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RESUMO 
 
 
O objetivo desta dissertação é compreender a experiência de pessoas religiosas 
que, ao passarem por situações de iminente perda, pediram, por meio da oração, 
que a perda não ocorresse, mas não tiveram seus pedidos atendidos. Para atingir 
esse objetivo, realizou-se uma pesquisa qualitativa fenomenológica, baseada em 
uma entrevista e análise planejadas e desenvolvidas de acordo com as propostas 
metodológicas da fenomenologia. A partir da experiência relatada, buscou-se 
entender como o não atendimento do pedido se reflete na sua crença religiosa. O 
caso estudado permitiu mostrar como o não atendimento do pedido atinge o modo 
de viver a fé e a maneira como se construíram novas significações. Constatou-se, 
também, a importância de lideres espirituais e psicólogos acompanharem as 
pessoas que passam por situações semelhantes. 
 
 
Palavras-chave: pedir e não receber, ressignificação religiosa, psicologia e religião. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this dissertation consists in understanding the experience of religious 
people who, while suffering imminent loss, asked, through prayer, that the loss would 
not happen, but had not had their requests answered. To reach this goal, a 
qualitative phenomenological research was done, based on an interview and analysis 
both planned and developed according to the methodological proposals of 
phenomenology. Since the reported experience, it was sought to understand how the 
unanswered request affects the religious belief. The case studied allowed to show 
how the unanswered request may affect the way to live faith and the manner of new 
meanings was built. Also was found, the importance of spiritual leaders and 
psychologists to follow the people who go through similar situations. 
  
 
Keywords: asking and not receiving, religious reframe, psychology and religion. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A decisão de ingressar no Programa de Pós-graduação de Psicologia Clínica 

da PUC-SP é o resultado de toda uma caminhada de vida. Tenho buscado o 

conhecimento, sempre acreditando que ele está sistematizado nas instituições de 

ensino e pesquisa. 

 Minha primeira graduação foi em Ciências Econômicas, cursada e concluída 

na UNESP. Uma vez formado economista, e após um longo questionamento 

existencial, decidi por ser padre.  Essa decisão levou-me, dentro de um programa 

formativo, a cursar Filosofia, em um seminário, e  Teologia, na PUC-Campinas. 

 No exercício do meu ministério sacerdotal, tive oportunidade de atuar como 

responsável por paróquias, estando em contato direto com muitas pessoas que 

solicitavam aconselhamento e orientação espiritual e familiar. Nesses contatos, e 

nos relacionamentos subseqüentes, ficou clara a necessidade de dar  continuidade à 

minha formação pessoal, uma vez que as questões que as pessoas me colocavam 

eram  complexas e exigiam de mim conhecimentos que me faltavam. Grande parte 

das pessoas  me procuravam quando se viam desorientadas, perdidas, desiludidas 

e deprimidas. A percepção da complexidade das experiências que me traziam, em 

seus vários aspectos, despertou-me para a importância de procurar entender a 

psique humana e para a constatação de que o conhecimento que eu tinha  não era 

suficiente para exercer o meu ministério sacerdotal de uma forma que eu 

considerasse satisfatória. Isso me levou a amadurecer a idéia de cursar Psicologia. 

O que acabou por acontecer. 

 Após a graduação em Psicologia, cursada na UNIP, o desejo de um 

aprofundamento pessoal continuou, e, ao saber da existência do eixo Psicologia e 
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Religião no Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP, vi nele 

uma possibilidade de aprofundar e aprimorar meus conhecimentos. Depois do longo 

caminho percorrido nas diferentes graduações, cursadas e concluídas, permaneceu 

o desejo de continuar estudando e de conciliar os estudos com minha atuação 

profissional.  Assim, buscar o mestrado mostrou-se como o caminho a seguir. 

 A atuação como padre deu-me a oportunidade de estar em contato direto com 

pessoas nas mais diversas situações, participar de alguns momentos de felicidade 

assim como  acompanhar situações de tristeza.  É no dia a dia, no atendimento 

individual, que este contato apresenta-se mais rico. E a formação em psicologia 

clínica mostrou-me diferentes possibilidades de atuação, proporcionando uma 

ampliação do contato direto com os que me procuram.  

 A questão religiosa sempre me acompanhou, desde o meu nascimento  em 

uma família profundamente católica.  Nas minhas lembranças mais antigas, o 

relacionamento com Deus, através da Igreja, já se faz presente. Crescer e 

amadurecer participando de comunidades católicas e a oportunidade de cursar 

Teologia, dentro do processo de formação para ser padre, deram-me a possibilidade 

de aprofundar e aprimorar  minha fé, o que interpreto como  um diferencial em minha 

vida.  

Outro fator importante para a minha pessoa é a compreensão e visão de 

homem e de mundo. Da minha formação inicial como economista resultou uma 

sólida formação marxista, direção de pensamento que imperava tanto no curso 

como na faculdade.  A visão de homem e de mundo veiculada propunha encontrar 

as causas dos problemas, e as suas consequências, buscando responder à 

pergunta que se iniciava com um “por quê?”. No curso de Psicologia, ao conhecer a 

abordagem psicanalítica, observei o caráter determinista dessa abordagem, próximo 
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ao de minha formação original de influência marxista; distanciei-me dele e preferi me 

aprofundar na abordagem fenomenológica humanista,  que se volta  ao “como” dos 

fenômenos,  e não ao “por quê”. Busco, agora, integrar os meus conhecimentos em 

uma compreensão de homem e de mundo que não seja fragmentada.  

 Ao adentrar o curso de graduação em Psicologia, constatei que as 

experiências religiosas das pessoas, alunos ou clientes, não eram consideradas. 

Esse fato é citado por diferentes autores. Entre outros, Donatelli nos diz que a 

dimensão religiosa do ser humano é pouco presente em Psicologia: 

 

“O fato é que a dimensão religiosa do ser humano esteve, durante muito 
tempo, pouco presente no universo da Psicologia, a qual preferiu temas que 
garantissem o esforço para alcançar o estatuto de ciência do 
comportamento. Conseqüentemente, a maior parte dos psicólogos não se 
refere à religiosidade, como se essa não fosse passível de interrogação. 
Hoje, no entanto, reconhece-se a necessidade de incorporar esse aspecto 

ao campo dos estudos e conhecimentos psicológicos.” (Donatelli, 2005, 
p.15) 

 

 Embora a dimensão religiosa não tenha destaque nas graduações em 

psicologia, como disse Donatelli, a Psicologia da Religião tem, ao longo dos anos, 

proporcionado reflexões sobre a importância da experiência religiosa para a 

compreensão do ser humano. Ancona-Lopez esclarece que  

 

“a psicologia da religião estuda os fenômenos religiosos como fenômenos 
da cultura, constituintes do ser humano. Nesse sentido examina, entre 
outros temas, as práticas, crenças e experiências religiosas.” (2002, p.79).  

 

Também Aletti (2007, p. 20) esclarece que 

 

“A psicologia da religião não estuda propriamente a religião, mas a pessoa 
no seu relacionar-se com a religião que encontra no ambiente, ao longo de 
seu percurso, nunca consumado, de construir a própria identidade. A 
atitude, consciente e inconsciente, para com a religião (e a eventual 
estruturação de uma identidade religiosa) é estudada, portanto, pela 
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psicologia como função da pessoa, da sua estrutura, dos seus processos, 
dos seus conflitos e dos resultados desses conflitos.” 

 

 Qual é, então, o papel do psicólogo que tem  abertura para  a dimensão 

religiosa trazida pelo cliente? Valle (2005, p.95)  diz que 

 

 “Cabe sondar as motivações, os sentimentos, os desejos, as 
compreensões e as atitudes expressos nos comportamentos religiosos. Em 
última análise, ele estuda como e por que o homem se re-liga ao sagrado, 
como sua realidade espiritual se representa e se expressa nos limites de um 
determinado espaço e no tempo.” 

 

 Ao realizar seu trabalho, o psicólogo, ainda segundo Valle (2005, p.95), 

definiria como seu interesse e objetivo “o de compreender dinamicamente a experiência e o 

comportamento religioso da pessoa enquanto uma vivência que influencia de modo único o seu 

desenvolvimento pessoal e sua vida.”  

Esta dissertação pretende  focar as pessoas que viveram momentos difíceis 

em suas vidas, quando, inclusive, surge a oportunidade de se defrontarem consigo 

mesmas e de se aproximarem das questões últimas da existência. Falo de 

momentos na vida  nos quais, segundo Forghieri, as pessoas se sentem 

contrariadas, confusas e aflitas, não conseguindo dar conta das demandas, nem 

compreender o que lhes está acontecendo: 

 

“É como se tudo aquilo que sabíamos e em que acreditávamos de repente 
perdesse o sentido, deixando-nos sem ponto de referência para nos 
orientar. A morte de uma pessoa muito querida, o rompimento de uma 
intensa relação amorosa, uma profunda injustiça, uma doença grave, um 
assalto são desses instantes, que podem nos fazer sentir como se 
perdêssemos o chão de nossa própria vida, provocando-nos um sentimento 
de impotência, uma sensação de não conseguir agüentar o que está nos 
acontecendo.” (Forghieri, 2007, p.109).  

 

Nesses momentos, é usual  buscar  um suporte religioso. Pargament (2007) 

mostra  o enfrentamento religioso em situações de doenças físicas e mentais.  Paiva 

(2007) mostra  o enfrentamento religioso em situações de adoecimento. As crenças 
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e práticas religiosas proveem uma visão de mundo que dá sentido positivo às 

experiências, elas possuem um potencial transformador que reafirma os praticantes 

em suas crenças. Yazbek (2009), que estuda os significados da religiosidade na 

vivência de situações de stress e burnout, conclui que as crenças e práticas 

religiosas constituem um quadro de referências que auxiliam as pessoas a 

enfrentarem  situações adversas. 

Nesse caminho, a busca de auxilio na religião em momentos difíceis se dá, 

para muitos, por meio da oração. Chrétien (1992, p.42) diz que:  

 

“A oração é o fenômeno religioso por excelência; o único ato humano que 
viabiliza a dimensão religiosa e jamais deixa de sustentá-la, de dar-lhe 
suporte, de admitir sua abertura. Existem, certamente, muitos outros 
fenômenos especificamente religiosos, mas a oração pertence 
constantemente às suas condições de possibilidade.”  

 

Sobre a oração, Heiler afirma que “religiosos, estudantes de religião, teólogos de todos 

os credos e tendências, concordam em dizer que a oração é o fenômeno central da religião, o 

coração de toda religiosidade.” (Heiler, 1997, p.xiii) 

 

 A  oração pode ser compreendida como um diálogo com Deus,  um face a 

face, com a  confiança, em uma dimensão de fé, de acreditar que Ele ouvirá a voz 

do orante.  De Vaux (2004, p.495) diz que “orar é falar com Deus, e a oração, que estabelece 

uma relação pessoal entre o homem e Deus, é o ato fundamental da religião”. E, para Heiler, “Nas 

palavras de uma oração podemos penetrar nos mais profundos e íntimos movimentos da alma 

religiosa.” (1997, p.xv). 

Em uma busca pessoal de relacionamento com Deus por meio da oração, 

acredita-se que Ele se faz presente na vida daqueles que oram. As motivações para 

a oração podem ser muitas e, em situações de dificuldades, é natural que pessoas  
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religiosas se voltem para Deus, e, em suas orações, peçam que possam encontrar a 

solução de seus problemas 

Certa ocasião, estava em uma Igreja e me deparei com um pequeno folheto, 

um “santinho”, com uma oração que se iniciava com os seguintes dizeres: “Pedi e 

recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á”. As pessoas religiosas, em 

situações difíceis, fazem de suas crenças um importante aliado, tanto para suportar 

a dificuldade, como para, pela oração, pedir por seus problemas. Essas 

manifestações religiosas,  individuais ou coletivas, constituem um enfrentamento de 

situações nas quais as pessoas se sentem desafiadas e, muitas vezes, paralisadas 

pelas dificuldades da vida. 

Nas comunidades em que atuei como padre, o relacionamento com as 

pessoas e grupos mostrou-me a presença e a força da oração.  Muitas pessoas 

dizem que não conseguiriam fazer nada, se não fosse a certeza da presença de 

Deus em suas vidas. Muitos grupos, em seus momentos de oração, falam das 

vantagens de colocar as suas vidas nas mãos de Deus, em uma relação de 

profunda entrega e confiança.  

São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, fala da vida de oração 

como um entregar-se nas mãos de Deus: 

 
“É preciso que a alma advirta que, nesta quietude, embora não se sinta 
caminhar ou fazer qualquer coisa, adianta-se muito mais do que se andasse 
com seus pés, pois Deus a leva em seus braços; e, assim, está caminhando 
ao passo de Deus, mesmo sem o sentir. E conquanto não trabalhe com as 
potências, trabalha muito mais do que elas, porque é Deus quem age. Não 
é maravilha que o deixe de perceber a alma, pois o que Deus nela faz 
então, o sentido não pode alcançar, porque ele age em silêncio; e, como diz 
o Sábio, as palavras da Sabedoria se ouvem em silêncio (Ecl 9,17). 
Abandone-se a alma nas mãos de Deus, e não queira ficar em suas 
próprias mãos nem nas desses dois cegos; fazendo assim, e não ocupando 
em algo as potências, irá segura.”    (Chama viva de amor, canção III, nº 67, 

p.911.) (Cruz, 1991). 
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A oração é um momento forte de expressão da fé, uma grande entrega. 

Momento de refletir e internalizar a Palavra de Deus,  ela dá plenitude à experiência 

religiosa. Segundo Sciadini, 

 

“A oração é dialogo do ser humano com Deus, em que podemos dizer para 
Ele tudo o que se passa dentro de nós, sem medo, sem vergonha, porque 
Ele, o senhor que é Pai e amor, nos compreende e nos ama assim como 
somos para nos transformar no que ainda não somos.” (Sciadini, 2007,              
p. 26). 

 

 Santa Catarina de Sena, mística italiana do século XIV, descreve o 

relacionamento com Deus e a vida de oração como degraus do amor, sendo estes, 

três: o amor servil, o amor interesseiro e o amor amizade (Catarina de Sena, 2005).  

 O amor servil é o primeiro degrau, e é dominado pelo medo, que é a principal 

característica da busca de Deus. É um estágio de relacionamento com Deus muito 

frágil,  “..qualquer sopro de vento os faz parar e retroceder” (Catarina de Sena, 2005. p. 129). 

 O segundo degrau é o amor interesseiro, em que se busca a Deus com a 

finalidade de obter vantagens pessoais, principalmente quando se está privado das 

condições satisfatórias de vida. Caracteriza-se pela incapacidade de um amor 

altruísta; nele, ama-se a si mesmo, buscando-se os próprios interesses, podendo 

este amor e esta busca se extinguirem quando não se alcançam os benefícios 

desejados. 

 O terceiro degrau é o amor amizade, possível de ser atingido para  “... os que 

perseveram na oração e nas boas obras, os que na constância progridem na virtude” (Catarina de 

Sena, 2005. p.131). 

 Esses três degraus, que a mística considera como estados,  traduziriam, na fé 

cristã,  a busca de Deus, que contempla, concomitantemente, o encontro de um 

sentido para a vida.  
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Há diversos modos de orar.  O modelo   cristão é o próprio Jesus Cristo. Os 

Evangelhos muitas vezes o apresentam orando:  quando  o Pai revela a sua missão 

(Lucas 3,21-22); antes de chamar os apóstolos (Lucas 6,12); ao bendizer a Deus na 

multiplicação dos pães (Mateus 14,19  e 15,36; Marcos 6,41 e 8,7; Lucas 9,16; João 

6,11); ao se transfigurar no monte Tabor (Lucas 9,28-29); quando cura um surdo-

mudo (Marcos 7,34); ao ressuscitar Lázaro (João 11,41s.); antes de solicitar a 

confissão de Pedro (Lucas 9,18); ao ensinar os discípulos como orar (Lucas 11,1); 

quando os discípulos voltam da sua missão (Mateus 11,25s. e Lucas 10,21s.); ao 

abençoar as crianças (Mateus 19,13), e quando roga por Pedro (Lucas 22,32).  

Seguindo   a Cristo, a oração, para o cristão,  pode acompanhar os momentos 

cotidianos da vida, contemplando múltiplas dimensões, e pode se  manifestar como 

súplica,  louvor, agradecimento, como um desejo profundo de se comunicar com 

Deus e por Ele ser ouvido. Ela pode ser uma oração silenciosa, saboreando a 

presença de Deus, ou concretizar o diálogo com Ele em palavras espontâneas, em 

uma oração vocal com fórmulas, repetições, gestos e cantos. Pode-se orar  sozinho 

ou  comunitariamente, por meio  da participação em missas,  novenas, círculos 

bíblicos, grupos de oração.  

Para Farnell (apud Heiler 1997), 

 

“Não existe outro aspecto do serviço religioso da humanidade que revele 
tão claramente as várias visões da natureza divina adotada por diferentes 
raças em diferentes estágios de desenvolvimento ou que reflita tão 
vividamente a história material e psicológica do homem como os modelos 
de oração.” (p.xvi). 

 

A inspiração para  a oração encontra-se no próprio evangelho. O cristianismo  

estimula a confiança de que Deus atende aos pedidos dos que a Ele se dirigem 

através da oração. A fé é uma virtude do cristão; como diz São Paulo, na Carta aos 
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Hebreus, “A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades 

que não se vêem” (capitulo 11, versículo 1).   E Mateus (capitulo 7, versículos 7-8) 

acentua o resultado da oração: “Pedi e vos darão, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão; 

pois quem pede recebe, quem busca encontra, a quem bate lhe abrem”.    

A maneira de viver a experiência religiosa no indivíduo, em uma perspectiva 

cristã, é a de estabelecer com Deus um relacionamento que transcenda a própria 

existência, numa dimensão profunda de entrega e confiança, na espera de que o 

resultado da oração seja um pedido concreto, e este possa ser atendido por Deus. 

Heiler aponta os eventos psíquicos que “ fazem parte do processo de oração: 

motivações, sentimentos e resultados.” (Heiler, 1997, p. xxiv). Ainda conforme Heiler,  

 

“Estados emocionais de alta intensidade, momentâneos ou permanentes e 
habituais, como medo, a ansiedade, o aborrecimento, a raiva, o ódio, o 
arrependimento e a preocupação são experiências psíquicas produzidas por 
situações que operam como motivos de oração.” (1997, p. 2). (...) “a oração 
que brota do fundo das emoções e desejos é uma livre efusão do coração, 
uma expressão direta do estímulo psíquico.” (1997, p.9). 

 

O apropriar-se desta experiência religiosa, compartilhando-a com outros ao 

estar inserido em uma cultura de forte influência de valores cristãos, e estreitar este 

relacionamento com Deus pela participação em uma manifestação religiosa 

institucionalizada e através da oração é uma característica de nosso tempo,  

embora, como aponta Heiler, a oração acompanhe a humanidade desde o homem 

primitivo. 

“A oração suplicante livre e espontânea do homem natural exibe o protótipo 
de toda oração. É um eco da oração primitiva que uma vez – como e 
quando não sabemos – saiu dos lábios do homem pré-histórico e inaugurou 
a comunhão devocional entre ele e a divindade.” (Heiler, 1997, p.1). 

 

Essas colocações conduzem à seguinte pergunta:  
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O que ocorre com a fé da pessoa  quando ela vê frustrado o pedido que faz, 

através da oração?  
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CAPÍTULO 1.  

 

                        A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

 

A experiência religiosa tem sido pesquisada de forma significativa por 

diferentes autores da área da psicologia da religião. 

 Vergote (1975) assinala a existência de diferentes dimensões da experiência 

religiosa. Ele fala de experiências procedentes de um conhecimento intuitivo, estável 

e acessível; de vivências afetivas que surpreendem o indivíduo, o interpelam e o 

transformam momentaneamente ou perenemente; de um conhecimento que é fruto 

de um contato pessoal e prolongado; de iluminações místicas, de visões e 

revelações. 

Ávila (2007) define a experiência religiosa como 

 

“A experiência imediata e intuitiva de algo ou de alguém que me transcende, 
que pode ser uma experiência meramente pontual ou uma vivência de 
fundo, e que aparece de forma mais ou menos estável ao longo da vida do 
individuo. Essa vivência íntima e pessoal pode cristalizar-se numa vivência 
religiosa plena ou não.” (2007, p.98) 

 

 Para esse autor, uma vez vivida, a experiência religiosa 

 
 “Pode estruturar--se racionalmente, gerando uma cosmovisão, um corpo de 
crenças estável, ou deixar-se influenciar, de forma sincrética, pelas distintas 
ofertas fornecidas pelo ambiente e pela cultura; pode gerar uma serie de 
atitudes, uma escala de valores, um cultivo da própria experiência, uma 
série de ritos particulares ou coletivos ... que configuram o mapa das 
religiões.” (2007, p.98). 

 

Otto (1917, 2007) reflete sobre a experiência religiosa e descreve diversos 

modos de ela se concretizar. Ele aponta a originalidade da experiência religiosa, 

“pois se existe um campo de experiência humana que apresente algo próprio, que 
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apareça somente nele, esse campo é o religioso” (2007, p.35). Para o autor, a 

experiência religiosa, que ele chama de experiência do Sagrado, pertence à esfera 

do numinoso. É uma dimensão própria das atividades religiosas e que o homem só 

pode representar como mysterium fascinans et tremendum (fascinante e  

arrepiante). 

A vivência do sagrado abre um novo percurso na reflexão sobre a experiência 

religiosa. A apreciação da religião muitas vezes se dá por uma via racional, mas a 

experiência religiosa pode anteceder a razão e sobrepor-se a ela no todo ou em 

parte. No entanto, a expressão da experiência religiosa, do sagrado ou do divino, 

sempre se dá em uma cultura e em uma linguagem. 

Para Otto, não se pode limitar a experiência do sagrado aos seus aspectos 

racionais, porque nessa experiência o espaço se amplia, torna-se extenso, não 

controlável. Ele é irracional, não porque se opõe à razão, mas porque vai além dela. 

 

“Por racional na idéia do divino entendemos aquilo que nela pode ser 
formulado com clareza, compreendido com conceitos familiares e definíveis. 
Afirmamos então que ao redor desse âmbito de clareza conceitual existe 
uma esfera misteriosa e obscura que foge não ao nosso sentir, mas ao 
nosso pensar conceitual, e que por isso chamamos de o irracional.” (2007, 
pp.97-98). 

 

 E, também, 

 

“Trata-se não de racionalizar o irracional, o que é impossível, mas de captá-
lo e fixá-lo em seus aspectos, assim fazendo frente ao „irracionalismo‟ do 
entusiástico discurso arbitrário, por meio de doutrinas sadias firmes.” (2007, 
p.99). 

