalo palaciano. O presi-
dente Costa e Silva foi informado de 

que seu antecessor no cargo, o mare-
chal Castello Branco, então já morto, 
estava mandando mensagens do além 
dizendo-se insatisfeito com os rumos 
da Revolução de 64. O regime estaria 
endurecendo demais. Costa e Silva 
despachou uma equipe do Estado-
Maior das Forças Armadas para o Reci-
fe. com o objetivo de encontrar uma 
médium que psicografasse a mensagem 
de Castello. Trabalho feito, diante da 
folha de papel psicografada. um inte-
grante da equipe disparou: "É falso. O 
Castello não falava palavrões". 

A crença de que existe vida após a 
morte encontra respaldo nos inúmeros 
relatos de pessoas que. após serem de-
claradas mortas, se recuperam, seja de 
maneira espontânea, seja com a ajuda 
de procedimentos médicos. Quando 

recobram a consciência, relatam visões 
e sensações que a medicina classifica 
como experiências de quase morte. Al-
gumas se veem flutuar fora do corpo. 
Outras assistem a um filme de sua vi-
da. O mais comum é o relato de enxer-
gar uma luz no fim de um túnel. Nos 
últimos anos, com o avanço na tecno-
logia de captação de imagens cere-
brais, várias explicações foram dadas 
para esses fenômenos. Uma das pes-
quisas mais recentes, feita na Universi-
dade George Washington, nos Estados 
Unidos, concluiu que. durante o coma. 
pouco antes da morte, ocorre no cére-
bro uma descarga elétrica forte, para a 
qual ainda não há explicação. Esse im-
pulso. segundo os cientistas, pode criar 
um nível parcial de "consciência que in-
duz as pessoas a ter visões e alucina-





ções. "Até agora não há explicação 
para a ocorrência desse impulso elétri-
co. já que. no momento da morte, o 
cérebro não recebe oxigênio e o cora-
ção está parado", disse a VEJA o médi-
co intensivista Lakhmir Chawla, o 
principal autor do estudo. 

Na conclusão de sua pesquisa, pu-
blicada no Journal of Palliative Medici-
ne. Chawla observa que o conhecimen-
to da ciência sobre o que ocorre no cé-
rebro na hora da morte ainda é muito 
limitado, e faz uma citação de Hamlet, 
de Shakespeare: "Morrer, dormir... Dor-
mir! Talvez sonhar... Aí está o obstácu-
lo. Os sonhos que hão de vir no sono da 
morte". O príncipe torturado da Dina-
marca. criação genial do dramaturgo e 
escritor inglês do século XVI, exempli-
fica como a vida após a morte permeou 
a imaginação dos grandes escritores. 
Na peça, Hamlet é atormentado pelo 
fantasma do pai. que volta para pedir 
que ele vingue seu assassinato. Dois sé-
culos mais tarde, outro escritor britâni-
co. Conan Doyle, o criador do detetive 
Sherlock Holmes, teve a vida e a obra 
relacionadas ao sobrenatural, mas, des-
sa vez, em lugar de glórias, provocou 
apenas a decepção de muitos admirado-
res. Após várias mortes na família, 
Doyle resolveu abraçar doutrinas espi-



ritualistas e passou a acreditar em vida 
após a morte. Em um de seus livros, O 
Limite do Desconhecido, defendeu a 
ideia de que Harry Houdini, seu con-
temporâneo e o mágico mais conhecido 
de todos os tempos, não apenas pratica-
va o ilusionismo teatral, mas tinha real-
mente poderes sobrenaturais. Nem o 
próprio Houdini conseguiu convencê-lo 
de que era apenas um ator. 

No século XX, nenhum setor das 
artes e da cultura explorou tanto a 
crença na vida após a morte como o 
teatro e o cinema. Um dos maiores su-
cessos do dramaturgo inglês Noel Co-
ward foi a peça Blithe Spirit (Uma 
Mulher do Outro Mundo), 
que estreou em 1941 e. 
quatro anos mais tarde, 
foi levada às telas com 
Rex Harrison como pro-
tagonista. Na comédia, 
um escritor convida uma 
médium a fazer uma ses-
são espírita em sua casa. 
na expectativa de colher 
material para seu próxi-
mo livro. As coisas se 
complicam quando, du-
rante a sessão, aparece na 
sala o espírito de sua pri-
meira mulher, já morta. Ela faz de tu-
do para tumultuar seu casamento com 
a segunda esposa, presente à sessão, 
mas que não consegue enxergá-la nem 
ouvi-la. Ao ser encenada pela primeira 
vez, Blithe Spirit causou controvérsia 
por zombar da morte no auge da II 
Guerra, quando muitos ingleses mor-
riam no campo de batalha. Com o su-
cesso da peça e do filme, as críticas 
foram esquecidas. 

Mais recentemente, dois grandes 
sucessos de Hollywood incluem perso-
nagens que voltam ao mundo dos vivos 
para cumprir missões. Ghost, de 1990, 
conta a história de um casal interpreta-
do por Patrick Swayze e Demi Moore. 
Após ser assassinado, o personagem de 
Swayze descobre que o crime foi pla-
nejado e permanece na terra em forma 
de espírito. A comédia O Céu Pode Es-
perar. de 1978. é sobre um jogador de 
futebol americano que morre num aci-
dente. Depois de ir para outra dimen-
são, ele descobre que deixou a vida na 
terra muito antes do planejado, por um 
erro de seu anjo da guarda. Como seu 

corpo já havia sido cremado, o jogador 
volta à vida no corpo de um milionário 
que foi assassinado pela mulher. Seja 
no terreno da religião, seja no do entre-
tenimento, a vida após a morte está no 
DNA humano. Dizia o conde Otto von 
Bismarck, o primeiro chanceler do im-
pério alemão, no fim do século XIX: 
"Sem a esperança de uma vida após a 
morte, de nada vale o esforço de vestir 
uma roupa pela manhã". 
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