 

 Conforme Otto, a experiência do sagrado não é possível de ser totalmente 

expressa em conceitos, uma vez que ultrapassa a razão. Nela, o racional e o 

irracional encontram-se em relação recíproca; a  qualidade e a distância frente ao 
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que se apresenta como o Absoluto não podem ser totalmente apreendidas pela  

construção de  conceitos. Para Otto, a relação racionalidade-irracionalidade remete 

ao problema da nossa imanência-transcendência, em que estão sempre envolvidos 

Deus e a experiência humana. Assim, a irracionalidade não significa a negação da 

racionalidade. O irracional surge, para Otto, como  purificador da religião, no 

momento em que convida a discernir a peculiaridade do que é sagrado, obrigando a 

legitimar, na experiência, a asserção  que   coloca o homem diante de seus limites. 

 A experiência religiosa do sagrado leva ao sentimento de criatura, não 

consentâneo com nenhum outro sentimento humano, e que se manifesta quando o 

homem se reconhece irrelevante e prostrado diante de Deus, na atitude de Abraão: 

“Vou ousar falar ao meu Senhor, eu que não passo de pó e cinza” (Gn 18,27). 

 Otto pergunta-se o que é o numinoso, “sentido objetivamente fora de mim, 

como mysterium”, o totalmente outro, e encontra a resposta apenas em  expressões 

simbólicas e em  sentimentos coexistentes na experiência,  de modo particular, o 

tremendum e o fascinans. 

Otto define o tremendum como um temor provocado pelo estupor diante de 

eventos naturais da criação. É um “aterrorizar-se” diante do misterioso. Essa 

experiência é citada tanto nas religiões primitivas quanto nas mais evoluídas, 

embora de maneiras diferentes. Nas religiões primitivas, o tremendum provoca um 

expiar-se, propiciar-se, saciar-se, ao passo que nas religiões  das culturas  mais 

evoluídas provoca um assombro: 

 

“Continua sendo um arrepio místico, desencadeando como efeito colateral, 
na autopercepção, o sentimento de criatura, a sensação da própria 
nulidade, de submergir diante do formidável e arrepiante, objetivamente 
experimentado no receio.” (2007, p.49) 

.  



22 

 

 A experiência do numinoso, para Otto, caracteriza-se, também, pela sua  

majestade avassaladora, pela superpotência  vigorosa que  leva ao sentimento de 

criatura diante da intensidade do numinoso: 

 
 
“Sombra e reflexo subjetivo desse aspecto absolutamente avassalador, 
essa majestas é aquele sentimento de criatura que contrasta com o 
avassalador, sentido objetivamente; trata-se da sensação da afundar, ser 
anulado, ser pó, cinza, nada, e que constitui a matéria-prima numinosa para 

o sentimento de humildade religiosa.” (2007, p. 52). 

 

O numinoso, “além de desconcertante, é cativante, arrebatador, encantador, 

muitas vezes levando ao delírio e ao inebriamento, o elemento dionisíaco entre os 

efeitos do nume. Este chamaremos de aspecto fascinante (Fascinans) do nume” 

(2007, p.68). 

Conforme Otto, o homem, diante do aterrorizante e do fascinante, na tentativa 

de controlar a realidade, utiliza práticas mágicas, exorcismos, até alcançar a 

redenção e a verdadeira vida religiosa na exaltação, no êxtase, nas experiências de 

graça. 

Otto define  o aspecto enérgico da experiência do sagrado e diz que 

 

“Pode-se sentir-lo vivamente sobretudo na orgé [ira], expressando-se 
simbolicamente na vivacidade, paixão, natureza emotiva, vontade, força, 
comoção, excitação, atividade, gana (...) trata-se daqueles aspectos do 
nume que, ao ser experimentado, aciona a psique da pessoa, nela desperta 
o zelo, ela é tomada de assombrosa tensão e dinamismo: na prática 
ascética, no empenho contra o mundo e a carne, na excitação a eclodir em 
atuação heróica.” (2007, p. 55). 

 

 A experiência do sagrado, com este caráter autônomo, é, portanto, 

mysterium,  é tremendum, fascinans , majestas. 

 Allport (1966) prefere o termo “sentimento religioso”. Para o autor, quando os 

sentimentos religiosos se manifestam de uma forma madura tornam-se um fator 
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impulsor da personalidade, capaz de proporcionar unificação interior e compreensão 

da realidade circundante. Para Allport, eles imprimem à existência um dinamismo 

singular, que vai se especificando em comportamentos cada vez mais articulados e 

coerentes. 

Allport descreve processos de maturidade e de imaturidade na vivência do 

sentimento religioso, nos quais distingue entre modos extrínsecos e modos 

intrínsecos de viver a religião. Diz Allport:  

 

“Os sentimentos religiosos de muitas pessoas – talvez de quase todas – são 
nitidamente imaturos. Muitas vezes são remanescentes da infância. São 
construções ego-centralizadas, nas quais se adota uma divindade que 
auxilia os interesses imediatos do individuo, como um Papai Noel ou um pai 
excessivamente benevolente (...) é um valor extrínseco, na medida em que 
a pessoa acha que é útil para os seus objetivos imediatos.” (1966. pp.375-
376). 

 

Allport contrapõe a esta posição o sentimento religioso, “que apresente uma 

solução compreensiva, através de uma teoria inteligível, paras os problemas da 

vida” (1966, p.376). Trata-se do sentimento religioso como algo que se busca por si 

mesmo, o que faz desta busca algo desejável, de modo que “a religião se torna um 

valor intrínseco para o indivíduo, e como tal é compreensiva, integradora e 

motivacional” (1966, p.376).  

 A religiosidade intrínseca, como experiência pessoal, é, para Allport,  

 

 “Um valor supremo, de próprio direito, é um sentimento que flui da vida 
como um todo, com suas motivações e seu sentido. Em contraste, a 
religiosidade extrínseca é estritamente de utilidade para o self enquanto lhe 
oferece garantia de segurança, posição social, consolação e endosso do 
caminho de vida que a pessoa já escolheu.” (Allport, apud Valle, 2008, 
p.94). 

 

 Para  Valle (2008, p.94), Allport vê a religiosidade intrínseca  como uma forma 

mais ampla e integradora:   
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“A religiosidade responde, na linha do sentido último e não da utilidade, à 
necessidade de uma solução compreensiva e integradora da problemática 
existencial da vida. Ela realiza tal função só quando passa a ser um fim 
existencialmente explicitado pela experiência, um valor subjacente a todas 
as coisas, algo desejável desde o todo da pessoa, abraçando, resumindo e 
tornando possível um viver mais pleno e significativo. Portanto, quando ela 
é intrínseca a um sujeito capaz de se pôr as questões de fundo do existir 
pessoal e coletivo.” 

 

Alguns autores fazem uma leitura da experiência religiosa a partir de 

conceitos de Winnicott, principalmente de sua conceituação  de um espaço potencial 

intermediário entre a subjetividade e o mundo objetivo: “existe uma terceira parte na 

vida do individuo, parte essa que não podemos ignorar, uma região intermediaria da 

experimentação, para a qual contribuem tanto a realidade interna quanto a vida 

externa” (Winnicott, 2000, p.318).  

É a partir da concepção desta área intermediária, na qual a realidade interna 

e externa, mundo subjetivo ou objetivo, não se distinguem, que  Winnicott  abre  a 

possibilidade de compreender  a criatividade artística, a cultura e a religião.  

Escreve Winnicott:  

 

“Essa área intermediaria da experiência, não questionada sobre se ela 
pertence à realidade interna ou externa (compartilhada), constitui a parte 
maior da experiência do bebê, e pela vida afora se mantém como o lugar 
das experiências intensas no campo da arte, da religião e da imaginação, e 
também do trabalho cientifico criativo.” (2000, p. 331). 

 

Para Winnicott, esse espaço transicional, intermediário, continua, vida a fora, 

como um espaço potencial e proporciona, ao longo de toda a vida do indivíduo, a 

abertura para a arte e a cultura e para a experiência religiosa. 

Diz Winnicott:  
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“Tentei chamar a atenção para a importância, tanto na teoria quanto na 
prática, de uma terceira área, a da brincadeira, que se expande no viver 
criativo e em toda a vida cultural do homem. Essa terceira área foi 
contrastada com a realidade psíquica interna, ou pessoal, e com o mundo 
real em que o indivíduo vive que pode ser objetivamente percebido. 
Localizei essa importante área da experiência no espaço potencial existente 
entre o indivíduo e o meio ambiente (...) fornece ao bebê sentimento de 
confiança no fator ambiental (...) o espaço potencial entre o bebê e a mãe, 
entre a criança e a família, entre o individuo e a sociedade ou o mundo, 
depende da experiência que conduz à confiança. Pode ser visto como 
sagrado para o indivíduo, porque é aí que este experimenta o viver criativo.” 
(Winnicott, 1971-1975, p.142) 

 

Para Jones (2002), a vida humana se empobrece se privada da vivência  

transicional, desses momentos de ruptura e êxtase que  são tempos necessários de 

renovação e rejuvenescimento e são a fonte da criatividade, da sanidade e de uma 

vida humana mais completa. Para Jones, os objetos transicionais da infância são 

postos de lado, mas a capacidade de entrar e reentrar no espaço  transicional, no 

qual  o dualismo subjetividade-objetividade é transcendido, permite  reencontrar a  

primeira manifestação do viver criativo e  tem uma força transformadora no 

indivíduo. 

 

“Experiências religiosas permitem entrar mais de uma vez naquele espaço 
psicológico transformador do qual renovação e criatividade emergem. 
Rituais, palavras, histórias, e disciplinas introspectivas evocam este espaço 
psicológico transicional, em uma continua relação do objeto passado e a 
possibilidade futura de intenção e transformação.” (Jones, 2002, p. 84) 

 

Conforme Rizzuto (2006), o objeto transicional irá representar a segurança e 

o cuidado assegurado à criança pelos seus pais ou cuidadores. E é nele que ela vai 

elaborar uma imagem de Deus, sua representação, a partir do que a cultura lhe 

oferece.  

“Cada individuo produz, ao longo do desenvolvimento, uma representação 
idiossincrática e altamente personalizada de Deus, derivada de suas 
relações objetais, suas representações em evolução do self e seu sistema 
ambiental de crenças. Uma vez formada, é impossível fazer com que essa 
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representação complexa desapareça: ela tão-somente pode ser recalcada, 
transformada ou usada.” (Rizzuto, 2006, p.137).  

 

Conforme Aletti (2004, p.38), a experiência religiosa, o “crer religioso faz 

apelo e movimenta as experiências precedentes de fé e confiança, orientando-as 

para o reconhecimento de um referencial transcendente”. Olhando para as religiões 

do ponto de vista psicológico, Aletti as vê as como “sistemas compartilhados de 

significados e de reconhecimento da parte do outro, com referência especifica e 

qualificante ao transcendente” (p.38). 

 Para Aletti (2004, pp. 38-39), o indivíduo interage com a religião que recebe 

de sua cultura, e 

 

“Re-cria a religião que encontra (....) segundo formas que são sempre 
culturalmente determinadas e mesmo rearticuladas  em modalidades 
idiossincráticas, em função das próprias experiências (inconscientes, pré-
conscientes e conscientes)  de fé e confiança.” 

 

 Ainda segundo Aletti (2007, p.48), “no homem que se sente interlocutor 

criativo de uma construção do projeto divino, naquele espaço potencial sempre 

aberto que é uma religião „humanística‟, porém orientada ao transcendente.” 

A maneira de vivenciar a experiência religiosa está relacionada ao  

amadurecimento do indivíduo como pessoa, à integração de fatores presentes no 

meio cultural, social e familiar. Como diz Rizzuto (2006), 

 

“O processo desenvolvimental de formar uma representação de Deus é 
excessivamente complexo e é influenciado por uma diversidade de 
fenômenos culturais, sociais, familiares e individuais, que vão desde os 
níveis biológicos mais profundos da experiência humana até a mais sutil das 
realizações espirituais.” (Rizzuto, 2006, p.237). 
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 Fowler (1992) propõe a existência de seis estágios de fé, que seriam  

precedidos por um pré-estágio inacessível à investigação empírica. Estes seis 

estágios e mais o pré-estágio acompanham o indivíduo ao longo de sua existência. 

O pré-estágio caracterizaria a fé indiferenciada, e os seis estágios seriam o da fé 

intuitivo-projetiva, da fé mítico-literal, da fé sintético-convencional, da fé individuativo-

reflexiva, da fé conjuntiva e da fé universalizante. 

Na definição de Fowler (1992), a fé indiferenciada é um pré-estágio no qual: 

 

“As sementes da confiança, coragem, esperança e amor fundem-se de uma 
forma indiferenciada e contendem com ameaças de abandono sentidas pelo 
bebê, inconsistências e privações no ambiente da criança (...) a qualidade 
de mutualidade e a força da confiança, autonomia, esperança e coragem 
(ou seus opostos) desenvolvidas nesta fase estão subjacentes a (ou 
ameaçam solapar) tudo que virá mais tarde no desenvolvimento da fé.” 
(p.106). 

 

A fé que surge nesta fase é “o fundo de confiança básica e a experiência 

relacional de mutualidade com a(s) pessoa(s) que dispensa(m) os cuidados e amor 

primários” (Fowler 1992, p.107). 

Nesta fase, 

 

 “Pode surgir um narcisismo excessivo, no qual a experiência de ser „central‟ 
continua a dominar e distorcer a mutualidade, ou experiências de 
negligencia ou inconsistência podem encerrar o bebê em padrões de 
isolamento e mutualidade falha.” (Fowler, 1992, p.107). 

 

Fowler propõe, como primeiro estágio, a fé intuitivo-projetiva, que define 

como: 

 

“O estágio, mais típico das crianças dos três aos sete anos, caracteriza-se 
por uma relativa fluidez dos padrões de pensamentos. (...) Os processos 
imaginativos subjacentes à fantasia não são restringidos nem inibidos pelo 
pensamento lógico. (...) a imaginação, neste estágio, é fértil produtora de 
imagens e sentimentos duradouros, (...) é o estágio da primeira 
autoconsciência.” (pp.116-117). 
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Ainda sobre este estágio, Fowler diz: 

 

“O dom ou força emergente deste estágio é o nascimento da imaginação, a 
capacidade de unificar e captar o mundo da experiência em poderosas 
imagens e conforme ele é apresentado em estórias que registram as 
compreensões e sentimentos intuitivos da criança no tocante às condições 
últimas da existência”  (p.117). 

 

A formação de mundo exterior, constituído a partir de objetos confiáveis, em 

repertório de significados compartilhados com as referências conhecidas.  

  O estágio 2,  fé mítico-literal, para Fowler, 

 

“É o estágio no qual a pessoa começa a assumir para si as estórias, 
crenças e observâncias que simbolizam pertença à comunidade. As crenças 
são apropriadas com interpretação literal, assim como as regras e atitudes 
morais. Os símbolos são entendidos como unidimensionais e literais em seu 
sentido.” (Fowler, 1992, p. 129). 

 

A fé, neste estágio, está baseada em equidade recíproca e em uma justiça 

imanente baseada em reciprocidade.   

Para Fowler, “O estágio 2 constrói um mundo no qual as perspectivas dos 

outros quanto ao próprio eu são relativamente impessoais. Legalidade e 

reciprocidade são as principais características de tal mundo” (Fowler, 1992, p.131). 

 As construções sobre Deus, nesta fase, têm características humanas, 

podendo ser relacionadas a alguém conhecido. Para Fowler, essa construção sofre 

recomposição conforme se desenvolve a compreensão da complexidade dos 

relacionamentos interpessoais:  

 

 “Tanto o próprio eu quanto o amigo íntimo ou o primeiro amor vêm a ser 
experimentados como possuidores de uma personalidade rica, misteriosa e, 
em última análise, inacessível. Deus – quando Deus permanece ou se torna 
saliente neste estágio – também deve ser reimaginado como alguém 
possuidor de profundezas inesgotáveis e capaz de conhecer pessoalmente 
aquelas misteriosas profundezas do eu e dos outros que sabemos que nós 
mesmos jamais iremos conhecer”. (Fowler, 1992, pp. 131-132). 
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 Nesta fase, um Deus que conheça, aceite e confirme profundamente o 

próprio eu, e sirva de garantia infinita deste eu.   

Sobre o estágio 3,  Fowler diz que na 

 

“Fé sintético-convencional, a experiência de mundo da pessoa amplia-se 
além da família. Várias esferas exigem atenção: família, escola ou trabalho, 
companheiros, sociedade e mídia, e talvez religião. A fé precisa 
proporcionar uma orientação coerente em meio a essa gama mais 
complexa e diversificada de envolvimentos. Ela precisa sintetizar valores e 
informações; precisa fornecer uma base para a identidade e a perspectiva 
da pessoa.” (Fowler, 1992, p. 146). 

 

Conforme Fowler, o estágio 3 surge e adquire ascendência durante a 

adolescência, e mantém  em adultos, como um lugar permanente de equilíbrio.  Ele 

estrutura o ambiente último em termos interpessoais, podendo suas imagens de 

valor e poder unificador derivar da extensão de qualidades experimentadas em 

relacionamentos pessoais. 

 

“É um estágio „conformista‟ no sentido de que está agudamente sintonizado 
com as expectativas e julgamentos de outros significados e ainda não 
possui uma percepção suficiente segura de sua própria identidade e 
julgamento autônomo para construir e manter uma perspectiva 
independente.”  

 

Neste estágio,  

 

“Embora as crenças e valores sejam profundamente sentidos, é típico que 
sejam assumidos de forma tácita – a pessoa „habita‟ neles e no mundo de 
sentido por eles mediado. Entretanto, não houve chance de sair fora deles 
para refletir sobre eles ou examiná-los de maneira explícita e sistemática.” 
(Fowler, 1992, p. 146). 

 

A pessoa já tem, neste estágio, uma ideologia implícita, ou seja, um conjunto 

mais ou menos consistente de valores e crenças, mas não tem consciência de 

possuí-la, não a objetivou e, portanto, não pode avaliá-la. 
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Na caracterização do estágio 4, fé individuativo-reflexiva, Fowler aponta para 

o distanciamento crítico do sistema tácito de valores no qual a pessoa se inseria. Ela  

forma uma nova identidade, “que se expressa e concretiza pelas escolhas de filiação 

pessoais e grupais e pela moldagem de um „estilo de vida”.(p.152). 

Fowler aponta várias tensões inerentes a este estágio: a individualidade frente 

ao que é definido pelo grupo do qual faz parte; a subjetividade e o poder de 

sentimentos vivenciados frente à objetividade e à exigência de reflexão crítica; a 

autorrealização frente a serviços em prol de outros; o comprometimento com o que é 

relativo frente à luta com a possibilidade de um absoluto. 

Para Fowler, o estágio 4 

 

“Se preocupa em questionar as representações e encenações simbólicas e 
em forçá-las a entregar seus significados para que sejam traduzidos em 
declarações conceituais ou proposicionais(...) quer trazer a representação 
simbólica para o seu círculo de luz e agir sobre ela, extraindo seus 
significados.”  (p.158) 

   

O que para Fowler caracteriza o estágio 4 é a necessidade de  estar no 

controle da situação, qualquer que seja a situação vivenciada. O impacto potencial, 

autenticidade e peso das situações serão ponderados de acordo com as suposições, 

entendimentos, que formam o círculo de convicções do indivíduo, e que ele irá 

confrontar com as suas representações simbólicas, podendo, então, questioná-las.  

No estágio 5, fé conjuntiva, a pessoa  toma sua própria experiência como 

critério para avaliar as colocações religiosas, partindo da suposição de que cada 

perspectiva genuína  aumenta e corrige aspectos da outra, em um movimento mútuo 

na direção do  que é compreendido como mais verdadeiro.  

 

“Deve haver uma abertura às vozes do „eu mais profundo‟ da pessoa (...) 
isto implica um reconhecimento crítico do seu inconsciente social – os 
mitos, imagens ideais e preconceitos profundamente embutidos no sistema 
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do eu em virtude da educação da pessoa dentro de determinada classe 
social, tradição religiosa, grupo étnico ou coisa semelhante.” (p.166) 

 

No estágio 5, a pessoa é capaz de ver a injustiça de forma clara, porém fica 

presa entre  apreensões universalizantes e a necessidade de preservar seu próprio 

ser e bem-estar, ou seja, por mais que fique claro para a pessoa que algo não está 

correto, ou que uma injustiça está sendo cometida, não irá fazer nada, se enxergar, 

na sua possível ação, qualquer comprometimento ou risco para si. 

 

“As percepções de justiça do estágio 5 excedem sua disposição em 
sacrificar a própria pessoa e pôr em risco a justiça parcial da ordem 
presente por causa de uma justiça mais inclusiva e da realização do 
amor.” (p.168). 

 

O que caracteriza o estágio 6 é justamente a superação deste paradoxo, ou 

seja, a paralisia diante da injustiça percebida no estágio 5, quando a ação pessoal 

poderia ocasionar riscos para o bem-estar pessoal. No estágio 6 vai ocorrer a ação, 

mesmo que esta cause prejuízo pessoal, uma vez que se visa uma concretização 

moral e ascética das apreensões universalizantes. 

 

“Indiferentes às ameaças à própria pessoa, aos grupos primários e aos 
arranjos institucionais da ordem atual, o estágio 6 torna-se uma encarnação 
disciplinada, ativista – um tornar real e tangível – dos  imperativos do amor 
e da justiça absolutos dos quais o estágio 5 possui apreensões parciais. No 
estágio 6,  a pessoa engaja-se em gastar e ser gasta para a transformação 
da realidade atual em direção de uma realidade transcendente.” (p. 168) 

 

Streck e Schneider-Harpprecht (1996, p.168) sintetizam os estágios da fé de 

Fowler da seguinte forma: 

0. Fé indiferenciada: no primeiro ano de vida, na lactância, na interação com 

a mãe e pessoas significativas, constrói-se uma disposição de confiança e 

lealdade em relação ao meio ambiente.  Este é o inicio da fé. 
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1. Fé intuitivo-projetiva: na primeira infância, a partir do inicio da linguagem, a 

criança passa a simbolizar e pode, então, criar símbolos e imagens de 

Deus, ligados a sentimentos de medo, culpa e amor.  

2. Fé mítico-literal: nos anos escolares, entre 6 e 8 anos, a criança já 

expressa sua experiência consigo mesma e com os outros por meio de 

histórias concretas, embora não tenha, ainda, a capacidade de refletir 

sobre seu próprio interior, seus motivos e desejos. Nessa fase, ela 

entende as histórias de fé de uma maneira concreta e literal. 

3. Fé sintético-convencional: no inicio da adolescência, entre 11 e 13 anos, o 

jovem desenvolve a capacidade de pensar de forma abstrata e de ver a si 

mesmo na perspectiva do outro. A partir das pessoas significativas da sua 

família, da escola e do seu grupo de amigos, começa a desenvolver uma 

identidade própria. Nessa fase, a sua auto-imagem e os conteúdos e 

valores da fé dependem, em grande parte, dos outros. Deus é para ele o 

outro divino, que o conhece e com o qual está profundamente relacionado. 

4. Fé individuativo-reflexiva: no início da fase adulta, o jovem procura uma 

fundamentação individual para a sua identidade e desenvolve  pontos de 

vista próprios. As perspectivas de fé anteriores são questionadas e os 

símbolos, mitos e histórias desmitologizados. A pessoa busca seu próprio 

credo. 

5. Fé conjuntiva: na meia-idade, segunda metade da vida, a pessoa 

confronta-se com as polaridades fundamentais da sua existência. 

Desenvolve a capacidade de relativizar seu ponto de vista e procura 

integrar diferentes perspectivas. Busca um acesso equilibrado entre 

conceitos, símbolos e metáforas de fé. 
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6. Fé universalizante: nesse estágio, a pessoa transcende os paradoxos e 

tensões da vida e sofre um processo radical de descentralização, deixando 

de se entender como self centrado em si mesmo. Percebe o centro de seu 

ser fora de si mesmo, em Deus, e arrisca uma vida que parte da fé.  

            Amatuzzi (2001), a partir das elaborações de Fowler, propõe-se a 

compreender a fé em suas manifestações adultas, relacionando-a ao próprio 

desenvolvimento e amadurecimento humano, por meio de etapas inerentes a cada  

idade. Para isso, trabalha com vários conceitos, entre outros o da experiência 

religiosa. Amatuzzi (2001, p.31) define a experiência religiosa como  

 

“Uma experiência particular, pessoal, de percepção de uma nova dimensão 
de realidade, da qual lhe advém seu sentido último e global; experiência de 
contato (vivido como real embora indireto) com um pólo absoluto de 
referência do sentido último de todas as coisas (freqüentemente 
denominado Deus).” (p.31) 

 

Para Amatuzzi, a fé como uma dimensão humana é: “O que dá sentido à vida, 

é a tomada de posição básica diante da vida, enquanto operativa e não 

necessariamente enquanto declarada. O acesso à fé real da pessoa pressupõe que 

se vá além das declarações”. (p.31) 

Ele distingue entre o estado de fé “que se situa entre dois pólos: o de uma 

confiança e o de uma desconfiança, ou seja, o de um abrir-se para o outro ou o de 

fechar-se em si mesmo” (p. 31) e a fé religiosa, que 

 

“Se torna religiosa quando ela se realiza como confiança básica (portanto, 
como num dos pólos da fé enquanto tomada de posição básica diante da 
vida), implicando a afirmação ao menos implícita de um absoluto, 
incondicionado, transcendente, fonte última do sentido, em quem se 
deposita a confiança.” (p.31) 
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 Amatuzzi parte de dois pressupostos. O primeiro é de que existe uma 

concepção de eu, “que se refere a um sentido global de si próprio enquanto situado 

no horizonte de sentidos que é o mundo” (2001, p.33). O outro é de que existe nas 

pessoas uma tendência natural a uma concepção cada vez mais complexa, e, ao 

mesmo tempo, mais real, de si próprio: “o ser humano naturalmente deseja saber a 

verdade sobre si mesmo” (2001 p.33). Amatuzzi diz que “essa tendência natural a 

uma concepção de eu mais verdadeira é, no fundo, um aspecto da tendência geral 

ao desenvolvimento” (2001, p.33). A partir desta idéia, propõe-se a descrever “o 

desenvolvimento religioso justamente como um aspecto desse caminho evolutivo do 

eu” (2001, p.33). 

 Na proposta de Amatuzzi (2001), para que o desenvolvimento pessoal ocorra 

é preciso que haja desafios centrais: “São desafios existenciais e não meros 

desdobramentos de possibilidades estruturais inscritas num modo de funcionamento 

psíquico dado. São realidades eminentemente relacionais.” (p. 34). 

Amatuzzi desenvolve um quadro geral do desenvolvimento da fé religiosa em 

oito categorias. Neste, dois pontos são importantes para o objetivo de nosso 

trabalho: a fé religiosa assumida de forma implícita, que está presente e se 

manifesta nas atitudes, proposições; e a maneira como esta fé religiosa irá ser 

vivenciada, a partir de uma experiência religiosa pessoal, que dará a oportunidade 

para uma ressignificação.  

A primeira etapas se dá no bebê, no primeiro ano de vida: 

 

“Fé religiosa: não tem sentido ainda falar da explicitação de um objeto 
transcendente absoluto da confiança básica, a não ser como possibilidade 
futura. (....) Re-significação da fé básica desta etapa, no adulto, após 
experiência religiosa pessoal: explicitação de um pólo objetivo 
incondicionado da confiança básica.”  (2001, p.39) 
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A segunda etapa é a da criança de 1 a 6/7 anos: 

 

“Fé religiosa: assumir implícito da fé religiosa das pessoas significativas. 
(....) Re-significação da fé desta etapa, no adulto, após experiência religiosa 
pessoal: reconhecimento, por meio dos „símbolos da fé‟, do objeto 
incondicionado da confiança. Esses símbolos adquirem força de expressão 
experiencial e não apenas de significados conceituais.”  (2001, p.41) 

 

A terceira etapa é a do menino ou menina de 6/7 anos até 11/12 anos: 

 

“Fé religiosa: assumir implícito da fé das pessoas significativas, mas pode 
haver desvinculação de práticas não associadas a desafios pessoais. (....) 
Re-significação da fé desta etapa, no adulto, após experiência religiosa 
pessoal; identificação religiosa pela inserção em uma tradição viva.” (2001, 
p. 42-43) 

 

A quarta etapa é a do adolescente de 11/12 anos a 18/19 anos: 

 

“Fé religiosa: assumir implícito da fé das pessoas significativas, convivendo 
com dúvidas e buscas. (....) Re-significação da fé desta etapa, no adulto, 
após experiência religiosa pessoal: identificação religiosa pela inserção em 
uma comunidade religiosa de escolha.”  (2001, p.44) 

 

A quinta etapa é a do jovem adulto de 18/19 anos a 24/25 anos: 

 

“Fé religiosa: experiência religiosa pessoal, assumida como tal numa 
decisão de entrega. A fé humana é levada experiencialmente à fé religiosa 
propriamente dita. Mas também, se a ultimidade da indagação pelo sentido 
ficar implícita, é possível que não se chegue a uma resposta de fé religiosa 
que se reconheça como tal. Re-significação da fé desta etapa, no adulto, 
após experiência pessoal: o que aparece aqui é o caráter propriamente 
experiencial e refletido da fé.”   (2001, pp. 45-46) 

 

A sexta etapa é a do adulto de 24/25 anos a 35/40 anos: 

 

“Fé religiosa: a vivência religiosa assumida a partir da experiência pessoal 
se expressa agora na possibilidade de uma expansão do olhar de fé sobre 
os acontecimentos, e numa espécie de diálogo com a vida que resulta daí. 
Re-significação da fé desta etapa, no adulto, após experiência religiosa 
pessoal: caráter expansivo da fé na visão do mundo e dos acontecimentos, 
e na prática de vida.” (2001, pp.46-47) 
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A sétima etapa é a do adulto maduro de 35/40 anos a 60/65 anos: 

 

“Fé religiosa: com a reviravolta da segunda metade da vida, é possível que 
haja mudanças na posição religiosa, baseadas num sentido mais 
pessoalmente vivido. Re-significação da fé desta etapa, na maturidade, 
após experiência religiosa pessoal: há uma purificação progressiva do 
objeto transcendente da fé, uma consciência de que ele não se identifica 
com os instrumentos de aproximação dele (conceitos, instituições, 
projetos).” (2001, p 48) 

 

A oitava etapa é a do idoso, além dos 60/65 anos: 

 

“Fé religiosa: não há possibilidade de uma fé madura que não seja ao 
menos implicitamente religiosa nessa etapa. A não-fé aqui seria ou 
imaturidade ou desespero. Re-significação da fé desta etapa, na maturidade 
plena, após experiência religiosa pessoal: a purificação do objeto 
transcendente da fé chega a seu ponto máximo, e a fé se torna uma 
submissão humilde, livre e alegre ao mistério, traduzindo-se em atitudes 
práticas e simples da solidariedade e comunhão ecológicas.” (2001, p.49) 

 

 Safra (2001), comentando a proposta de Amatuzzi, diz que 

 

“As concepções religiosas no psiquismo humano sofrem evolução à medida 
que a personalidade do individuo alcança um funcionamento mais integrado 
e maduro”, e, em determinado momento deste processo maturacional, “as 
vivências religiosas integram-se às concepções religiosas desenvolvidas ao 
longo da vida do indivíduo, pela assimilação das tradições culturais que 
tiveram influência sobre ele” (2001, p.55). 

  

 Para Ancona-Lopez (2001, p.66), há uma visão religiosa implícita na  proposta 

de Amatuzzi: 

 

”A vida do homem é compreendida como resultado não só de suas 
experiências e seus comportamentos, do modo específico como vai se 
formando psicologicamente, mas também de um desejo divino, de caráter 
pessoal, ao qual corresponde um projeto e uma missão definidos. O 
desenvolvimento religioso vai se dando à medida que o homem, 
enfrentando desafios, de forma contextualizada, em sua existência, vai 
desvelando esse projeto e preenchendo-o de maneira única.” 
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Vistas conjuntamente, as propostas de Fowler e Amatuzzi ajudam a 

aprofundar os questionamentos sobre o significado das pessoas de pedir e não 

receber. Na busca de uma compreensão, entendemos os estágios não de forma 

estática e permanente, mas como presentes na vida das pessoas em uma 

verdadeira sobreposição. Em determinados momentos ou circunstâncias na vida das 

pessoas, pode-se viver uma situação em que tal postura, presente em um dos 

estágios, pode ser predominante sem necessariamente se manter definitivamente 

neste estágio. 

Possíveis mudanças de postura e, consequentemente, de estágios não irão 

representar uma evolução, ou mesmo um regredir, e, sim, serão uma experiência a 

ser vivida naquele momento na vida da pessoa. 

 A partir do objetivo de nosso trabalho e frente à proposta de Fowler e de 

Amatuzzi sobre a fé religiosa e a ressignificação desta depois de uma experiência 

pessoal, como poderemos entender o significado da experiência religiosa? 

Em um estágio de fé intuitivo-projetiva, busca-se alcançar o que se pediu de 

forma intuitiva, sem refletir sobre o alcance do que é pedido, na espera de um 

autêntico “milagre”?   

Na busca de uma reciprocidade na vivência da fé de forma mítico-literal, faço 

o que posso para conseguir um objetivo e espero  que  Deus faça a  sua parte? 

Na maneira de viver a fé sintético-convencional, como participante e inserido 

no mundo, acredito que o pedido feito em oração será atendido por ser o desejo do 

grupo do qual participo? 

Na fé individuativo-reflexiva, caracterizada pela necessidade de  estar no 

controle da situação, qual a reação quando Deus não atende ao pedido feito? 
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A postura crítica da fé conjuntiva levará a considerar que Deus é injusto por 

não ter  atendido ao pedido? 

E a fé universalizante, permitirá que o indivíduo faça um pedido pessoal? 

Um autor norte-americano, Pargament, desenvolve uma pesquisa sobre os 

métodos religiosos de coping, com o foco nos recursos para a conservação e 

transformação do significado com a manutenção da fé, apesar de possíveis 

desilusões como pedir e não receber. Em seu trabalho, aponta para o extraordinário 

poder da religião, e, partindo de vários estudos, conclui que não somente a religião 

pode oferecer formas de coping; outros grupos e outras situações também podem, 

mas a religião “adiciona uma outra dimensão ao processo de coping”  (Pargament, 

1996, p. 231), é um poder único e “parte desse poder único da religião pode 

repousar em sua capacidade de responder a tantas necessidades de muitas formas 

diferentes” (1996, p. 231). 

Muitas vezes, as características abstratas, simbólicas e misteriosas presentes 

em muitas tradições religiosas podem trazer frustrações a seus participantes e 

adeptos, mas “são apenas essas qualidades que permitem as religiões a se 

curvarem e dobrarem com os tempos de mudanças de circunstâncias e 

necessidades” (1996, p. 231). 

Isso permite a Pargament afirmar que “a religião serve propósitos diferentes 

na vida. Esses propósitos não são apenas conservacionistas. Às vezes, a religião 

está envolvida na transformação do caráter de significados” (1996, p. 232). 

Olhando um pouco para a cultura ocidental, na qual a religião também está 

inserida, Pargament diz que “muito da vida cotidiana esta focado nas tentativas de 

dominar problemas grandes e pequenos” (1996, p. 232), cujos critérios para o 

coping são a eficácia, a capacidade operacional e o autocontrole com ênfase na 
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valorização do individualismo e na própria realização. Mas, para Pargament, nem 

todos os problemas são controláveis, o que deixa a cultura ocidental, diante da 

constatação do intransponível, com pouco a oferecer e dizer para algumas situações 

específicas. 

Para Pargament, “a linguagem do sagrado, como indulgência, mistério, 

sofrimento, esperança, finitude, rendição, propósito divino e redenção, juntamente 

com os mecanismos da religião se tornam mais relevante” (1996, p.232), justamente 

porque, ao contrário da cultura ocidental, a religião tem respostas para dar. 

Pargament se pergunta sobre o que é tão especial na religião, e responde 

que é “o extraordinário poder da religião que repousa na fusão do sagrado com o 

humano na busca por significados” (1996, p. 233). 

Para Pargament, as pessoas são dirigidas por metas, são engajadas no 

esforço de encontrar e segurar o que possam definir como significante na vida. Um 

dos mais distintos atributos do ser humano é a capacidade de visionar metas e dar 

passos para torná-las reais. A religião está diretamente envolvida na busca por 

significados, com um duplo papel. Primeiro, prescrever pelo que as pessoas 

deveriam lutar; e, segundo, prescrever o caminho que as pessoas deveriam tomar 

para atingir essas metas.  

A religião, para Pargament, está preocupada com ambos, fins e meios de 

significâncias. O que faz a religião única é seu foco no sagrado.  

 

“Distinta de outras instituições pessoais e sociais, o mundo religioso 
acondiciona sua busca por significados em poderes maiores; divindade, 
ultimidades; e as crenças, experiências rituais, e instituições, a forças 
transcendentais.” (1996, p. 216) 

 

Quando o indivíduo se vê com seus significados ameaçados por crises 

internas ou externas e transações, vai buscar no coping, num esforço de alcançar e 
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maximizar os significados com dois tipos de mecanismo de coping: conservacionista 

e transformacional. 

O coping conservacionista envolve tentativas de preservar e proteger os 

significados diante de ameaça, desafio ou perda, e parece ser a primeira e talvez 

mais forte tendência de coping. 

No entanto, há momentos em que as pessoas não conseguem proteger ou 

preservar aquilo com que mais se importam, e a tarefa do coping muda da 

conservação para a transformação. Para Pargament, esta mudança pode ser difícil, 

mas novas fontes de significados devem ser encontradas para substituir perdas ou 

objetos de significados inadequados. O resultado, para Pargament, é que 

 

“Depois que uma transformação nos significados acontece, o foco do coping 
retorna, mais uma vez a conservação a proteção dos significados recém 
encontrada. Nesse senso, conservação e transformação são 
complementares, processos independentes que ajudam a guiar e sustentar 
a pessoa durante esse pequeno espaço de vida.” (1996, p. 217) 

 

Neste processo de significados, Pargament destaca a ressignificação religiosa 

como um importante papel. Ela acontece em três esferas, a da situação, a do 

indivíduo e a do sagrado. 

Na ressignificação da situação, em “uma perspectiva religiosa, eventos 

negativos podem assumir uma nova dimensão e um diferente significado” (1996, p. 

223). Reavaliações nesta perspectiva não são incomuns, tais como: por mais 

dolorosa que possa ser a situação, eventos negativos não são sem sentido, ou 

porque talvez sejam parte do plano de Deus para o individuo, ou seria uma 

prevenção de algo muito pior que Deus quer evitar, ou seria a oportunidade que 

Deus está dando para que ocorra um exame por parte do indivíduo a fim de  poder 

crescer espiritualmente. 
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Uma segunda forma de ressignificação religiosa para Pargament foca na 

pessoa e não na situação, ressignificando o indivíduo. Nesse tipo de ressignificação, 

calamidades e infortúnios são aceitos como tragédias; entretanto, eles são 

atribuídos a forças humanas e não divinas.   

Diz Pargament: 

 
 
“Num primeiro momento, isso pode parecer uma particularidade severa de 
coping, um processo de „culpar as vítimas‟ por suas desgraças. Entretanto, 
está implícito uma oportunidade nesse tipo de reavaliação, uma chance de 
expiar os pecados da pessoa, purificá-la, e de atingir algum tipo de 
redenção nessa vida ou nas subseqüentes.” (1996, pp.223-224) 

 

A terceira forma de ressignificação religiosa envolve a reavaliação do 

sagrado. Segundo Pargament, 

 

“As pessoas implicam o divino em situações apenas como último recurso. E 
quando o divino está ligado ao evento negativo, ele está normalmente em 
sequência com a ressignificação de uma pessoa. Se o evento é uma 
punição de Deus, a punição é merecida e não aleatória e maliciosa.” (1996, 
p. 224)  

 

Como uma experiência de ressignificação se daria em um processo de pedir a 

Deus em oração e não ter o pedido atendido? 

Na visão de Pargament, esta possibilidade da religião, ou seja, buscar uma 

transformação do significado, que dará a possibilidade para o indivíduo de alcançar 

uma nova situação de estabilidade, é o que configura a força da religião.  

 

(...)“É o sagrado que faz a busca religiosa por significado tão distinta e tão 
potencialmente poderosa (p.232).  “O quê é tão especial na religião? O 
extraordinário poder da religião repousa na fusão do sagrado com o 
humano na buscas por significados.” (p.233) 

 

Que permitem ao indivíduo, dentro da religião, reconstruir significados que 

darão sentido à sua existência. 
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CAPÍTULO 2.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    CAMINHO METODOLÓGICO 

 

2.1. Objetivo 

 

 O objetivo desta dissertação é compreender a experiência de pessoas 

religiosas que, ao passarem por situações de iminente perda, pediram, por meio da 

oração, que a perda não ocorresse, mas não tiveram seus pedidos atendidos. Busco 

entender como o não atendimento do pedido se reflete na sua crença religiosa.  

 

2.2. Justificativa 

 

Em meu trabalho pastoral observo que a vivência da oração se intensifica em 

situações desafiadoras. Penso que esta pesquisa poderá contribuir com todos os 

psicólogos clínicos que se defrontam com pessoas religiosas que sofrem perdas, 

assim também como para o atendimento pastoral. Acredito, também, que ela me 

dará condições de ampliar, nos meus atendimentos como padre e como psicólogo, a 

capacidade de interagir e compreender as pessoas que me procuram. 

 

2.3. Pesquisa fenomenológica 

 

Pretendo desenvolver uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica. A 

pesquisa em psicologia fenomenológica busca descrever e compreender as 

vivências como elas se mostram (Ancona-Lopez, 2002). 
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 Para conhecer o fenômeno que se estuda, é importante colocar entre 

parênteses as convicções científicas, filosóficas e do senso comum  “para chegar ao 

fenômeno como tal” (Forghieri, 1993, p.15). E ainda: 

 

 “Para ter acesso imediato ao fenômeno é necessário recorrer à redução 
fenomenológica. Esta consiste em colocar entre parênteses ou fora de ação 
tudo que já conhecemos sobre o objeto, a fim de captá-lo na sua mais pura, 
imediata e verdadeira significação. Desse modo, a Fenomenologia não se 
constitui em um sistema filosófico e sim em conjunto de proposições para 
um método de apreender, investigar e pensar o mundo, conforme é 
percebido pela consciência”. (Forghieri, 2007, p.91). 

 

A redução fenomenológica é um importante conceito da pesquisa 

fenomenológica; este “colocar entre parênteses” de que nos fala Forghieri é que 

possibilita um aprofundamento na busca da compreensão do fenômeno em uma 

postura de captar o significado atribuído pelo objeto da pesquisa. 

Nesta postura, busca-se compreender os significados atribuídos pelos 

colaboradores à experiência estudada, levando em conta a subjetividade envolvida 

do próprio pesquisador. Este deve suspender seus pressupostos para poder entrar 

em contato com o fenômeno. Sobre esta suspensão, diz Merleau-Ponty: 

 

“Pelo simples fato de que ele (o fenomenólogo) não quer existir somente, 
mas existir compreendendo o que faz, é-lhe necessário suspender o 
conjunto de afirmações implicadas nos dados de fato de sua vida. 
Suspendê-las, porém, não é negá-las, e, menos ainda, negar o vínculo que 
nos liga ao mundo físico, social e cultural; ao contrario, é vê-lo e ser dele 
consciente” (1973 p.22). 

 

O pesquisador deve ter a clareza de que ele próprio influencia sua 

compreensão, e, ao buscar “suspendê-la”, o objetivo é fazer emergir o significado 

atribuído pelo próprio pesquisado.  

Para Forghieri, 
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“A abordagem fenomenológica do ser humano na Psicologia procura 
investigar a vivência imediata do ser humano conforme é captada por ele 
próprio, ou, em termos mais minuciosos, pretende chegar à investigação da 
personalidade de acordo com a percepção que a pessoa tem de seu existir 
no mundo. Considerando que cada indivíduo possui suas peculiaridades, a 
princípio parece ser impossível chegar a uma elaboração de conhecimento 
pertinente a todas elas.”  (Forghieri, 2007, p. 92). 

 

 Na pesquisa fenomenológica busca-se compreender o significado atribuído 

pelo objeto pesquisado sem ter como objetivo estabelecer-se verdades universais, 

ou querer que o significado atribuído a uma experiência específica vivenciada em 

uma situação se repetida em outra. 

Giorgi (1995) traz uma contribuição sobre a metodologia de pesquisa em 

fenomenologia, dizendo que 

 

“A psicologia fenomenológica interessa-se pelos sentidos que os sujeitos 
conferem aos referentes através de seus atos de consciência. Mas este 
campo é extremamente amplo e é por isso que ela deve se limitar aos 
aspectos individuais, aos aspectos da construção dos sentidos que 
dependem dos sujeitos nas situações cotidianas completas. A metodologia 
fenomenológica permite compreender o sentido das relações concretas 
implícitas através da descrição original da experiência de uma situação”. 
(1995, p.24).  

 

Descrever uma situação especifica na experiência religiosa de uma pessoa 

que nos possibilitasse entender o pedir e não receber e as conseqüências desta 

experiência na fé religiosa, como proposto no objetivo da pesquisa, nos levou a 

aprofundar este trabalho em um único sujeito pesquisado, caracterizando um estudo 

de caso. 

O caminho percorrido foi o de realizar entrevista. A entrevista fenomenológica, 

 

“Focaliza o vivido em situação, os atos e a implicação subjetiva que lhe dá 
sentido (...). Apenas uma entrevista de explicitação centrada na descrição 
do vivido através de um ato concreto permitirá depreender os modos de 
construção dos sentidos.” (Delefosse e Rouan, 2001, p.31). 
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Para compreender a experiência do colaborador, realizei entrevista individual, 

semidirigida. 

Utilizei como método de análise o procedimento de Almeida César (2007), 

entre outros, de transcrever a entrevista, formar um texto descritivo, organizar o 

conteúdo em categorias que transmitissem o conteúdo do relato, para depois 

agrupá-las em temas que permitiram discutir o fenômeno à luz do objetivo proposto.  

 

2.4. O colaborador 

 

A experiência estudada é a de pedir a Deus em oração e não ter o seu pedido 

atendido. Procurei pesquisar essa experiência em pessoas que sofreram perdas 

significativas, após tentarem obter, através da oração, a solução do problema 

enfrentado.  A partir da metodologia proposta pela psicologia fenomenológica, 

busquei pessoas que tivessem passado por essa experiência religiosa, e que 

estivessem em condições de relatá-la. 

 Para tanto, fui ao encontro de colaboradores que, por  conhecimento prévio, 

sabia  que se encaixavam no perfil desejado. Para isso, usei informações de que já 

dispunha, e solicitei indicações de outros pesquisadores, padres e psicólogos. Neste 

caminho cheguei ao Sr. Amauri. 

Amauri tem 50 anos, é casado, tem dois filhos universitários, é professor 

universitário e empresário, e viveu uma experiência da perda quando do 

adoecimento de seu irmão, que veio a falecer. Na época dos fatos,  Amauri tinha 48 

anos e seu irmão Jonas, 43 anos. 

 Eu já conhecia  Amauri e parte da história da doença do irmão, a quem tivera 

a oportunidade de conhecer, pois fora convidado para levar uma palavra de conforto 
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e ministrar o sacramento da unção dos enfermos, durante o período de seu 

adoecimento. 

 Amauri frequenta a Igreja Católica, e algumas vezes me questionou sobre o 

sentido da vida e da morte.  Isso me levou a reconhecê-lo como correspondendo ao 

perfil desejado para ser colaborador dessa pesquisa. Fiz-lhe o convite para participar 

da pesquisa por meio de uma entrevista, e ele aceitou prontamente. Acertamos os 

detalhes e o dia, e Amauri compareceu, como combinado. 

 

2.5. A entrevista  

 

Recebi Amauri em minha sala de atendimento, local totalmente apropriado por 

ser isolado, confortável e silencioso.  

 Fiz os esclarecimentos relativos à pesquisa, e pedi que falasse sobre a 

experiência religiosa em sua vida, sua vivência na situação de perda. Apresentei o 

“Termo de consentimento livre e esclarecido”, para a sua adesão e concordância, 

conforme proposta pelo Comitê de Ética da PUC-SP. Solicitei, então, ao  Amauri que 

relatasse como viveu a sua experiência religiosa em sua situação de perda do irmão. 

Seu relato durou 45 minutos, e não foi necessária nenhuma intervenção, 

tendo falado de forma continua.  

 

2.5.1. A análise da entrevista 

 

Na pesquisa fenomenológica, tem-se como objetivo a compreensão dos 

significados atribuídos pelos pesquisados ao fenômeno estudado, levando em conta 

a subjetividade envolvida do próprio pesquisador.  
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Para a análise, a partir dos conteúdos que emergiram da entrevista,  fiz uma 

relação entre os dados obtidos, minhas reflexões sobre os significados e o conteúdo 

que emergiram dos relatos, para dialogar com autores da fenomenologia. 

Fiz a transcrição literal da entrevista. Busquei mergulhar no texto, lendo e 

relendo, e voltando algumas vezes à própria fita de gravação para ouvir novamente. 

Iniciei, dessa forma, uma seleção dos temas que identifiquei no texto. Cheguei à 

classificação de 77 temas, cuja íntegra apresento em texto anexo (anexo dois). 

Desses 77 temas fiz um agrupamento por assuntos, o que resultou em 11 grupos 

temáticos.  

Os temas são:  

 

Tema 1: O irmão. 

Tema 2: O aparecimento da doença. 

Tema 3: O início do diagnóstico médico. 

Tema 4: A procura de tratamento. 

Tema 5: O início do tratamento. 

Tema 6: Busca espiritual. 

Tema 7: A constatação da gravidade. 

Tema 8: Primeiras dificuldades. 

Tema 9: Apreensão. 

Tema 10: Mais dificuldades. 

Tema 11: Questionamentos. 

Tema 12: Hipótese Diagnóstica. 

Tema 13: Perplexidade. 

Tema 14: Confiança na evolução do tratamento. 
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Tema 15: Perplexidade 2. 

Tema 16: Compartilhar com a família. 

Tema 17: A fé da mãe. 

Tema 18: A fé do Sr. Amauri.   

Tema 19: A visão de mundo e de fé. 

Tema 20: Prece. 

Tema 21: O tumor e o acreditar na cura. 

Tema 22: O tratamento e os desdobramentos. 

Tema 23: Confiança no tratamento. 

Tema 24: Exames. 

Tema 25: Retomando a confiança na cura. 

Tema 26: O tempo. 

Tema 27: Retomando a confiança na cura 2. 

Tema 28: A fé do Sr. Amauri 2. 

Tema 29: Pequena pausa e reinício. 

Tema 30: Tratamento 

Tema 31: Fragilidade. 

Tema 32: Solidariedade. 

Tema 33: O irmão 2. 

Tema 34: Resistência do tumor 

Tema 35: Transplante. 

Tema 36: Autotransplante. 

Tema 37: Acompanhamento. 

Tema 38: Quimioterapia. 

Tema 39: Isolamento e autotransplante. 
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Tema 40: Quimioterapia 2. 

Tema 41: Medula. 

Tema 42: Tratamento em casa. 

Tema 43: Complicações. 

Tema 44: Novas tentativas. 

Tema 45: Continuar acreditando. 

Tema 46: Alternância quarto e UTI. 

Tema 47:  Reconhecimento do amor. 

Tema 48: Permanecendo juntos. 

Tema 49: Complicações e acreditar na cura. 

Tema 50: Agravamento. 

Tema 51: Questionamento médico.  

Tema 52: Questionamentos e decisões. 

Tema 53: Tomada de consciência. 

Tema 54: Afeto. 

Tema 55: Sobre Deus. 

Tema 56: Presença da família. 

Tema 57: Dificuldades para hospedagem. 

Tema 58: Dificuldades ao amanhecer. 

Tema 59: O falecimento e uma releitura das dificuldades. 

Tema 60: Ir ao encontro. 

Tema 61: Certezas sobre as qualidades do irmão. 

Tema 62: Abalos na fé. 

Tema 63: Pedir com fé. 

Tema 64: Definindo fé. 
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Tema 65: Os desígnios de Deus. 

Tema 66: Pedir e não receber. 

Tema 67: Depressão. 

Tema 68: Deus quer o melhor. 

Tema 69: Por quê? 

Tema 70: Eu não merecia? 

Tema 71: Pensamento lógico sobre a fé. 

Tema 72: Incompreensão. 

Tema 73: Missão. 

Tema 74: O tempo e a falta do irmão. 

Tema 75: Releitura de fé. 

Tema 76: Sabedoria e esperança. 

Tema 77: A mãe e a fé. 

 

O resultado do agrupamento feito a partir dos temas e que possibilitou a 

formação de onze grupos temáticos, que apresento integralmente anexo (anexo 

três), ficou assim: 

Primeiro grupo temático - “o irmão”, formado pelos seguintes temas: o irmão, 

o irmão 2, alternâncias, quarto e UTI,  reconhecimento do amor, permanecendo 

juntos, afeto, certezas sobre as qualidades do irmão, cumprir a missão, o tempo e a 

falta do irmão. 

Segundo grupo temático - “a fé”, com os temas: busca espiritual, a fé da mãe, 

a fé do Sr. Amauri, a visão de mundo e de fé, prece, a fé do Sr. Amauri 2, continuar 

acreditando, sobre Deus, o falecimento e uma releitura das dificuldades, abalos na 
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fé, pedir com fé, definindo fé, os desígnios de Deus, pedir e não receber, Deus quer 

o melhor, pensamento lógico de fé, releitura de fé,  a mãe e a fé. 

Terceiro grupo temático - “a família”, com os temas: compartilhar com a 

família, pequena pausa e reinício, presença da família, sabedoria e esperança. 

Quarto grupo temático - “diagnóstico”, com os temas: o aparecimento da 

doença, o início do diagnóstico médico, a constatação da gravidade, hipótese 

diagnóstica, exames, agravamento. 

Quinto grupo temático - “dificuldades”, com os temas: primeiras dificuldades, 

mais dificuldades, fragilidade, resistência do tumor, complicações, complicações e 

acreditar na cura, dificuldades na hospedagem, dificuldades ao amanhecer. 

Sexto grupo temático - “confiança no tratamento”, com os temas: à procura do 

tratamento, confiança na evolução do tratamento, o tumor e o acreditar na cura, 

retomando a confiança na cura, retomando a confiança na cura 2. 

Sétimo grupo temático - “tratamento”, com os temas: o início do tratamento, o 

tratamento e os seus desdobramentos, tratamento, transplante, auto-transplante, 

quimioterapia, isolamento e auto-transplante, quimioterapia 2, medula, tratamento 

em casa, novas tentativas. 

Oitavo grupo temático - “apreensão, perplexidade e questionamentos”, com 

os temas: apreensão, questionamentos, perplexidade, perplexidade 2, 

questionamento médico, questionamentos e decisões, por quê? eu não merecia? 

não compreensão. 

Nono grupo temático -  “tempo”, com o tema: tempo. 

Décimo grupo temático - “solidariedade”, com os temas: solidariedade, 

acompanhamento, ir ao encontro. 
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Décimo-primeiro grupo temático - “desfecho”, com os temas: tomada de 

consciência, deprimido, mas não revoltado. 

O reconhecimento dos temas permitiu rever a síntese da entrevista, 

contemplando todos os seus aspectos e colocando entre parênteses, na maneira 

proposta pela fenomenologia, e fazer uma nova síntese. É esta a síntese que 

apresento no próximo capítulo. 

 O agrupamento e a nova síntese possibilitaram identificar os aspectos que 

dizem respeito, especificamente, aos objetivos da pesquisa. Pude, então, definir os 

sentidos elaborados e discutir em diálogo com os autores da fenomenologia e com 

um olhar na proposta de Fowler, complementada por Amatuzzi.  
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CAPITULO 3.      

 

SÍNTESE DA ENTREVISTA DO SR. AMAURI 

 

O Sr. Amauri descreveu o adoecimento e a morte de seu irmão Jonas, cinco 

anos mais novo que ele.  Seu relato durou 45 minutos e aconteceu sem nenhuma 

intervenção. Falou de forma contínua. 

Ao longo da entrevista, ele relatou um relacionamento bastante afetuoso com 

o irmão, seu único irmão, que foi seu aluno na faculdade e era também seu sócio em 

uma empresa que mantinham e na qual trabalhavam juntos. 

Em determinado dia, ele se lembra exatamente a data, 28 de outubro de 

2006, seu irmão entrou em sua sala na empresa, falando de um caroço no lado 

esquerdo da região da mandíbula, próximo ao pescoço. Era o início de uma jornada,  

de busca de diagnóstico,  tratamento e   cura. 

Seu irmão, Jonas, era casado e tinha dois filhos pequenos. Sua esposa era 

médica, e os três, Jonas, a esposa, mais o Sr. Amauri  desde o início fizeram todos 

os procedimentos necessários e esperados no caso de adoecimento. 

Procuraram o diagnóstico, e, a cada exame feito, foi sendo constatada a 

gravidade da situação. Todos os procedimentos médicos, nos protocolos de 

tratamento, foram feitos. 

Foi um período doloroso, pouco mais de seis meses, em que o Sr. Amauri 

acreditou até o fim na cura do irmão. Rezou diversas vezes. A sua primeira 

manifestação neste sentido, presente no relato, foi quando ainda estavam no 

aguardo do diagnóstico. Enquanto o irmão estava na sala de cirurgia, no 

procedimento de tentar extrair o tumor e retirar material para  fazer a biópsia, o Sr. 
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Amauri ficou no quarto rezando com a Bíblia nas mãos.  “Eu fiquei aguardando.  

Tenho costume de ler o evangelho, quando estou em hospital ou quando tenho, 

assim, um momento mais de reflexão: eu fiquei lendo no quarto.” 

Relatou a união da família, a fé da mãe e também a sua, o apoio e a 

solidariedade de seus colegas na universidade em que dava aula e que o 

substituíam, o que lhe possibilitou  ausentar-se e ficar  ao lado do irmão. 

O Sr. Amauri conta que tentaram tudo o que existe nos protocolos de 

tratamento de câncer: radioterapia, quimioterapia, autotransplante de medula. Mas 

com pequenas e breves tréguas, o tumor só cresceu. 

Jonas ficou extremamente debilitado, mas o Sr. Amauri, em cada uma das 

etapas do tratamento, tinha uma confiança muito grande, uma fé de que a cura era 

possível:  

 
 “O Jonas nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve vida desregrada, nunca 
ficou doente, da aonde, da aonde meu Deus, que vem um efeito como 
esse? (...) 
 Estava ali. Aí chegaram meus pais. Você não pode imaginar a minha mãe; 
acho que tem mais fé do que todos da nossa família juntos. Ela disse: „Deus 
é grande, não há de ser nada, vamos ter fé que, com certeza, nós vamos ter 
um bom resultado.‟    
Eu fui chorar no banheiro, aí eu comecei a lembrar do evangelho ....  Meu 
Deus, Senhor, tenho tudo na mão, a minha fé é raciocinada, não é uma fé 
meio fanática. 
Eu acredito, pelos exemplos que nós temos, pela visão de mundo, eu acho 
que o caos não gera a ordem, eu tenho absoluta convicção que existe um 
principio superior que rege, que nós chamamos de Deus, mas eu tenho 
absoluta convicção, eu, dentro da pequenez da minha fé. 
Eu disse: „Meu Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, as irmãs de Lázaro 
tinham um carinho muito grande por ele, e eu também tenho um carinho tão 
grande com meu irmão. Intervém, possibilita a cura do meu irmão, que me é 
muito caro‟. 
(...) Eu tinha no meu íntimo uma fé absoluta de que ele sarava, mas tinha 
uma fé absoluta.” 

 

  A presença constante do Sr. Amauri ao lado de seu irmão  proporcionou-lhe 

a oportunidade de expressar em diversas ocasiões o quanto o amava, e este pôde 

retribuir com grande carinho e reconhecimento este afeto. 
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Um determinado dia foi chamado às pressas ao hospital. Lá chegando, o 

médico reuniu a família e comunicou que não era mais possível controlar o tumor, e, 

ainda que conseguisse, o quadro geral era muito grave. Apesar de todo o 

tratamento, o tumor aumentava e o quadro evoluía para uma falência renal, hepática 

e respiratória. Jonas só se mantinha ainda vivo, porque as condições cardíacas 

eram muito boas.  E, diante deste quadro, ele queria saber se continuava a manter 

Jonas vivo. 

A esposa do Sr. Amauri, e também a cunhada, disseram que a decisão era 

dele. O Sr. Amauri comentou que ele só não queria que o irmão sofresse, porque 

era uma pessoa muito boa. 

O irmão faleceu no amanhecer do dia seguinte. O Sr. Amauri, que tivera uns 

contratempos que retardaram a sua saída do hotel pela manhã, fez uma releitura 

desses fatos para concluir que, talvez, as incríveis sucessões de coincidências que 

geraram o contratempo aconteceram para poupá-lo de estar presente na hora da 

morte do irmão. 

Analisando os acontecimentos, praticamente dois anos e meio após os fatos, 

o Sr. Amauri admite muitos questionamentos sobre a fé. Define a fé como a 

capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Disse que acreditava que, se 

pedisse com fé, o seu pedido seria atendido.  Ele pediu muito a Deus pela cura do 

irmão, e esperou até o último momento acreditando que seria atendido. Reconhece 

certo sentimento depressivo diante da morte do irmão, mas não de revolta.  Admite 

que tinha um amor muito grande pelo irmão, e se questiona se seria egoísmo  

querer continuar desfrutando da sua presença. Pergunta a si mesmo se realmente 

tinha  bastante fé, e se, por isso, não teve o seu pedido de cura do irmão atendido. 
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“Olha, é uma coisa que até hoje eu tenho.... Aliás, até hoje é uma coisa que 
eu queria conversar com o senhor nesse sentido. O Jonas era incapaz de 
praticar o mal, ele tinha uma filosofia que dizia: quando nós formos 
suficientemente bons, suficientemente ... nós vamos parar de julgar para 
começar a entender. Então, tudo para o Jonas, ele tinha essa postura, nós 
vamos ver o motivo por que foi, vamos entender. Era a melhor pessoa para 
se ter junto. Então, depois de tudo isso, eu não vou dizer para o senhor que 
eu não tive um abalo na minha fé. Porque a vida não é nossa, nós não 
somos bons, isso aqui é uma passagem. Com toda a tecnologia que nós 
temos, a gente não tira um grama de matéria desse planeta, nós não 
levamos. 
Puxa, mas, ao mesmo tempo, eu começava a pensar em tudo que eu 
aprendi, „que tudo que pedires com fé, crê que será atendido, que vos será 
dado‟. 
 A fé é a capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Eu tinha uma 
confiança tão grande que poderia ser operado. É, eu tinha... Eu, até o último 
dia, eu achava que ele ia melhorar, achava que nunca mais ia ter o mesmo 
tipo de vida, a mesma disposição, mas achava que ele ia melhorar, que ia 
voltar pelo menos ao nosso convívio. 
Eu tenho loucura pelo Jonas, será que é egoísmo meu querer que ele 
ficasse conosco? Será que eu não merecia a graça de ele ser curado? Será 
que minha fé não era suficiente? Quem entende os desígnios de Deus? Em 
castigo eu não acredito, porque eu acho que Deus não precisa do 
sofrimento de ninguém, e nem castiga ninguém, Ficaram essas dúvidas 
nesses dois anos e cinco meses.” 

 

Suas conclusões são a de que Deus pode tudo. Fala no exemplo do 

evangelho sobre as irmãs de Lázaro, que pedem a Jesus por ele.  Que talvez o 

irmão já tivesse cumprido a missão dele: mas, por outro lado, se Deus quer o melhor 

para as pessoas, como entender que o desfecho, ou seja, a morte de Jonas, foi o 

melhor para ele? 

 
“Só não consigo enxergar muito por que foi melhor o Jonas morrer. 
Porque eu tinha tantos planos com ele, até uma forma egoísta minha fala. 
Quem sou eu para ter planos? Me via envelhecendo com ele, um amigo 
muito especial, nós tínhamos uma afinidade muito grande, não discutíamos, 
tínhamos tudo em comum. Então, hoje fico numa dicotomia: puxa, se eu 
pedi com fé e não recebi será que eu não merecia? Será que minha fé não 
era suficiente? Será que eu estava pedindo algo que não era bom? Ao 
mesmo tempo, como pode não ser bom o senhor querer ficar com uma 
pessoa que é boa. 
E se eu pedi e não era o momento, como na minha esperança que logo 
acontecia algo melhor, que era um resultado mais adequado. Eu não 
consigo imaginar um resultado mais adequado do que ele ter ficado bom. 
Eu, dentro da minha pequenez, dentro da minha ignorância, essa foi a 
dúvida que eu fiquei depois de todo esse fato, depois de toda essa 
ocorrência.” 
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O que o conforma é o fato de que Jonas, ao morrer com 43 anos, tivera com 

ele uma convivência que teria valido, talvez, por 86 anos, ou seja, o dobro. O Sr. 

Amauri reconhece que Deus lhe concedeu muitas coisas boas na vida, e conclui que 

às vezes os planos que traçamos na vida são diferentes dos planos de Deus. 

 

“Ao mesmo tempo, não reclamo de nada, não me revolto, porque eu tenho 
tudo, tenho filhos maravilhosos, uma esposa boa, bons amigos, tenho uma 
profissão e gosto muito do que eu faço. Sinto-me muito bem, tenho muita 
alegria de viver, me sinto privilegiado. Essas dúvidas, que hoje já são um 
pouco mais distantes, porque hoje já são quase dois anos e meio, mas eu 
não entendo por que isso aconteceu. Então, tenho plena confiança na 
bondade, mesmo porque eu já tive provas cabais disso. Agora, eu não 
entendo por que Ele precisou do meu irmão.  
Eu até entendo que o amor é algo que a gente não consegue exercer de 
forma adequada. Os gregos tinham quatro definições para amor, eu consigo 
enxergar uma, mas esse tipo de amor que nós temos é muito mais apego, 
porque se nós pensarmos que as pessoas estão sempre vivas, e que esse 
plano aqui que nós estamos é uma grande ilusão, talvez nós estejamos aqui 
para tentar fazer algo melhor ou, como na parábola dos trabalhadores, que 
cada um recebeu um certo numero de talentos, alguns multiplicaram outro 
simplesmente guardou o talento, não usou. 
Então, talvez seja esse o objetivo:  o que você fez com os talentos que eu te 
dei, quantos você alavancou, quantos você ajudou, o que você multiplicou? 
Acho que isso nos vai ser cobrado porque tem toda condição de fazer 
alguma coisa; talvez ele, nesse pouco intervalo de tempo, tenha feito tanto 
que tenha cumprido a missão dele. 
 Eu não falei, mas ele faleceu com 43 anos. A convivência com ele era tão 
boa, que talvez tivesse valido por 86 e não por 43, isso é o que me 
conforma hoje. 
Quando ele faleceu, falei: „Puxa, me deu um vazio muito grande‟. Depois, foi 
começar a lembrar que tenho família, agora não só a minha, tenho a dele, 
tem dois meninos pequenos. Agora tenho quatro filhos, os meus dois e mais 
os dois dele. Então, realmente, a vida não para. Somos até egoístas; eu, 
porque, até hoje, eu não fui a única pessoa no mundo a passar por isso, eu 
aceito até porque Deus já me deu provas incontestes de tudo de bom que já 
fez por mim. Eu só sou ignorante, muito ignorante, para entender todas 
essas dúvidas que eu expus para o senhor: o porquê, se eu pedi com fé e 
não recebi, o porquê eu tinha certeza que ia acontecer e não aconteceu. Ou 
porque nós não éramos dignos de receber, porque o plano de Deus não era 
esse, ou porque a linha que Deus me traçou não é a mesma que a gente 
acha dentro da nossa ignorância. 
 E, hoje, eu, o meu pedido sempre é a oração de Salomão: sabedoria para 
administrar o que me destes, porque eu tenho tudo,  eu tenho mais do que 
eu mereço. A minha angústia é de conseguir não amparar os que estão 
comigo, agir de uma forma racional, ter disposição para amparar todos 
esses que estão juntos e, se Deus permitir, um dia, quando Ele achar, que 
eu possa estar de novo com meu irmão.” 

 

Outra coisa que enxerga é que agora não tem só dois filhos, pois considera 

que os dois filhos do irmão são seus filhos. Em suas orações pede a Deus, que lhe 
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dê sempre muita sabedoria para administrar, agindo de forma racional, os 

acontecimentos à sua volta, amparando todos o que dependem dele. O Sr. Amauri 

manifesta uma admiração pela fé inabalável de sua mãe. 
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CAPÍTULO 4.     

 

DISCUSSÃO DA ENTREVISTA DO SR. AMAURI 

 

 
     Amauri mostra uma fé submetida à lógica humana. O fato de ter vivido 

corretamente, segundo os princípios cristãos, aliado a uma leitura literal do trecho do 

Evangelho em que Jesus cura  Lázaro diante do pedido de suas irmãs são, para ele, 

uma  garantia de que o irmão será curado.  

 Amauri classifica o mundo como ordenado por um princípio superior que o 

rege e organiza, a quem chama de Deus, e, nesta perspectiva, a sua fé é racional e 

lógica. Sua fé aproxima-se do estágio mítico-literal de Fowler, no qual a pessoa 

apropria-se de sua religião em uma interpretação literal do que lhe é apresentado. 

Nessa lógica, o seu relacionamento com Deus está baseado em uma reciprocidade 

que segue os princípios da justiça humana.  

 Amauri considera que o seu irmão sempre foi uma pessoa boa, com uma vida 

regrada, e, portanto, não poderia ser vítima de uma doença que lhe tirasse a vida. 

Uma pessoa de vida regrada e moralmente boa, que respeita as regras que regem o 

mundo, não poderia ter uma doença de tratamento e cura tão difícil, e, uma vez 

doente, a cura deveria acontecer. Em outras palavras, a reciprocidade é 

profundamente esperada e vivenciada.  

Na fé mítico-literal como diz Fowler, existe a busca de uma reciprocidade na 

vivência da fé, “faço o que posso para conseguir um objetivo e espero que Deus 

faça a sua parte”. Amauri diz que fez tudo o que pôde, ou seja, fez a sua parte. 
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Além de rezar, ele valeu-se, também, de seus conhecimentos científicos e 

acadêmicos. Considerando todos os avanços dos últimos anos no tratamento do 

câncer, a oportunidade de ter acesso aos protocolos de procedimentos dos 

principais centros de pesquisas existentes no mundo sobre a doença, bem como aos 

medicamentos, Amauri procurou proporcionar e favorecer um bom tratamento 

médico para o seu irmão. 

Em relação a seus conhecimentos, ele mantém a mesma postura 

racionalizante que tem diante da religião: “O Jonas nunca fumou, nunca bebeu, 

nunca teve vida desregrada, nunca ficou doente, da onde, da onde, meu Deus, que 

vem um efeito como esse?” 

Mas, à medida que a doença se mostrou extremamente agressiva, a 

expectativa de cura de Amauri fundamenta-se cada vez mais na sua fé racional e 

mítico-literal.  

 

(...) “Mas, ao mesmo tempo, eu começava a pensar em tudo que eu 
aprendi; que tudo que pedires com fé,  será atendido, que vos será dado.” 
(...) “Eu fiquei aguardando, e tenho costume de ler o evangelho, quando 
estou em hospital ou quando tenho, assim, um momento mais de reflexão; 
eu fiquei lendo no quarto.” 
(...) “Eu disse: „Meu Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, as irmãs de Lázaro 
tinham um carinho muito grande por ele, e eu também tenho um carinho tão 
grande com meu irmão. Intervém, possibilita a cura do meu irmão, que me é 
muito caro‟.”  

 

O texto citado por Amauri, sobre o resgate da vida de Lázaro, mostra a 

maneira de entender a sua fé. O pedido feito pelas irmãs de Lázaro, neste texto, tem 

como resposta o que parecia ser totalmente impossível acontecer, Lázaro já estava 

morto, mas Jesus, sensibilizado e comovido pela dor de suas irmãs e pelo seu 

próprio sofrimento, o traz  de volta à vida. 

Na lógica de Amauri, se Jesus pôde fazer isso, poderia também curar o seu 

irmão. Dentro deste entendimento, Amauri tinha a certeza da cura, a partir do 
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seguinte raciocínio: Jesus pode curar e livrou Lázaro da morte; ele, Amauri, acredita 

em Deus, e ama o irmão, assim como as irmãs de Lázaro o amavam. Ele ama seu 

irmão Jonas, que é uma pessoa boa e não faz mal a ninguém, portanto, não merecia 

ter um resultado diferente que não fosse a superação da doença. Amauri fez desta 

compreensão sua grande esperança, confiando no desfecho favorável:  

 

“(...) eu tinha no meu íntimo uma fé absoluta de que ele sarava, mas tinha 
uma fé absoluta”. 
“(...) A fé é a capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Eu tinha 
uma confiança tão grande que poderia ser operado. É, eu tinha....”   
“Eu, até o último dia, eu achava que ele ia melhorar, achava que nunca 
mais ia ter o mesmo tipo de vida, a mesma disposição, mas achava que ele 
iria sarar.” 

 

A morte do irmão questiona a sua fé mítico-literal, que está no âmago de sua 

compreensão de mundo e da vida, e abala-o profundamente. Atinge, também, o seu 

próprio projeto de vida. 

 

“Porque eu tinha tantos planos com ele, até uma forma egoísta minha fala. 
Quem sou eu para ter plano? Me via envelhecendo com ele, um amigo 
muito especial, nós tínhamos uma afinidade muito grande, não discutíamos, 
tínhamos tudo em comum.” 

 

Amauri, ao constatar que a sua fé não garantiu a cura, questiona a sua lógica 

inicial. 

 

 “Então hoje fico numa dicotomia: puxa, se eu pedi com fé e não recebi será 
que eu não merecia? Será que minha fé não era suficiente? Será que eu 
estava pedindo algo que não era bom? Ao mesmo tempo, como pode não 
ser bom o senhor querer ficar com uma pessoa que é boa”. 

 

Pergunta-se, de forma angustiante, se as razões que sustentavam sua fé não 

eram verdadeiras. 
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“Eu tenho loucura pelo Jonas, será que é egoísmo meu querer que ele 
ficasse conosco? Será que eu não merecia a graça de ele ser curado? Será 
que minha fé não era suficiente?” 
“Ou porque nós não éramos dignos de receber”. 

 

Ao mesmo tempo  que duvida de sua própria lógica, Amauri questiona a sua 

fé: “(...) eu começava a pensar em tudo que eu aprendi que tudo que pedires com fé 

crê como atendi que vos será dado.” 

Para Amatuzzi (2001), é comum haver mudanças no modo de viver a fé, a 

partir de experiências pessoais. Amauri começa a se perguntar sobre o modo como 

viveu sua fé  até o momento: 

  

“E se eu pedi e não era o momento, como na minha esperança que logo 
acontecia algo melhor, que era um resultado mais adequado. Eu não 
consigo imaginar um resultado mais adequado do que ele ter ficado bom. 
Eu, dentro da minha pequenez, dentro da minha ignorância, essa foi a 
dúvida que eu fiquei depois de todo esse fato, depois de toda essa 
ocorrência.” 

 

Diante do sentimento de impotência frente à experiência vivida, surge a 

constatação de que sua compreensão é limitada:  

 

“Só não consigo enxergar muito por que foi melhor o Jonas morrer.” 
“Eu só sou ignorante, muito ignorante, para entender todas essas dúvidas 
que eu expus para o senhor: o porquê, se eu pedi com fé e não recebi, o 
porquê eu tinha certeza que ia acontecer e não aconteceu.” 
(...) “Quem entende os desígnios de Deus? Em castigo eu não acredito, 
porque eu acho que Deus não precisa do sofrimento de ninguém, e nem 
castiga ninguém. Ficaram essas dúvidas nesses dois anos e cinco meses.” 

 

Ele vive um momento de abalo, no qual fica diante de sua impotência, tendo a 

consciência da própria limitação humana.  

 “(...) Eu ficava assim meio perdido, dá uma sensação de impotência muito 

grande, nós somos muito pequenos, nós somos muito pequenos.” 
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Como conseqüência, Amauri vivencia um vazio. No entanto, ele busca manter 

o seu modo anterior de viver a fé e procura uma nova argumentação lógica que lhe 

permita compreender o que aconteceu, recuperando a sua relação com Deus. 

Assim, ele busca fugir do vazio, reconstruindo novos argumentos baseados na sua 

religião que permitam compreender a experiência vivida. Se, de início, ele tinha uma 

compreensão racional da vida e da fé, ele busca, agora, uma nova racionalização.  

Amauri considera que, embora ele tenha querido muito a cura do irmão e para 

isso tenha orado e pedido a Deus, o não atendimento de suas preces ocorreu 

porque talvez os planos de Deus fossem outros.  O tempo de convivência com o 

irmão poderia ser contado pelo dobro e havia, muito, ainda, para ser lembrado e 

assimilado.  

 

 “Eu não falei, mas ele faleceu com 43 anos. A convivência com ele era tão 
boa, que talvez tivesse valido por 86 e não por 43, isso é o que me 
conforma hoje.” 
“(...) talvez ele nesse pouco intervalo de tempo tenha feito tanto, que tenha 
cumprido a missão dele.” 

 

Ao concluir que o tempo de vida do irmão, 43 anos, teria valido pelo dobro, 86 

anos, Amauri pensa na intensidade vivenciada nos anos de convivência, na forma 

como o irmão viveu os seus 43 anos, e as lembranças que deixou, o que lhe 

proporciona conforto e um sentimento de incentivo para a sua vida. 

Amauri reconstrói seu projeto de vida, de sua própria vida, respeitando a 

lembrança do irmão e diz: 

 

“Foi começar a lembrar que tenho família, agora não só a minha, tenho a 
dele, tem dois meninos pequenos. Agora tenho quatro filhos, os meus dois e 
mais os dois dele. Então, realmente, a vida não para. Somos até egoístas; 
eu, porque, até hoje, eu não fui à única pessoa no mundo a passar por isso, 
eu aceito até porque Deus já me deu provas incontestes de tudo de bom 
que já fez por mim (...)  porque o plano de Deus não era esse, ou porque a 
linha que Deus me traçou não é a mesma que a gente acha dentro da 
nossa ignorância.  
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E hoje, eu, o meu pedido sempre é a oração de Salomão: sabedoria para 
administrar o que me destes, porque eu tenho tudo,  eu tenho mais do que 
eu mereço. A minha angústia é de não conseguir  amparar os que estão 
comigo, agir de uma forma racional, ter disposição para amparar todos 
esses que estão juntos e, se Deus permitir, um dia, quando Ele achar que 
eu possa estar de novo com meu irmão.” 

 

 Amauri transforma o significado de sua vida a partir da constatação de que 

pediu com fé, esperou em Deus, mas suas preces na foram atendidas da maneira 

como entendeu que poderia e deveria ser. Ele refaz a sua compreensão e busca 

novos significados, que lhe dão a possibilidade de compreender a nova situação 

sem romper com a sua fé. 

 . Embora construa novas racionalizações, elas, no entanto, não lhe dão a 

mesma garantia que tinha anteriormente. Ele pensa no modo como sua mãe vivia a 

fé: 

“É interessante a fé da minha mãe, é interessante. O modo de pensar isso 
realmente me surpreendeu: o Jonas vai sarar, está controlando. Depois que 
o Jonas faleceu, falou: „Nossa, como Deus me deu um filho bom, eu tenho 
dele a melhor impressão, eu fui feliz pelos dois filhos que eu tive‟.  
Interessante a fé que ela sempre nutriu.”   

 

Ao mesmo tempo, ele considera que, talvez, nem tudo possa ser alcançado 

por um raciocínio lógico:  

 

“Ao mesmo tempo, não reclamo de nada, não me revolto, porque eu tenho 
tudo. Tenho filhos maravilhosos, uma esposa boa, bons amigos. Tenho uma 
profissão e gosto muito do que eu faço. Sinto-me muito bem, tenho muita 
alegria de viver, me sinto privilegiado. Essas dúvidas, que hoje já são um 
pouco mais distantes, porque hoje já são quase dois anos e meio. Mas eu 
não entendo por que isso aconteceu. Então, tenho plena confiança na 
bondade, mesmo porque eu já tive provas cabais disso.”  

 

Pode-se dizer que Amauri vislumbra a possibilidade de apoiar-se numa 

atitude de confiança e de entrega a Deus, e faz esse percurso sustentado por 

argumentos racionais. 
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Em suma, pode-se dizer que a experiência de pedir e não ser atendido atinge 

o modo de viver a fé e obriga a ressignificações, ou seja, a manter os significados 

iniciais, transformá-los ou abandoná-los. Cabe ao psicólogo clínico e ao orientador 

espiritual acompanharem esse processo no modo como se dá em cada um que 

passa por essa experiência, considerando os seus efeitos. 
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CAPÍTULO 5.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo deste trabalho foi compreender, a partir da abordagem 

fenomenológica, a experiência de pessoas religiosas que ao passarem por situações 

de iminente perda, pediram por meio da oração que a perda não ocorresse, mas não 

tiveram seus pedidos atendidos. A partir dessa experiência, como o não atendimento 

do pedido se reflete na sua crença religiosa.  

 Por meio de análise de um caso foi possível mostrar como essa situação 

abala o pedinte, atingindo seu modo de viver a fé e questionando-o. O modo singular 

como o colaborador viveu essa situação possibilita alertar psicólogos e líderes 

espirituais para a importância de acompanhar os processos pelos quais passam as 

pessoas que vivenciam situações semelhantes. No caso em pauta, o colaborador viu 

abalado seu modo de viver a fé e procurou recuperá-lo por meio de novas 

significações. O resultado foi uma maneira de viver a fé semelhante à anterior, 

pórem mais flexibilizada. 

Por outro lado, as reflexões que resultaram nesta dissertação também foram 

transformadoras para mim. 

 No processo de construção desta dissertação, tive que fazer constantes 

ajustes, visando manter o foco no meu objetivo, e esta experiência foi 

profundamente enriquecedora. 

 Ao ir apurando este trabalho, tanto teórica quanto metodologicamente, frente 

às novas compreensões que iam emergindo, pude perceber, no relato do Sr. 

Amauri, uma experiência única, profunda e enriquecedora, que contempla a questão 
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levantada como objetivo desta dissertação, e pude ampliar e aprofundar a 

compreensão do fenômeno.  

 No meu trabalho, me deparo frequentemente com pessoas que pedem a 

Deus em oração, quando estão passando por algum tipo de dificuldade. A 

oportunidade de aprofundar esta questão e entender a dinâmica deste processo, 

bem como os seus desdobramentos, me ajudou ter  uma melhor compreensão da 

realidade dessas pessoas com quem convivo. Mesmo tendo clareza do caráter único 

da  experiência,  a de  Amauri se apresenta como uma importante ferramenta para a 

minha vida, em meus atendimentos clínicos e pastorais. Penso que esta dissertação 

poderá contribuir para a melhor compreensão e atendimento de casos semelhantes, 

principalmente considerando que o tema é muito pouco conhecido e divulgado no 

meio acadêmico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. A ENTREVISTA DO Sr. AMAURI    

 

Pode começar?  

Vou tentar fazer uma narratória sucinta sobre a experiência que  eu tive com a 

perda do meu irmão Jonas. 

  Meu irmão é uma pessoa para mim extremamente especial, eu tinha uma 

afinidade, uma convivência muito grande, um carinho e uma relação que era muito 

agradável. 

  No dia 28 de outubro 2006, o Jonas entrou em minha sala  e falou  “Eu estou 

sentindo um nódulo no lado esquerdo inferior da área mandibular, um pouco 

protuberante, na região do pescoço.” 

  Eu apalpei e disse:  

“Realmente, Jonas, pode ser uma monocleose,  alguma coisa assim,  mas 

vamos fazer um exame.” 

  A esposa do Jonas é médica, ela marcou para fazer um ultrassom, uma 

consulta numa outra profissional que era da área de endocrinologia, porque nós 

achávamos que era algum gânglio, alguma infecção. 

  Ela fez o ultrassom e eu até fui depois com o Jonas na consulta. E ela falou:  

“Olha, eu descobri um nódulo, tem um volume razoável, mas eu sugiro que vá  

procurar um cirurgião que tenha especialização na área de        oncologia, porque 

pode ser um nódulo frio, como pode ser apenas um abscesso tumoral frio, como 

pode ser algo relativo ao prenúncio de um câncer.” 

  Eu fiquei muito apreensivo; aí fomos, obviamente, atrás de um profissional. 
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  Tivemos uma indicação bastante boa, eu já queria levar o Jonas para onde 

fosse. Aí, tanto a esposa dele, como por indicação na própria área de profissional de 

excelência, nós fomos para Jaú. 

  O profissional apalpou, notou, e quis fazer uma biópsia. Mas nós imaginamos: 

se vai haver um ato cirúrgico, o melhor é eliminar este abscesso, e então já parte 

para fazer o ato, para não manipular mais o meio. 

  Nós saímos no dia 5-12, eu, o Jonas e a esposa, para fazer a cirurgia. Fomos 

para Jaú cedinho, que a idéia era se internar,  pois o hospital parava depois de 

dezembro para reforma. 

  Fomos, internou, fez a cirurgia, eu fiquei aguardando.  Tenho costume de ler o 

evangelho, quando estou em hospital ou quando tenho, assim um momento mais de 

reflexão; eu fiquei lendo no quarto. 

  Depois de umas duas horas, volta a minha cunhada e o médico, e ela, 

chorando, falou:   

“É muito grave.” 

  Mas como é muito grave?  Para mim foi um choque, nós esperávamos que 

fosse algo que tivesse um desfecho muito simples. 

  Daí fui conversar com o médico:  

  “O que o senhor achou, doutor ?” 

  Ele respondeu: 

  “É, vamos ver, nós vamos ter que fazer um complemento do tratamento com 

quimioterapia e rádio.” 

“É, mas o senhor conseguiu tirar o nódulo inteiro?” 

  Ele disse: 

  “Olha, não consegui, tinha um arraigamento bastante profundo.” 
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  Nossa! Mas aí, então,.... eu fiquei muito apreensivo. 

  Ele continuou: 

  “Não foi possível. Olha, eu já entrei tão invasivamente, que eu praticamente 

lesei uma parte das cordas vocais.” 

  Perguntei: 

  “Meu Deus, chegou nessa profundidade?” 

  Ele disse: 

  “Chegou! E eu não consegui tirar toda a massa tumoral porque era muito 

profundo e nós achamos, porque foi feito durante a cirurgia a pesquisa por 

congelamento da amostra retirada, olha, parece que é um tumor tipo burkitt, que é 

um tumor extremamente raro. Esse tumor tem frequência um pouco maior na África; 

para nós, aqui, é de um aparecimento dentro das estatísticas médicas considerado 

razoavelmente  esporádico.” 

  “Mas, meu Deus, e como é que nós vamos fazer?” 

  O médico disse: 

  “Calma, vamos ver como evolui o quadro, vamos ver o que nós vamos fazer. 

Agora ele se recupera da cirurgia, e aí vai entrar para fazer uma avaliação de um 

dermatologista, e nós vamos tentar controlar este resquício que voltou, e, a meu ver, 

não teve nenhuma difusão para o restante do organismo.” 

  Nossa! Aquilo para mim foi uma situação terrível, pois eu tinha uma certeza 

de que aquilo não havia de ser nada. Eu me recompus, fui conversar com minha 

cunhada... É muito invasivo o tumor, está dando a volta  por trás da coluna cervical. 

Mais quando? Como? O Jonas nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve vida 

desregrada, nunca ficou doente, da onde, da onde, meu Deus, que vem um efeito 

como esse? Ela chorou e eu também. 
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  Estava ali. Aí chegaram meus pais. Você não pode imaginar a minha mãe; 

acho que tem mais fé do que todos da nossa família junto.  Ela disse: 

  “Deus é grande, não há de ser nada, vamos ter fé que, com certeza, nós 

vamos ter um bom resultado.”    

Eu fui chorar no banheiro: aí eu comecei a lembrar do evangelho....      Meu 

Deus, Senhor, tenho tudo na mão, a minha fé é raciocinada, não é uma fé  meio 

fanática. 

Eu acredito, pelos exemplos que nós temos, pela visão de mundo, eu acho 

que o caos não gera a ordem, eu tenho absoluta convicção que existe  um principio 

superior que rege, que nós chamamos de Deus, mas eu tenho absoluta convicção, 

eu, dentro da pequenez da minha fé. 

  Eu disse: “Meu  Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, as irmãs de Lázaro 

tinham um carinho muito grande por ele, e eu também tenho um carinho tão grande 

com meu irmão. Intervém, possibilita a cura do meu irmão, que me é muito caro”.  

Acabei, me recompus, voltei, esperei voltar da cirurgia. 

Depois de três dias teve alta, nós voltamos para casa. 

Estava sendo feita análise, para ver se era um tumor burkitt ou se era um 

tumor não burkitt, que tem a tendência de ter a proliferação muito mais pronunciável. 

Saiu o não burkitt e ficamos muito contentes, achamos que tinha, realmente, 

tinha uma condição de ter cura. 

Voltamos no sábado, eu fui com ele, fomos consultar o dermatologista. O 

médico fez uma triagem, ele falou: 

  “Olha, Jonas, se eu tivesse que fazer uma aposta entre a doença e você, eu 

faria em você, porque você é sadio,  é jovem, você tem uma condição física muito 

boa,  tem o apoio de sua família, que é muito importante. Nós vamos começar a 
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fazer um tratamento bastante invasivo; primeiro, quimioterápico e provavelmente 

isso leve à esterilidade. Então se você quiser ter mais filhos vamos fazer uma coleta 

de sêmen.” 

  O Jonas chorou um pouquinho, também fiquei..... Interessante como a gente 

fica fragilizado. Todos nós temos certeza da morte, mas é algo que perturba muito o 

ser humano. 

  Ele falou:   

 “Fica tranquilo. Você vai ver, nós temos convênios internacionais, nós temos 

acesso ao que tem de mais moderno, vamos começar a fazer o tratamento, você vai 

ver como isso vai se desenvolver bem.” 

Ele fez a sugestão de fazer um petscan, que é um exame por ressonância 

magnética mais localizado, onde é dado um contraste e o senhor percebe se houve 

um deslocamento da massa tumoral. 

Então fomos para São Paulo, fomos à Beneficência Portuguesa fazer esse 

exame. Fizemos, aí fui conversar com o médico. Ele disse: 

  “Pronto, vocês podem passar o Natal tranqüilos.” 

  Isso tudo ocorreu em alguma coisa ao redor de um mês. 

Continuando o que disse o médico: 

  “Vocês podem passar o Natal tranquilos, está localizado, a massa regrediu, 

não existe nenhum outro foco.” 

Nós ficamos muito animados,  eu tinha no meu íntimo uma fé absoluta de que 

ele sarava, mas tinha uma fé absoluta. 

  Voltamos, passamos o Natal juntos, aí  no começo do ano iniciou-se o 

tratamento, extremamente agressivo. 
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  Começou a fazer seções uma semana, com intervalo de duas, de 

quimioterapia, todos os quimioterápicos mais modernos que se conheciam. 

Foi passando janeiro, fevereiro, alternando períodos de melhora,  de piora, o 

médico acompanhando, fazendo toda a coleta, às vezes com punções na espinha, 

estava vendo se a medula continuava livre. 

Quando, chegou em março ou abril, ele falou: “Vamos complementar o 

tratamento”. Aí, o Jonas já tinha perdido o cabelo, já estava debilitado ao extremo, já 

não tinha muita força de subir as escadas. 

  O médico falou: 

  “Vamos fazer um complemento com radiação.” 

Jonas fez várias sessões de radiação. Eu achei que foi a melhor fase, porque 

o tumor praticamente desapareceu, a região ficou livre. Falei: “Graças a Deus é o 

que está acontecendo.” 

  Então, quando  terminou a radiação, voltou a evoluir a massa tumoral, aí 

continuou com a quimioterapia. 

  Mas  o Jonas já estava debilitado ao extremo,  já começou a ter febre, voltou 

para o hospital, ficamos um tempo com ele internado, larguei todas as minhas 

coisas. Felizmente, a gente tem amigos, gente boa que foi mantendo... Praticamente 

vinha para dar aula, ou em alguma banca.  E corria eu e a esposa dele também com 

ele. 

  O Jonas sempre me foi muito caro,  então eu não queria deixar de ficar com 

ele, de fazer o que...  De ampará-lo da melhor forma possível. 

  O tumor voltou a reincidir, aí voltaram  as aplicações de quimioterapia intensa. 

  O médico chega e fala: 
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  “Olha, nós não estamos conseguindo regredir o tumor, nós vamos fazer um 

transplante de medula, vamos ver quem serve na família.” 

  Fiz o teste, eu não era compatível. 

  Examinou outra vez a medula do Jonas estava livre. “Eu acho que nós 

devíamos fazer um autotransplante porque a medula está livre, e a compatibilidade é 

plena e a certeza é muito maior, não vai haver nenhuma rejeição, então vamos 

colher a medula”. 

  Então, coitado do Jonas, se internou e colheu a medula, que é um processo 

bastante desagradável, precisa tirar do âmago dos ossos planos. Colheu a medula e 

se internou no isolamento. 

  Eu fiquei um pouco com ele; um pouco eu, um pouco a esposa, um pouco o 

cunhado, nos revezamos. 

  Ele tomou uma dose letal de quimioterápico, que destrói  toda  a fauna e toda  

a flora, todos os anticorpos, para tentar ver se havia uma erradicação completa da 

massa tumoral. 

  Ele fez esse tratamento, e ficou no isolamento. O senhor sabe, isolamento 

pleno, condição de higiene diferenciada. Aí, foi feito esse tratamento. Ele ficou mais 

ou menos um mês no isolamento, aí recebeu a medula. 

  O tratamento são 540 comprimidos administrados numa frequência 

razoavelmente alta, que praticamente esteriliza o indivíduo, acaba com toda a gama 

de anticorpos. 

  Recebeu a medula outra vez, continuou internado até que houvesse a 

recuperação. Implantou a medula, teve alta depois de uns quinze dias, voltou para 

casa. 
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  Continuou acompanhando com medicação para evitar infecção, todo cuidado 

para não se expor a contato, a alguma influência de vírus, a uma gripe, qualquer 

contágio que poderia ser letal.  

Começou a ter febre. Então, nós levávamos, acompanhávamos, baixava a 

febre e a massa tumoral voltou a reincidir.  Aí para nós foi um choque, porque depois 

de tudo isso, não é? Como? Aí se pensou em fazer outro tratamento de radiação 

com uma precisão muito maior, localizada mais, com intensidade mais pronunciada. 

  Fomos outra vez para São Paulo, verificamos o profissional. Aí tinha que ser 

feita uma máscara para posicionar o crânio, para não haver movimento durante a 

sessão. Foi feito isso tudo. 

  Fomos para o Hospital do Câncer, mas ele não aguentou fazer a aplicação, 

que comprimia de tal forma.... O tumor já devia estar bastante avolumado e então 

ele tinha falta de ar. Nesse período, o Jonas começou a ter desmaios. 

  Meu Deus, o que está acontecendo? O volume da massa tumoral começou a 

comprimir o nervo frênico. Então, às vezes, a gente estava conversando e ele 

apagava, ficava num estado assim de torpor, letárgico... Aí, depois de um certo 

tempo, voltava, não se lembrava do que tinha acontecido. 

  Internamos outra vez. Aí,  começou a ter uma falência muito grande dos 

níveis sanguíneos, plaquetas, glóbulos vermelhos. Aí, nós começamos a arrumar 

doadores de plaquetas, para fazer a... tentar elevar o nível de plaquetas, para 

chegar numa condição que pudesse ser feita outra vez a radiação. 

Fomos para São Paulo, internamos no Hospital do Câncer. Aí, ele foi 

definhando. O nível de plaqueta chegava a vinte mil (o normal chega ao redor de 

160 -120) e com doses maciças. Aí, começou a sentir falta de ar, ter dificuldade para 

respirar. Aí, a médica em São Paulo falou: 
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 “Olha, o deslocamento do tumor está fechando a traquéia. Nós podemos 

tentar colocar um stent por dentro da traquéia para voltar o calibre do tubo para 

oxidar. Vamos fazer?” 

  Então eu e minha cunhada dissemos: “Vamos.” 

Fez a cirurgia, das 6 da tarde às 9 da noite. Aí implanta o stent. Às vezes, a 

gente não consegue, precisa ter uma flacidez. Implantou, foi muito bem sucedida a 

cirurgia. 

  Fui ver as fotos da cirurgia. Meu Deus! Mesmo com o stent, a massa tumoral 

já aflorava por dentro dos alvéolos do stent, mas eu ainda tinha fé, eu ainda achava 

que ele sai. Aí, entrou também em pauta o setor de quimioterapia do AC Camargo. 

“Ó, enquanto nós esperamos para fazer a radiação, vamos entrar com o 

quimioterápico para evitar o alongamento do tumor,” fez o quimioterápico. 

  Jonas começou a ter febre, começou a ter edemas. Aí, acabou indo para a 

UTI. Foi para a UTI, tal, teve uma melhora e voltou para o quarto. Começou a ter 

dificuldade para respirar, começou a ter os desmaios. Aí, voltou para a UTI. Aí, 

precisou entubar, mas ele plenamente consciente. Interessante que nunca, em 

nenhum instante, ele reclamou, ele disse: “Por que eu?  Por que eu estou passando 

por isso?” 

  Interessante. Eu ficava com ele no hospital e ele pegava minha mão e punha 

no rosto e falava: 

  “Nossa, como você gosta de mim! A gente deve estar junto há muito tempo. 

Como você gosta de mim!” 

   Eu ficava assim, meio perdido. Dá uma sensação de impotência muito 

grande. Nós somos muito pequenos, nós somos muito pequenos. 
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  Ele foi para a UTI, e eu, acompanhando. Consegui arrumar até o crachá para 

entrar junto na UTI. Assim, até fora dos horários normais de visita, eu poderia entrar. 

Mas ele totalmente lúcido, já escrevia, pois, com o tubo,não podia mais falar, mas 

com uma demaciação enorme no braço esquerdo, enorme, e, aí, aplicando soro e 

controlando e já com sonda na urina, já fazendo taxa de admissão de suprimento de 

liquido para continuar mantendo dentro do equilíbrio osmótico adequado; o que 

perdia de líquido repunha. 

  Mas aí já começou com falência renal, aí já começou a ter que fazer uma 

alimentação controlada por sonda, mas ainda tinha toda fé que ele saía. Aí, ficava 

com ele uma boa parte, vinha para cá para ver as coisas como é que estavam, 

voltava. 

  Saí de lá uma segunda-feira de madrugada para vir para cá. Quando foi na 

quarta, a minha cunhada me ligou, falou: “Olha, os médicos estão pedindo para 

fazer uma reunião conosco”. 

  Fui na quarta-feira, eu e minha esposa. Aí ficamos na quinta. Quando foi na 

quinta à tarde, os médicos nos chamaram: 

“Ó, nós não conseguimos controlar o tumor; ainda se conseguíssemos, o 

quadro geral é muito grave. Com todo o quimioterápico aplicado, o tumor só 

aumentou, e,  fora isso, ainda que tivéssemos conseguido controlar, está com 

falência renal, está com falência hepática, já está com problema de falência 

respiratória, e só está se mantendo porque a condição clinicardíaca é muito boa.  O 

senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu continue mantendo ele vivo?” 

  Falei: “Meu Deus,  que pergunta! Quem sou eu para ser dono da vida?” “Que 

opinião eu podia dar? Falei para minha esposa, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei 

para minha cunhada, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei: “Meu Deus, meu Deus!” 
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Falei: 

“Olha, doutor, só não queria que ele sofresse, porque o Jonas era, é uma 

pessoa muito boa.” 

  Foi só aí que eu vi que não tinha jeito, que até então eu tinha plena certeza de 

que ia ter um resultado.  Aí, nós saímos do médico, eu voltei para a UTI, mas ele já 

estava inconsciente.  

Interessante, todo dia de manhã, nós, que trabalhamos juntos os vinte quatro 

anos, ele chegava, me dava um beijo: “Você está bom, coração?” Eu dei um beijo 

nele da mesma forma. Falei: “Meu Deus do céu, eu não acredito que isso está 

acontecendo.” E aí veio aquela dúvida. Deus tudo pode, cheguei a pedir para 

reverter àquela situação. Logo depois, eu me lembrei da segunda estrofe do Pai 

Nosso, “que seja feita a Vossa vontade”. 

  Nós saímos. Aí, os irmãos da minha cunhada já tinham também ido para São 

Paulo; aí eu tinha alugado um flatzinho para dar apoio para eles, porque a idéia era 

o Jonas ficar no flat, fazer a aplicação e voltar. É que evoluiu tão rápido, que ele 

passou, coitado, uma noite lá só. Aí, deixei o flat para a minha cunhada e pros 

irmãos e peguei minha esposa e fui procurar um hotel para passar a noite. 

  Bom, amanhã de manhã eu vou voltar para o hospital e vou me internar com 

ele até o fim. Aí, passamos a noite, não tinha vaga em hotel nenhum. Eu não sei o 

que estava acontecendo, se tinha congresso em São Paulo ou uma conferência, eu 

sei que eu fui achar um único apartamento  atrás do Masp, que é o Iglu  Hotel,  um 

hotel de cinco estrelas, um hotel muito fino. 

  Enfim, aí amanheceu, eu rapidinho... Eu acordo muito cedo. Tomei um banho, 

acordei minha esposa, falei: “Toma um banho que eu vou ficar lá com o Jonas, se 

apronta”. E aí  eu estava lá, fazendo minha oração, ela me gritou: “Acabou a água!” 
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Aí, liguei para a recepção: “Está sem água o apartamento”. “É, queimou a bomba.” 

Falei: “Liga a de reserva, todo  prédio com mais de cinco andares tem um sistema 

de bomba reserva”.   “É, queimou também a de reserva.” Falei: “Como? Então 

chama a manutenção, por favor”. “A manutenção nossa é externa, é terceirizada.” 

“Estou com a minha esposa aqui, terminando de tomar banho, preciso de água.” 

Falou: “Vou mandar um balde do restaurante”. Aí, chega um atendente lá, com o 

balde de água fervendo. “Como é que eu vou jogar isso na minha esposa? Traz um 

balde de água fria.” E nisso, o tempo passando. Aí, misturei as duas águas, acabei 

de enxaguá-la. Aí , descemos, eu disse: “Vou tomar um cafézinho rápido e vamos 

embora”. 

  A hora que eu sentei para tomar o café, tocou o telefone que ele tinha 

falecido. Para quem acredita, é uma coisa interessante. Eu nunca vi duas bombas 

falharem ao mesmo tempo, até porque as duas têm circuito de proteção. Eu nunca 

imaginei uma situação que nem essa. Será que isso não aconteceu para que Deus 

me poupasse de não estar com ele naquela hora? 

  O pessoal muito gentil do hospital, os enfermeiros disseram que ele estava 

muito calmo. Ele teve uma passagem muito suave, muito tranquila. “Puxa, mas que 

pena que eu não pude estar junto não é?” Falou: “Acho que foi bom o senhor não 

estar, posso garantir ...” Fernando, moço muito gentil: “Foi na minha mão”. 

  Bom, aí foi toda aquela burocracia para reconhecer o corpo. Nem minha 

esposa, nem minha cunhada tiveram coragem.  Fui eu quem reconheceu o corpo. 

Ele estava com a expressão muito calma, aí eu fui e dei um beijo nele, outra vez, e 

fomos correr atrás de todos documentos para fazer o translado. 

  Olha, é uma coisa que até hoje eu tenho,... Aliás, até hoje é uma coisa que eu 

queria conversar com o senhor nesse sentido. O Jonas era incapaz de praticar o 
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mal, ele tinha uma filosofia que dizia: “Quando nós formos suficientemente bons, 

suficientemente, nós vamos parar de julgar para começar a entender”. Então tudo 

para o Jonas, ele tinha essa postura, nós vamos ver o motivo por que foi, vamos 

entender. Era a melhor pessoa para se ter junto. Então, depois de tudo isso, eu não 

vou dizer para o senhor que eu não tive um abalo na minha fé. Porque a vida não é 

nossa, nós não somos bons, isso aqui é uma passagem. Com toda a tecnologia que 

nós temos, a gente não tira um grama de matéria desse planeta, nós não levamos.... 

  Puxa, mas, ao mesmo tempo, eu começava a pensar em tudo que eu aprendi, 

“que tudo que pedires com fé, crê como atendi, que vos será dado”. 

  A fé é a capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Eu tinha uma 

confiança tão grande, que poderia ser operado. É, eu tinha... Eu até o último dia, eu 

achava que ele ia melhorar, achava que nunca mais ia ter o mesmo tipo de vida, a 

mesma disposição, mas achava que ele ia melhorar, que ia voltar pelo menos ao 

nosso convívio. 

  Eu tenho loucura pelo Jonas, será que é egoísmo meu querer que ele ficasse 

conosco? Será que eu não merecia a graça de ele ser curado? Será que minha fé 

não era suficiente? Quem entende os desígnios de Deus? Em castigo eu não 

acredito, porque eu acho que Deus não precisa do sofrimento de ninguém, e nem 

castiga ninguém. Ficaram essas dúvidas nesses dois anos e cinco meses. 

  E hoje, dois anos e cinco meses exatos, sempre me foram presente! O senhor 

lembra que faz tempo que eu queria conversar com o senhor nesse sentido. Então, 

é claro que Deus não precisa de nós e é claro que pelo menos o meu nível de 

entendimento é muito limitado. Mas se o senhor pensar de forma lógica, puxa, se eu 

tinha fé, e eu acho que tinha, se a própria orientação do evangelho, “se tiver fé 

suficiente  o monte vai se lançar ao mar, capacidade de secar a figueira, tudo que 
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pede lhe será dado”, por que  não aconteceu? Porque ele cumpriu a missão dele, ou 

porque as pessoas boas não precisam ficar muito tempo, porque elas conseguem 

deixar uma marca tão profunda que o tempo não é importante, porque é a vontade 

de Deus. 

Puxa, como é que as irmãs de Lázaro conseguiram pedir a Jesus que Lázaro 

ressuscitasse? Por que elas estavam mais próximas? Eu sempre tive, Deus foi 

sempre muito bom para mim, eu tenho mais do que eu mereço, então isso me 

deixou, sabe, assim muito deprimido, mas não, nunca me revoltei, em absoluto, não, 

até porque isso seria ignorância. A vida não é nossa, a vida é de Deus, nós não 

somos donos nem do nosso corpo. E ao mesmo tempo, vê a nossa fé. Puxa, até 

hoje, tudo o que eu pedi, Deus foi tão bom para mim, me concedeu. Até coisas que 

eu pedia, depois aconteceu de uma outra forma, que eu vi que, às vezes, a gente 

não sabe o que pede; uma criança pedir um objeto cortante ou algo que pode causar 

um ferimento, ela não vai receber, porque o doutor vai ter mais juízo e não vai 

permitir, 

Então, eu sempre imaginei esse tipo de coisa. Então, eu pedia, via que não 

ocorria, mais tarde acabava se concretizando de uma forma tão melhor, falava: 

“Puxa vida, como Deus é grande! Nós nem sabemos o que pedimos exatamente, 

mas como Ele busca o que é melhor!” 

  Só não consigo enxergar  muito por que foi melhor o Jonas morrer. 

Porque eu tinha tantos planos com ele, até uma forma egoísta minha fala. 

Quem sou eu para ter planos? Me via envelhecendo com ele, um amigo muito 

especial, nós tínhamos uma afinidade muito grande, não discutíamos, tínhamos tudo 

em comum. Então hoje fico numa dicotomia: puxa, se eu pedi com fé e não recebi 

será que eu não merecia? Será que minha fé não era suficiente? Será que eu estava 
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pedindo algo que não era bom? Ao mesmo tempo, como pode não ser bom o senhor 

querer ficar com uma pessoa que é boa. 

E se eu pedi e não era o momento, como na minha esperança que logo 

acontecia algo melhor, que era um resultado mais adequado. Eu não consigo 

imaginar um resultado mais adequado do que ele ter ficado bom. Eu, dentro da 

minha pequenez, dentro da minha ignorância, essa foi a dúvida que eu fiquei depois 

de todo esse fato, depois de toda essa ocorrência. 

  Ao mesmo tempo, não reclamo de nada, não me revolto, porque eu tenho 

tudo, tenho filhos maravilhosos, uma esposa boa, bons amigos, tenho uma profissão 

e gosto muito do que eu faço. Sinto-me muito bem, tenho muita alegria de viver, me 

sinto privilegiado. Essas dúvidas, que hoje já são um pouco mais distantes, porque 

hoje já são quase dois anos e meio, mas eu não entendo por que isso aconteceu. 

Então, tenho plena confiança na bondade, mesmo porque eu já tive provas cabais 

disso. Agora eu não entendo por que Ele precisou do meu irmão.  

Eu até entendo que o amor é algo que a gente não consegue exercer de 

forma adequada. Os gregos tinham quatro definições para amor, eu consigo 

enxergar uma, mas esse tipo de amor que nós temos é muito mais apego, porque se 

nós pensarmos que as pessoas estão sempre vivas, e que esse plano aqui que nós 

estamos é uma grande ilusão, talvez nós estejamos aqui para tentar fazer algo 

melhor ou, como na parábola dos trabalhadores que cada um recebeu um certo 

numero de talentos, alguns multiplicaram, outro simplesmente guardou o talento, 

não usou. 

  Então, talvez seja esse o objetivo: o que você fez com os talentos, que você 

fez com os talentos que eu te dei, quantos você alavancou, quantos você ajudou, o 

que você multiplicou? Acho que isso nos vai ser cobrado, porque tem toda condição 
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de fazer alguma coisa; talvez ele nesse pouco intervalo de tempo, tenha feito tanto 

que tenha cumprido a missão dele. 

  Eu não falei, mas ele faleceu com 43 anos. A convivência com ele era tão 

boa, que talvez tivesse valido por 86 e não por 43, isso é o que me conforma hoje. 

  Uma vez, tive um sonho com ele; ele, lindo falou assim: “aproveita falar 

comigo até agosto, pois depois eu estou em um lugar muito superior”. Uma das 

poucas vezes que eu sonhei com ele, depois nunca mais, mas eu sinto uma falta 

bastante grande. 

  Quando ele faleceu, falei: “Puxa me deu um vazio muito grande”. Depois, foi 

começar a lembrar que tenho família, agora não só a minha, tenho a dele, tem dois 

meninos pequenos. Agora tenho quatro filhos, os meus dois e mais os dois dele. 

Então, realmente, a vida não para. Somos até egoístas; eu, porque, até hoje, eu não 

fui a única pessoa no mundo a passar por isso, eu aceito até porque Deus já me deu 

provas incontestes de tudo de bom que já fez por mim. Eu só sou ignorante, muito 

ignorante, para entender todas essas dúvidas que eu expus para o senhor: o 

porquê, se eu pedi com fé e não recebi, o porquê eu tinha certeza que ia acontecer e 

não aconteceu. Ou porque nós não éramos dignos de receber, porque o plano de 

Deus não era esse, ou porque a linha que Deus me traçou não é a mesma que a 

gente acha dentro da nossa ignorância.  

E hoje, eu, o meu pedido sempre é a oração de Salomão: sabedoria para 

administrar o que me destes, porque eu tenho tudo, eu tenho mais do que eu 

mereço. A minha angústia é de conseguir não amparar os que estão comigo, agir de 

uma forma racional, ter disposição para amparar todos esses que estão juntos e, se 

Deus permitir, um dia, quando Ele achar que eu possa estar de novo com meu 

irmão...  
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Acho que, com poucas palavras, uma síntese desse ... que aconteceu. 

  É interessante a fé da minha mãe, é interessante. O modo de pensar isso 

realmente me surpreendeu: o Jonas vai sarar, está controlando. Depois que o Jonas 

faleceu, falou: “Nossa, como Deus me deu um filho bom, eu tenho dele a melhor 

impressão, eu fui feliz pelos dois filhos que eu tive”. Interessante a fé que ela 

sempre nutriu.  

Acho que é só.  
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ANEXO 2. ENTREVISTA EM TEMAS 

 

Tema 1: O irmão 

 

Meu irmão é uma pessoa para mim extremamente especial, eu tinha uma 

afinidade, uma convivência muito grande, um carinho e uma relação que era muito 

agradável. 

 

Tema 2: O aparecimento da doença 

 

 No dia 28 de outubro de 2006, o Jonas entrou em minha sala  e falou: 

“Eu estou sentindo um nódulo no lado esquerdo inferior da área mandibular, 

um pouco protuberante, na região do pescoço” 

Eu apalpei e disse: 

“Realmente, Jonas, pode ser uma monocleose, alguma coisa assim,  mas 

vamos fazer um exame”. 

 

Tema 3: O início do diagnóstico médico 

 

 A esposa de Jonas é médica, ela marcou para fazer um ultrassom, uma 

consulta numa outra profissional que era da área de endocrinologia, porque nós 

achávamos que era algum gânglio, alguma infecção. 

 Ela fez o ultrassom e eu até fui depois com o Jonas na consulta. E ela falou:  

“Olha, eu descobri um nódulo, tem um volume razoável, mas eu sugiro que vá  

procurar um cirurgião que tenha especialização na área de oncologia, porque pode 
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ser um nódulo frio, como pode ser apenas um abscesso tumoral frio, como pode ser 

algo relativo ao prenúncio de um câncer” 

 

Tema 4: A procura de tratamento 

 

Eu fiquei muito apreensivo.  Fomos, obviamente, atrás de um profissional. 

Tivemos uma indicação bastante boa, eu já queria levar o Jonas para onde 

fosse. Aí, tanto a esposa dele, como por indicação na própria área de profissional de 

excelência, nós fomos para Jaú. 

 

Tema 5: O início do tratamento 

 

 O profissional apalpou, notou, e quis fazer uma biópsia. Mas nós 

imaginamos: se vai haver um ato cirúrgico, o melhor é eliminar este abscesso, e 

então já parte para fazer o ato, para não manipular mais o meio. 

 Nós saímos no dia 5-12, eu, o Jonas e a esposa, para fazer a cirurgia. Fomos 

para Jaú cedinho, que a idéia era se internar, pois o hospital parava depois de 

dezembro para reforma. 

 

Tema 6: Busca espiritual 

 

 Fomos, internou, fez a cirurgia, eu fiquei aguardando. Tenho costume de ler o 

evangelho, quando estou em hospital ou quando tenho, assim, um momento mais de 

reflexão; eu fiquei lendo no quarto. 
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Tema 7: A constatação da gravidade 

 

 Depois de umas duas horas, volta a minha cunhada e o médico, e ela, 

chorando,  falou:   

“É muito grave.” 

 Mas como é muito grave?  Para mim foi um choque, nós esperávamos que 

fosse algo que tivesse um desfecho muito simples. 

 Daí fui conversar com o médico:  

 “O que o senhor achou, doutor?” 

 Ele respondeu: 

 “É, vamos ver, nós vamos ter que fazer um complemento do tratamento com 

quimioterapia e rádio” 

 

Tema 8: Primeiras dificuldades 

 

“É, mas o senhor conseguiu tirar o nódulo inteiro?” 

 Ele disse: 

 “Olha, não consegui, tinha um arraigamento bastante profundo.” 

 

Tema 9: Apreensão 

 

Nossa! Mas aí, então...  Eu fiquei muito apreensivo. 
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Tema 10: Mais dificuldades 

 

 Ele continuou: 

 “Não foi possível. Olha, eu já entrei tão invasivamente, que eu praticamente 

lesei uma parte das cordas vocais”. 

 

Tema 11: Questionamentos 

 

 Perguntei: 

 “Meu Deus, chegou nessa profundidade?” 

 

Tema 12: Hipótese Diagnóstica 

 

Ele disse: 

 “Chegou! E eu não consegui tirar toda a massa tumoral porque era muito 

profundo e nós achamos, porque foi feito durante a cirurgia a pesquisa por 

congelamento da amostra retirada, olha, parece que é um tumor tipo burkitt, que é 

um tumor extremamente raro. Esse tumor tem frequência um pouco maior na África; 

para nós, aqui, é de um aparecimento dentro das estatísticas médicas considerado 

razoavelmente esporádico”. 

 

Tema 13: Perplexidade 

 

 “Mas, meu Deus, e como é que nós vamos fazer”? 
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Tema 14: Confiança na evolução do tratamento. 

 

 O médico disse: 

 “Calma, vamos ver como evolui o quadro, vamos ver o que nós vamos fazer. 

Agora ele se recupera da cirurgia, e aí vai entrar para fazer uma avaliação de um 

dermatologista, e nós vamos tentar controlar este resquício que voltou, e, a meu ver, 

não teve nenhuma difusão para o restante do organismo”. 

 

Tema 15: Perplexidade 2 

 

Nossa! Aquilo para mim foi uma situação terrível, pois eu tinha uma certeza 

de que aquilo não havia de ser nada. Eu me recompus, fui conversar com minha 

cunhada ... É muito invasivo o tumor, está dando a volta  por trás da coluna cervical. 

Mas quando? Como? O Jonas nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve vida 

desregrada, nunca ficou doente, da onde, da onde, meu Deus, que vem um efeito 

como esse? Ela chorou, e eu também. 

 

Tema 16: Compartilhar com a família 

 

Estava ali, e chegaram meus pais. 

 

Tema 17: A fé da mãe 

 

Você não pode imaginar a minha mãe; acho que tem mais fé do que todos da 

nossa família juntos. Ela disse: 
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 “Deus é grande, não há de ser nada, vamos ter fé, que, com certeza nós 

vamos ter um bom resultado.” 

 

Tema 18: A fé do Sr. Amauri 

 

Eu fui chorar no banheiro; aí eu comecei a lembrar do evangelho ... Meu 

Deus, Senhor, tenho tudo na mão, a minha fé é raciocinada, não é uma fé meio 

fanática. 

 

Tema 19: A visão de mundo e de fé 

 

 Eu acredito, pelos exemplos que nós temos, pela visão de mundo, eu acho 

que o caos não gera a ordem, eu tenho absoluta convicção que existe  um principio 

superior que rege, que nós chamamos de Deus, mas eu tenho absoluta convicção, 

eu, dentro da pequenez da minha fé. 

 

Tema 20: Prece 

 

Eu disse: “Meu Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, as irmãs de Lázaro 

tinham um carinho muito grande por ele, e eu também tenho um carinho tão grande 

com meu irmão. Intervém, possibilita a cura do meu irmão, que me é muito caro”. 

Acabei, me recompus, voltei, esperei voltar da cirurgia. 
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Tema 21: O tumor e o acreditar na cura 

 

Estava sendo feita análise, para ver se era um tumor burkitt ou se era um 

tumor não burkitt, que tem a tendência de ter a proliferação muito mais pronunciável. 

 Saiu o não burkitt e ficamos muito contentes, achamos que realmente tinha uma 

condição de ter cura. 

 

Tema 22: O tratamento e os desdobramentos 

 

Voltamos no sábado, eu fui com ele, fomos consultar o dermatologista. O 

médico fez uma triagem, ele falou: 

“Olha, Jonas, se eu tivesse que fazer uma aposta entre a doença e você, eu 

faria em você, porque você é sadio, você é jovem, você tem uma condição física 

muito boa, você tem o apoio de sua família, que é muito importante. Nós vamos 

começar a fazer um tratamento bastante invasivo: primeiro, quimioterápico e 

provavelmente isso leve à esterilidade. Então, se você quiser ter mais filhos, vamos 

fazer uma coleta de sêmen.” 

O Jonas chorou um pouquinho, também fiquei... Interessante como a gente 

fica fragilizado. Todos nós temos certeza da morte, mas é algo que perturba muito o 

ser humano. 
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Tema 23: Confiança no tratamento 

 

 Ele falou:   

 “Fica tranqüilo. Você vai ver, nós temos convênios internacionais, nós temos 

acesso ao que tem de mais moderno, vamos começar a fazer o tratamento, você vai 

ver como isso vai se desenvolver bem.” 

 

Tema 24: Exames 

 

O médico fez a sugestão de fazer um petscan, que é um exame por 

ressonância magnética mais localizado, onde é dado um contraste e o senhor 

percebe se houve um deslocamento da massa tumoral. 

 

Tema 25: Retomando a confiança na cura 

 

Então fomos para São Paulo, fomos à Beneficência Portuguesa fazer esse 

exame. Fizemos, ai fui conversar com o médico. Ele disse: 

 “Pronto, vocês podem passar o Natal tranqüilos.” 

 

Tema 26: O tempo 

 

 Isso tudo ocorreu em alguma coisa ao redor de um mês. 
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Tema 27: Retomando a confiança na cura 2 

 

Continuando o que disse o médico: 

“Vocês podem passar o Natal tranquilos, está localizado, a massa regrediu, 

não existe nenhum outro foco.” 

 

Tema 28: A fé do Sr. Amauri 2 

 

Nós ficamos muito animados, eu tinha no meu íntimo uma fé absoluta de que 

ele sarava, mas tinha uma fé absoluta. 

 

Tema 29: Pequena pausa e reinício 

 

Voltamos, passamos o Natal juntos, e no começo do ano iniciou-se o 

tratamento, extremamente agressivo. 

Começou a fazer seções uma semana, com intervalo de duas, de 

quimioterapia, todos os quimioterápicos mais modernos que se conheciam. 

 

Tema 30: Tratamento 

 

Foi passando janeiro, fevereiro, alternando períodos de melhora,  de piora, o 

médico acompanhando, fazendo toda a coleta, às vezes com punções na espinha, 

estava vendo se a medula continuava livre. 
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Quando chegou em março ou abril, ele falou: “Vamos complementar o 

tratamento”. Aí o Jonas já tinha perdido o cabelo, já estava debilitado ao extremo, já 

não tinha muita força de subir as escadas. 

O medico falou: 

  “Vamos fazer um complemento com radiação.” 

O Jonas fez várias sessões de radiação. Eu achei que foi a melhor fase, 

porque o tumor praticamente desapareceu, a região ficou livre. Falei: “Graças a 

Deus é o que está acontecendo”. 

Então, quando terminou a radiação, voltou a evoluir a massa tumoral, aí 

continuou com a quimioterapia. 

 

Tema 31: Fragilidade 

 

Mas aí o Jonas já estava debilitado ao extremo, já começou a ter febre, voltou 

para o hospital, ficamos um tempo com ele internado, larguei todas as minhas 

coisas.  

 

Tema 32: Solidariedade 

 

Felizmente, a gente tem amigos, gente boa que foi mantendo...  Praticamente 

vinha para dar aula, ou em alguma banca.  E corria eu e a esposa dele também com 

ele. 

 

 

 



100 

 

Tema 33: O irmão 2 

 

O Jonas sempre me foi muito caro,  então eu não queria deixar de ficar com 

ele, de fazer o que... De ampará-lo da melhor forma possível. 

 

Tema 34: Resistência do tumor 

 

  O tumor voltou a reincidir, aí voltaram  as aplicações de quimioterapia intensa. 

 

Tema 35: Transplante 

 

O médico chega e fala: 

  “Olha, nós não estamos conseguindo regredir o tumor, nós vamos fazer um 

transplante de medula, vamos ver quem serve na família.” 

  Fiz o teste, eu não era compatível. 

 

Tema 36: Autotransplante 

 

Chegou a examinar outra vez a medula do Jonas, estava livre: “Eu acho que 

nós devíamos fazer um autotransplante, porque a medula está livre, e a 

compatibilidade é plena e a certeza é muito maior, não vai haver nenhuma rejeição, 

então vamos colher a medula”. 

Então, coitado do Jonas, se internou e colheu a medula, que é um processo 

bastante desagradável, precisa tirar do âmago dos ossos planos. Colheu a medula e 

se internou no isolamento. 
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Tema 37: Acompanhamento 

 

  Eu fiquei um pouco com ele; um pouco eu, um pouco a esposa, um pouco o 

cunhado, nos revezamos. 

 

Tema 38: Quimioterapia 

 

Ele tomou uma dose letal de quimioterápico, que destrói  toda  a fauna e toda 

a flora, todos os anticorpos, para tentar ver se havia uma erradicação completa da 

massa tumoral. 

 

Tema 39: Isolamento e autotransplante 

 

Ele fez esse tratamento, aí fica no isolamento. O senhor sabe, isolamento 

pleno, condição de higiene diferenciada. Aí foi feito esse tratamento. Ele ficou mais 

ou menos um mês no isolamento, aí recebeu a medula. 

 

Tema 40: Quimioterapia 2 

 

O tratamento são 540 comprimidos administrados numa frequência 

razoavelmente alta, que praticamente esteriliza o indivíduo, acaba com toda a gama 

de anticorpos. 
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Tema 41: Medula 

 

Recebeu a medula outra vez, continuou internado até que houvesse a 

recuperação. Implantou a medula, teve alta depois de uns quinze dias, voltou para 

casa. 

 

Tema 42: Tratamento em casa 

 

Continuou acompanhando com medicação para evitar infecção, todo cuidado 

para não se expor a contato, a alguma influencia de vírus, a uma gripe, qualquer 

contágio que poderia ser letal.  

 

Tema 43: Complicações 

 

Começou a ter febre. Então, nós levávamos, acompanhávamos, baixava a 

febre e a massa tumoral voltou a reincidir. Aí para nós foi um choque, porque depois 

de tudo isso, não é? Como? Aí se pensou em fazer outro tratamento de radiação 

com uma precisão muito maior, localizada mais, com intensidade mais pronunciada. 

Fomos outra vez para São Paulo, verificamos o profissional. Aí tinha que ser feita 

uma máscara para posicionar o crânio, para não haver movimento durante a sessão. 

Foi feito isso tudo. 

  Fomos para o Hospital do Câncer, mas ele não aguentou fazer a aplicação, 

que comprimia de tal forma... O tumor já devia estar bastante avolumado e então ele 

tinha falta de ar. Nesse período, o Jonas começou a ter desmaios. 



103 

 

Meu Deus, o que está acontecendo? O volume da massa tumoral começou a 

comprimir o nervo frênico. Então, às vezes, a gente estava conversando e ele 

apagava, ficava num estado assim de torpor, letárgico... Aí, depois de um certo 

tempo, voltava, não se lembrava do que tinha acontecido. 

Internamos outra vez. Aí, começou a ter uma falência muito grande dos níveis 

sanguíneos, plaquetas, glóbulos vermelhos. Aí, nós começamos a arrumar doadores 

de plaquetas, para fazer a...  tentar elevar o nível de plaquetas, para chegar numa 

condição que pudesse ser feita outra vez a radiação. 

Fomos para São Paulo, internamos no Hospital do Câncer. Aí, ele foi 

definhando. O nível de plaqueta chegava a vinte mil (o normal chega ao redor de 

160 -120) e com doses maciças. Aí, começou a sentir falta de ar, ter dificuldade para 

respirar. Aí, a médica em São Paulo falou: 

“Olha, o deslocamento do tumor está fechando a traquéia. Nós podemos 

tentar colocar um stent por dentro da traquéia para voltar o calibre do tubo para 

oxidar. Vamos fazer?” 

  Então eu e minha cunhada dissemos: “Vamos”. 

 

Tema 44: Novas tentativas 

 

Fez a cirurgia, das 6 da tarde às 9 da noite, e foi implantado o stent. Às vezes, 

a gente não consegue, precisa ter uma flacidez, Implantou, foi muito bem sucedida a 

cirurgia. 
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Tema 45: Continuar acreditando 

 

Eu fui ver as fotos da cirurgia. Meu Deus! Mesmo com o stent, a massa 

tumoral já aflorava por dentro dos alvéolos do stent, mas eu ainda tinha fé, eu ainda 

achava que ele sai. Aí, entrou também em pauta o setor de quimioterapia do AC 

Camargo. “Ó, enquanto nós esperamos para fazer a radiação, vamos entrar com o 

quimioterápico para evitar o alongamento do tumor”, fez o quimioterápico. 

 

Tema 46: Alternância quarto e UTI, mas com serenidade 

 

O Jonas começou a ter febre, começou a ter edemas. Aí acabou indo para a 

UTI. Foi para a UTI, tal, teve uma melhora e voltou para o quarto. Começou a ter 

dificuldade para respirar, começou a ter os desmaios, aí voltou para a UTI.  Precisou 

entubar, mas ele plenamente consciente. Interessante que nunca, em nenhum 

instante, ele reclamou, ele disse: “Por que eu?  Por que eu estou passando por 

isso?”. 

 

Tema 47:  Reconhecimento do amor 

 

Interessante, eu ficava com ele no hospital e ele pegava minha mão e punha 

no rosto e falava: 

“Nossa, como você gosta de mim! A gente deve estar junto há muito tempo. 

Como você gosta de mim!” 

Eu ficava assim, meio perdido. Dá uma sensação de impotência muito 

grande. Nós somos muito pequenos, nós somos muito pequenos. 
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Tema 48: Permanecendo juntos 

 

Foi para a UTI, e eu, acompanhando. Consegui arrumar até o crachá para 

entrar junto na UTI, assim, até fora dos horários normais de visita. Mas ele 

totalmente lúcido, já escrevia, pois, com o tubo não podia mais falar, mas com uma 

demaciação enorme no braço esquerdo, enorme, e, aí, aplicando soro e controlando 

e já com sonda na urina, já fazendo taxa de admissão de suprimento de liquido para 

continuar mantendo dentro do equilíbrio osmótico adequado; o que perdia de líquido 

repunha. 

 

Tema 49: Complicações e o acreditar na cura 

 

Mas aí já começou com falência renal, aí já começou a ter que fazer uma 

alimentação controlada por sonda, mas ainda tinha toda fé que ele saía. Aí, ficava 

com ele uma boa parte, vinha para cá para ver as coisas como é que estavam, 

voltava. 

 

Tema 50: Agravamento 

 

Saí de lá uma segunda-feira de madrugada para vir para cá. Quando foi na 

quarta, a minha cunhada me ligou, falou: “Olha, os médicos estão pedindo para 

fazer uma reunião conosco”. 

Fui na quarta-feira, eu e minha esposa. Aí, ficamos na quinta. Quando foi na 

quinta à tarde, os médicos nos chamaram: 
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  “Ó, nós não conseguimos controlar o tumor; ainda que conseguíssemos, o 

quadro geral é muito grave. Com todo o quimioterápico que foi aplicado, o tumor só 

aumentou, e, fora isso, ainda que tivéssemos conseguido controlar, está com 

falência renal, está com falência hepática, já está com problema de falência 

respiratória”. 

 

Tema 51: Questionamento médico 

 

Continuou o médico: “E só está se mantendo porque a condição clinicardíaca 

é muito boa. O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu continue 

mantendo ele vivo?” 

 

Tema 52: Questionamentos e decisões 

 

Falei: “Meu Deus, que pergunta! Quem sou eu para ser dono da vida?” Que 

opinião eu podia dar? Falei para minha esposa, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei 

para minha cunhada, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei: “Meu Deus, meu Deus!” 

Falei: 

“Olha, doutor, só não queria que ele sofresse, porque o Jonas era, é uma 

pessoa muito boa.” 

 

Tema 53: Tomada de consciência 

 

Foi só aí que eu vi que não tinha jeito, que até então eu tinha plena certeza de 

que ia ter um resultado. 
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Tema 54: Afeto 

 

Nós saímos do médico, eu voltei para a UTI, mas ele já estava inconsciente. 

Interessante, todo dia de manhã, nós, que trabalhamos juntos os vinte quatro anos, 

ele chegava, me dava um beijo: “Você está bom, coração?” Eu dei um beijo nele da 

mesma forma. 

 

Tema 55: Sobre Deus 

 

Falei: “Meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo!” E aí 

veio aquela dúvida: Deus tudo pode, cheguei a pedir para reverter aquela situação. 

Logo depois, eu me lembrei da segunda estrofe do Pai Nosso, “que seja feita a 

Vossa vontade”. 

 

Tema 56: Família presente 

 

Nós saímos. Aí, os irmãos da minha cunhada já tinham também ido para São 

Paulo; aí eu tinha alugado um flatzinho para dar apoio para eles, porque a idéia era 

o Jonas ficar no flat, fazer a aplicação e voltar. É que evoluiu tão rápido, que ele 

passou, coitado, uma noite lá só. Aí, deixei o flat para a minha cunhada e pros 

irmãos e peguei minha esposa e fui procurar um hotel para passar a noite. 
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Tema 57: Dificuldades para hospedagem 

 

Bom, amanhã de manhã eu vou voltar para o hospital e vou me internar com 

ele até o fim. Aí, passamos a noite, não tinha vaga em hotel nenhum. Eu não sei o 

que estava acontecendo, se tinha congresso em São Paulo ou uma conferência, eu 

sei que eu fui achar um único apartamento atrás do Masp, que é o Iglu Hotel, que é 

um hotel de cinco estrelas, um hotel muito fino. 

 

Tema 58: Dificuldades ao amanhecer 

 

Enfim, aí amanheceu, eu rapidinho... Eu acordo muito cedo. Tomei um banho, 

acordei minha esposa, falei: “Toma um banho que eu vou ficar lá com o Jonas, se 

apronta”. E aí eu estava lá, fazendo minha oração, ela me gritou: “Acabou a água”. 

Aí, liguei para  a recepção: “Está sem água o apartamento”. “É, queimou a bomba.” 

Falei: “Liga a de reserva, todo o prédio com mais de cinco andares tem um sistema 

de bomba reserva”.   “É, queimou também a de reserva.” Falei: “Como? Então 

chama a manutenção, por favor”.  “A manutenção nossa é externa, é terceirizada.” 

“Estou com a minha esposa aqui, terminando de tomar banho, preciso de água.” 

Falou: “Vou mandar um balde do restaurante”. Aí, chega um atendente lá, com o 

balde de água fervendo. “Como é que eu vou jogar isso na minha esposa?  Traz um 

balde de água fria.” E nisso o tempo passando. Aí, misturei as duas águas, acabei 

de enxaguá-la. Aí descemos, eu disse: “Vou tomar um cafezinho rápido e vamos 

embora”. 
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Tema 59: O falecimento e uma releitura das dificuldades 

 

  A hora que eu sentei para tomar o café, tocou o telefone que ele tinha 

falecido.  Para quem acredita, é uma coisa interessante. Eu nunca vi duas bombas 

falharem ao mesmo tempo, até porque as duas têm circuito de proteção. Eu nunca 

imaginei uma situação que nem essa. Será que isso não aconteceu para que Deus 

me poupasse de não estar com ele naquela hora? 

 

Tema 60: Ir ao encontro 

 

O pessoal muito gentil do hospital, os enfermeiros... “Não, ele estava muito 

calmo, ele teve uma passagem muito suave, muito tranqüila.” Puxa, mas que pena 

que eu não pude estar junto.  Falou: “Acho que foi bom o senhor não estar, posso 

garantir ...” Fernando, moço muito gentil:  “Foi na minha mão”. 

Bom, aí foi toda aquela burocracia para reconhecer o corpo. Nem minha 

esposa, nem minha cunhada tiveram coragem, fui eu quem reconheceu o corpo. Ele 

estava com a expressão muito calma, aí eu fui e dei um beijo nele outra vez, e 

fomos correr atrás de todos os documentos para fazer o translado. 

 

Tema 61: Certezas sobre as qualidades do irmão 

 

Olha, é uma coisa que até hoje eu tenho... Aliás, até hoje é uma coisa que eu 

queria conversar com o senhor nesse sentido. O Jonas era incapaz de praticar o 

mal, ele tinha uma filosofia que dizia: “Quando nós formos suficientemente bons, 

suficientemente, nós vamos parar de julgar para começar a entender”. Então, tudo 
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para o Jonas, ele tinha essa postura, nós vamos ver o motivo por que foi, vamos 

entender. Era a melhor pessoa para se ter junto. 

 

Tema 62: Abalos na fé? 

 

Então, depois de tudo isso, eu não vou dizer para o senhor que eu não tive 

um abalo na minha fé. Porque a vida não é nossa, nós não somos bons, isso aqui é 

uma passagem. Com toda a tecnologia que nós temos, a gente não tira um grama 

de matéria desse planeta, nós não levamos... 

 

Tema 63: Pedir com fé 

 

Puxa, mas, ao mesmo tempo, eu começava a pensar em tudo que eu aprendi, 

“que tudo que pedires com fé, crê como atendi, que vos será dado”. 

 

Tema 64: Definindo fé 

 

  A fé é a capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Eu tinha uma 

confiança tão grande, que poderia ser operado. É, eu tinha... Eu, até o ultimo dia, eu 

achava que ele ia melhorar, achava que nunca mais ia ter o mesmo tipo de vida, a 

mesma disposição, mas achava que ele ia melhorar, que ia voltar pelo menos ao 

nosso convívio. 
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Tema 65: Os desígnios de Deus 

 

Eu tenho loucura pelo Jonas, será que é egoísmo meu  querer que ele ficasse 

conosco? Será que eu não merecia a graça de ele ser curado? Será que minha fé 

não era suficiente? Quem entende os desígnios de Deus? Em castigo eu não 

acredito, porque eu acho que Deus não precisa do sofrimento de ninguém, e nem 

castiga ninguém. Ficaram essas dúvidas nesses dois anos e cinco meses. 

 

Tema 66: Pedir e não receber 

 

E hoje, dois anos e cinco meses exatos, sempre me foram presentes. O 

senhor lembra que faz tempo que eu queria conversar com o senhor nesse sentido. 

Então, é claro que Deus não precisa de nós e é claro que pelo menos o meu nível 

de entendimento é muito limitado. Mas se o senhor pensar de forma lógica, puxa, se 

eu tinha fé, e eu acho que tinha, se a própria orientação do evangelho, “se tiver fé 

suficiente o monte vai se lançar ao mar, capacidade de secar a figueira, tudo que 

pede lhe será dado,” por que não aconteceu? Porque ele cumpriu a missão dele, ou 

porque as pessoas boas não precisam ficar muito tempo, porque elas conseguem 

deixar uma marca tão profunda que o tempo não é importante, porque é a vontade 

de Deus. 

 

Tema 67: Deprimido, mas não revoltado 

 

Puxa, como é que as irmãs de Lázaro conseguiram pedir a Jesus que Lázaro 

ressuscitasse? Por que elas estavam mais próximas? Eu sempre tive, Deus foi 
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sempre muito bom para mim, eu tenho mais do que eu mereço, então isso me 

deixou, sabe, assim muito deprimido, mas não, nunca me revoltei, em absoluto, não, 

até porque isso seria ignorância. A vida não é nossa, a vida é de Deus, nós não 

somos donos nem do nosso corpo. E ao mesmo tempo vê a nossa fé. Puxa, até 

hoje, tudo o que eu pedi, Deus foi tão bom para mim, me concedeu. Até coisas que 

eu pedia, depois aconteceu de uma outra forma, que eu vi que, às vezes, a gente 

não sabe o que pede; uma criança pedir um objeto cortante ou algo que pode causar 

um ferimento, ela não vai receber, porque o doutor vai ter mais juízo e não vai 

permitir. 

 

Tema 68: Deus quer o melhor 

 

Então, eu sempre imaginei esse tipo de coisa. Então, eu pedia, via que não 

ocorria, mais tarde acabava se concretizando de uma forma tão melhor, falava: 

“Puxa vida, como Deus é grande! Nós nem sabemos o que pedimos exatamente, 

mas como Ele busca o que é melhor!” 

 

Tema 69: Por quê? 

 

  Só não consigo enxergar  muito por que foi melhor o Jonas morrer. 

 

Tema 70: Eu não merecia? 

 

Porque eu tinha tantos planos com ele, até uma forma egoísta minha fala. 

Quem sou eu para ter planos? Eu me via envelhecendo com ele, um amigo muito 
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especial, nós tínhamos uma afinidade muito grande, não discutíamos, tínhamos tudo 

em comum. Então hoje eu fico numa dicotomia: puxa, se eu pedi com fé e não 

recebi será que eu não merecia? Será que minha fé não era suficiente? Será que eu 

estava pedindo algo que não era bom? Ao mesmo tempo, como pode não ser bom o 

senhor querer ficar com uma pessoa que é boa. 

 

Tema 71: Pensamento lógico de fé 

 

E se eu pedi e não era o momento, como na minha esperança que logo 

acontecia algo melhor, que era um resultado mais adequado. Eu não consigo 

imaginar um resultado mais adequado do que ele ter ficado bom. Eu, dentro da 

minha pequenez, dentro da minha ignorância, essa foi a dúvida que eu fiquei depois 

de todo esse fato, depois de toda essa ocorrência. 

 

Tema 72: Não compreensão 

 

Ao mesmo tempo, não reclamo de nada,não me revolto, porque eu tenho 

tudo, tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa boa, tenho bons amigos, tenho 

uma profissão e gosto muito do que eu faço. Me sinto muito bem, tenho muita 

alegria de viver, me sinto privilegiado. Essas dúvidas, que hoje já são um pouco 

mais distantes, porque hoje já são quase dois anos e meio, mas eu não entendo por 

que isso aconteceu. Então, tenho plena confiança na bondade, mesmo porque eu já 

tive provas cabais disso. Agora, eu não entendo por que Ele precisou do meu irmão.  

Eu até entendo que o amor é algo que a gente não consegue exercer de 

forma adequada. Os gregos tinham quatro definições para amor, eu consigo 
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enxergar uma, mas esse tipo de amor que nós temos é muito mais apego, porque se 

nós pensarmos que as pessoas estão sempre vivas, e que esse plano aqui que nós 

estamos é uma grande ilusão, talvez nós estejamos aqui pra tentar fazer algo melhor 

ou, como na parábola dos trabalhadores, que cada um recebeu um certo numero de 

talentos, alguns multiplicaram, outro simplesmente guardou o talento, não usou. 

 

Tema 73: Cumprir a missão 

 

Então, talvez seja esse o objetivo: que o que  você fez com os talentos, que 

você fez com os talentos que eu te dei,  quantos você alavancou, quantos você 

ajudou, o que você multiplicou? Acho que isso nos vai ser cobrado, porque tem toda 

condição de fazer alguma coisa; talvez ele, nesse pouco intervalo de tempo, tenha 

feito tanto que tenha cumprido a missão dele. 

 

Tema 74: O tempo e a falta do irmão 

 

Eu não falei, mas ele faleceu com 43 anos. A convivência com ele era tão 

boa, que talvez tivesse valido por 86 e não por 43, isso é o que me conforma hoje. 

Uma vez tive um sonho com ele; ele, lindo, falou assim: “Aproveita falar 

comigo até agosto, pois depois eu estou em um lugar muito superior”. Uma das 

poucas vezes que eu sonhei com ele, depois nunca mais, mas eu sinto uma falta 

bastante grande. 
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Tema 75: Releitura de fé 

 

Quando ele faleceu, falei: “Puxa, me deu um vazio muito grande”. Depois, foi 

começar a lembrar que tenho família, agora não só a minha, tenho a dele, tem dois 

meninos pequenos. Agora tenho quatro filhos, os meus dois e mais os dois dele. 

Então, realmente, a vida não para. Somos até egoístas; eu, porque, até hoje, eu não 

fui a única pessoa no mundo a passar por isso, eu aceito até porque Deus já me deu 

provas incontestes de tudo de bom que já fez por mim. Eu só sou ignorante, muito 

ignorante, para entender todas essas dúvidas que eu expus, para o senhor: o 

porquê, se eu pedi com fé e não recebi, o porquê eu tinha certeza que ia acontecer e 

não aconteceu. Ou porque nós não éramos dignos de receber, porque o plano de 

Deus não era esse, ou porque a linha que Deus me traçou não é a mesma que a 

gente acha dentro da nossa ignorância. 

 

Tema 76: Sabedoria e esperança 

 

E hoje, eu, o meu pedido sempre é a oração de Salomão: sabedoria para 

administrar o que me destes, porque eu tenho tudo,  eu tenho mais do que eu 

mereço. A minha angustia é de conseguir não amparar os que estão comigo, agir de 

uma forma racional, ter disposição para amparar todos esses que estão juntos e, se 

Deus permitir, um dia, quando Ele achar que eu possa estar de novo com meu 

irmão... 

  Acho que, com poucas palavras, uma síntese desse ... que aconteceu. 
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Tema 77: A mãe e a fé 

 

É interessante a fé da minha mãe, é interessante. O modo de pensar isso 

realmente me surpreendeu: o Jonas vai sarar, está controlando. Depois que o Jonas 

faleceu, falou: “Nossa, como Deus me deu um filho bom, eu tenho dele a melhor 

impressão, eu fui feliz pelos dois filhos que eu tive”. Interessante a fé que ela 

sempre nutriu. Acho que é só.  
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ANEXO 3. AGRUPAMENTO DOS TEMAS 

 

PRIMEIRO GRUPO: O irmão 

 

Tema 1: O irmão 

 

Meu irmão é uma pessoa para mim extremamente especial, eu tinha uma 

afinidade, uma conivência muito grande, um carinho e uma relação que era muito 

agradável. 

 

Tema 33: O irmão 2 

 

O Jonas sempre me foi muito caro,  então eu não queria deixar de ficar com 

ele, de fazer o que...  de ampará-lo da melhor forma possível. 

 

Tema 46: Alternância quarto e UTI, mas com serenidade 

 

O Jonas começou a ter febre, começou a ter edemas, aí acabou indo para a 

UTI.  Foi para a UTI tal, teve uma melhora e voltou para o quarto. Começou a ter 

dificuldade para respirar, começou a ter os desmaios, aí voltou para a UTI, precisou 

entubar, mas ele plenamente consciente. Interessante que nunca, em nenhum 

instante, ele reclamou, ele disse: “Por que eu? Por que eu estou passando por 

isso?” 
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Tema 47: Reconhecimento do amor 

 

Interessante, eu ficava com ele no hospital e ele pegava minha mão e punha 

no rosto e falava: 

“Nossa, como você gosta de mim! A gente deve estar junto há muito tempo. 

Como você gosta de mim!” 

Eu ficava assim, meio perdido. Dá uma sensação de impotência muito 

grande. Nós somos muito pequenos, nós somos muito pequenos. 

 

Tema 48: Permanecendo juntos 

 

Foi para a UTI, e eu, acompanhando. Consegui arrumar até o crachá para 

entrar junto na UTI, assim, até fora dos horários normais de visita. Mas ele 

totalmente lúcido, já escrevia, pois, com o tubo, não podia mais falar, mas com uma 

demaciação enorme no braço esquerdo, enorme, e, aí, aplicando soro e controlando 

e já com sonda na urina, já fazendo taxa de admissão de suprimento de liquido para 

continuar mantendo dentro do equilíbrio osmótico adequado; o que perdia de líquido 

repunha. 

 

Tema 54: Afeto 

 

Nós saímos do médico, eu voltei para a UTI mas ele já estava inconsciente. 

Interessante, todo dia de manhã, nós, que trabalhamos juntos os vinte quatro anos, 

ele chegava, me dava um beijo: “Você  está bom, coração?” Eu dei um beijo nele da 

mesma forma. 
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Tema 61: Certezas sobre as qualidades do irmão 

 

Olha, é uma coisa que até hoje eu tenho.... Aliás, até hoje é uma coisa que eu 

queria conversar com o senhor nesse sentido. O Jonas era incapaz de praticar o 

mal, ele tinha uma filosofia que dizia quando nós formos suficientemente bons, 

suficientemente ... Nós vamos parar de julgar para começar a entender. Então, tudo 

para o Jonas, ele tinha essa postura, nós vamos ver o motivo por que foi, vamos 

entender. Era a melhor pessoa para se ter junto. 

 

Tema 73: Cumprir a missão 

 

Então, talvez seja esse o objetivo: o que  você fez com os talentos  que eu te 

dei, quantos você alavancou, quantos você ajudou, o que você multiplicou?” Acho 

que isso nos vai ser cobrado, porque tem toda condição de fazer alguma coisa; 

talvez ele, nesse pouco intervalo de tempo, tenha feito tanto, que tenha cumprido a 

missão dele. 

 

Tema 74: O tempo e a falta do irmão. 

 

Eu não falei, mas ele faleceu com 43 anos. A convivência com ele era tão 

boa, que talvez tivesse valido por 86 e não por 43, isso é o que me conforma hoje. 

Uma vez tive um sonho com ele; ele, lindo, falou assim: “Aproveita falar 

comigo até agosto, pois depois eu estou em um lugar muito superior. “Uma das 

poucas vezes que eu sonhei com ele, depois nunca mais, mas eu sinto uma falta 

bastante grande. 
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SEGUNDO GRUPO: A fé. 

 

Tema 6: Busca espiritual 

 

Fomos, internou fez a cirurgia, eu fiquei aguardando e tenho costume de ler o 

evangelho, quando estou em hospital ou quando tenho, assim, um momento mais de 

reflexão; eu fiquei lendo no quarto. 

 

Tema 17: A fé da mãe 

 

Você  não pode imaginar a minha mãe, acho que tem mais fé do que todos da 

nossa família juntos.  Ela disse: 

  “Deus é grande, não há de ser nada, vamos ter fé que, com certeza, nós 

vamos ter um bom resultado” 

  

Tema 18: A fé do Sr. A 

 

Eu fui chorar no banheiro, ai eu comecei a lembrar do evangelho...  Meu 

Deus, Senhor, tenho tudo na mão, a minha fé é raciocinada, não é uma fé  meio 

fanática. 

 

Tema 19: A visão de mundo e de fé 

 

Eu acredito, pelos exemplos que nós temos, pela visão de mundo, eu acho 

que o caos não gera a ordem, eu tenho absoluta convicção que existe  um principio 
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superior que rege, que nós chamamos de Deus, mas eu tenho absoluta convicção, 

eu, dentro da pequenez da minha fé. 

 

Tema 20: Prece 

 

Eu disse: “Meu Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, as irmãs de Lázaro 

tinham um carinho muito grande por ele, e eu também tenho um carinho tão grande 

com meu irmão. Intervém, possibilita a cura do meu irmão, que me é muito caro”. 

Acabei, me recompus, voltei, esperei voltar da cirurgia. 

 

Tema 28: A fé do Sr. Amauri 2 

 

Nós ficamos muito animados, eu tinha no meu íntimo uma fé absoluta de que 

ele sarava, mas tinha uma fé absoluta. 

 

Tema 45: Continuar acreditando 

 

Eu fui ver as fotos da cirurgia. Meu Deus! Mesmo com o stent, a massa 

tumoral já aflorava por dentro dos alvéolos do stent, mas eu ainda tinha fé, eu ainda 

achava que ele sai. Aí entrou também em pauta o setor de quimioterapia do AC 

Camargo. “Ó, enquanto nós esperamos para fazer a radiação, vamos entrar com o 

quimioterápico para evitar o alongamento do tumor”, fez o quimioterápico. 
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Tema 55: Sobre Deus 

 

Falei: “Meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo. E aí 

veio aquela dúvida: Deus tudo pode, cheguei a pedir para reverter aquela situação. 

Logo depois, eu me lembrei da segunda estrofe do Pai Nosso, “que seja feita a 

Vossa vontade”. 

 

Tema 59: O falecimento e uma releitura das dificuldades 

 

A hora que eu sentei para tomar o café, tocou o telefone que ele tinha 

falecido.  Para quem acredita, é uma coisa interessante. Eu nunca vi duas bombas 

falharem ao mesmo tempo, até porque as duas têm circuito de proteção. Eu nunca 

imaginei uma situação que nem essa. Será que isso não aconteceu para que Deus 

me poupasse de não estar com ele naquela hora? 

 

Tema 62: Abalos na fé? 

 

Então, depois de tudo isso, eu não vou dizer para o senhor que eu não tive 

um abalo na minha fé. Porque a vida não é nossa, nós não somos bons, isso aqui é 

uma passagem. Com toda a tecnologia que nós temos, a gente não tira um grama 

de matéria desse planeta, nós não levamos... 
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Tema 63: Pedir com fé 

 

Puxa, mas ao mesmo tempo, eu começava a pensar em tudo que eu aprendi, 

“que tudo que pedires com fé, crê como atendi, que vos será dado”. 

 

Tema 64: Definindo fé 

 

A fé é a capacidade de acreditar no que ainda não ocorreu. Eu tinha uma 

confiança tão grande, que poderia ser operado. Eu tinha, eu, até o ultimo dia, eu 

achava que ele ia melhorar, achava que nunca mais ia ter o mesmo tipo de vida, a 

mesma disposição, mas achava que ele ia melhorar, que ia voltar pelo menos ao 

nosso convívio. 

 

Tema 65: Os desígnios de Deus 

 

Eu tenho loucura pelo Jonas, será que é egoísmo meu  querer que ele ficasse 

conosco? Será que eu não merecia a graça de ele ser curado? Será que minha fé 

não era suficiente? Quem entende os desígnios de Deus? Em castigo eu não 

acredito por que eu acho que Deus não precisa do sofrimento de ninguém, e nem 

castiga ninguém. Ficaram essas dúvidas nesses dois anos e cinco meses. 

 

Tema 66: Pedir e não receber 

 

E hoje, dois anos e cinco meses exatos, sempre me foram presentes. O 

senhor lembra que faz tempo que eu queria conversar com o senhor nesse sentido. 
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Então, é claro que Deus não precisa de nós e é claro que pelo menos o meu nível 

de entendimento é muito limitado. Mas se o senhor pensar de forma lógica, puxa, se 

eu tinha fé, e eu acho que tinha, se a própria orientação do evangelho “se tiveres fé 

suficiente o monte vai se lançar ao mar, capacidade de secar a figueira, tudo que 

pede lhe será dado”, por que  não aconteceu? Porque ele cumpriu a missão dele, ou 

porque as pessoas boas não precisam ficar muito tempo, porque elas conseguem 

deixar uma marca tão profunda que o tempo não é importante, porque é a vontade 

de Deus. 

 

Tema 68: Deus quer o melhor 

 

Então, eu sempre imaginei esse tipo de coisa. Então, eu pedia, via que não 

ocorria, mais tarde acabava se concretizando de uma forma tão melhor, falava: 

“Puxa vida, como Deus é grande! Nós nem sabemos o que pedimos exatamente, 

mas como Ele busca o que é melhor!” 

 

Tema 71: Pensamento lógico de fé 

 

E se eu pedi e não era o momento, como na minha esperança que logo 

acontecia algo melhor, que era um resultado mais adequado. Eu não consigo 

imaginar um resultado mais adequado do que ele ter ficado bom. Eu, dentro da 

minha pequenez, dentro da minha ignorância, essa foi a dúvida que eu fiquei depois 

de todo esse fato, depois de toda essa ocorrência. 
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Tema 75: Releitura de fé 

 

Quando ele faleceu, falei: “Puxa, me deu um vazio muito grande”. Depois, foi 

começar a lembrar que tenho família, agora não só a minha, tenho a dele, tem dois 

meninos pequenos. Agora tenho quatro filhos, os meus dois e mais os dois dele. 

Então, realmente, a vida não para. Somos até egoístas; eu, porque, até hoje, eu não 

fui a única pessoa no mundo a passar por isso, eu aceito até porque Deus já me deu 

provas incontestes de tudo de bom que já fez por mim. Eu só sou ignorante, muito 

ignorante, para entender todas essas dúvidas que eu expus, para o senhor: o 

porquê, se eu pedi com fé e não recebi, o porquê eu tinha certeza que ia acontecer e 

não aconteceu. Ou porque nós não éramos dignos de receber, porque o plano de 

Deus não era esse, ou porque a linha que Deus me traçou não é a mesma que a 

gente acha dentro da nossa ignorância. 

 

Tema 77: A mãe e a fé 

 

É interessante a fé da minha mãe, é interessante. O modo de pensar isso 

realmente me surpreendeu: o Jonas vai sarar, está controlando. Depois que o Jonas 

faleceu, falou: “Nossa, como Deus me deu um filho bom, eu tenho dele a melhor 

impressão, eu fui feliz pelos dois filhos que eu tive”. Interessante a fé que ela sempre 

nutriu.  

Acho que é só.  
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TERCEIRO GRUPO: A família 

 

Tema 16: Compartilhar com a família 

 

Estava ali, e chegaram meus pais. 

  

Tema 29: Pequena pausa e reinício 

 

Voltamos, passamos o Natal juntos, aí voltou o começo do ano e iniciou o 

tratamento, extremamente agressivo. 

Começou a fazer seções uma semana, com intervalo de duas, de 

quimioterapia, todos os quimioterápicos mais modernos que se conheciam. 

 

Tema 56: Família presente 

 

Nós saímos. Aí, os irmãos da minha cunhada já tinham também ido para São 

Paulo, aí eu tinha alugado um flatzinho para dar apoio para eles, porque a idéia era 

o Jonas ficar no flat, fazer a aplicação e voltar. É que evoluiu tão rápido, que ele 

passou, coitado, uma noite lá só. Aí, deixei o flat para a minha cunhada e para os 

irmãos e peguei minha esposa e fui procurar um hotel para passar a noite. 

 

Tema 76: Sabedoria e esperança 

 

E hoje, eu, o meu pedido sempre é a oração de Salomão: sabedoria para 

administrar o que me destes, porque eu tenho tudo,  eu tenho mais do que eu 



127 

 

mereço. A minha angustia é de conseguir não amparar os que estão comigo, agir de 

uma forma racional, ter disposição para amparar todos esses que estão juntos e, se 

Deus permitir, um dia, quando Ele achar que eu possa estar de novo com meu 

irmão...   

Acho que, com poucas palavras, uma síntese desse ...  que aconteceu. 

 

QUARTO GRUPO: Diagnóstico. 

 

Tema 2: O aparecimento da doença.  

 

No dia 28 de outubro 2006, o Jonas entrou em minha sala  e falou: 

“Eu estou sentindo um nódulo no lado esquerdo inferior da área mandibular, 

um pouco protuberante, na região do pescoço” 

Eu apalpei e disse: 

“Realmente, Jonas, pode ser uma monocleose,  alguma coisa assim,  mas 

vamos fazer um exame”. 

 

Tema 3: O início do diagnóstico médico 

 

A esposa de Jonas é médica, ela marcou para fazer um ultrassom, uma 

consulta numa outra profissional que era da área de endocrinologia, porque nós 

achávamos que era algum gânglio, alguma infecção. 

Ela fez o ultrassom e eu até fui depois com o Jonas na consulta. E ela falou:  

“Olha, eu descobri um nódulo, tem um volume razoável, mas eu sugiro que vá  

procurar um cirurgião que tenha especialização na área de oncologia, porque pode 
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ser um nódulo frio, como pode ser apenas um abscesso tumoral frio, como pode ser 

algo relativo ao prenúncio de um câncer” 

 

Tema 7: A constatação da gravidade 

 

Depois de umas duas horas, volta a minha cunhada e o médico e ela, 

chorando, falou:   

“É muito grave”. 

 Mas como é muito grave? Para mim foi um choque, nós esperávamos que 

fosse algo que tivesse um desfecho muito simples. 

Daí fui conversar com o médico:  

“O que o senhor achou, doutor?” 

 Ele respondeu: 

“É, vamos ver, nós vamos ter que fazer um complemento do tratamento com 

quimioterapia e rádio.” 

 

Tema 12: Hipótese Diagnóstica 

 

Ele disse: 

“Chegou! E eu não consegui tirar toda a massa tumoral porque era muito 

profundo e nós achamos, porque foi feito durante a cirurgia a pesquisa por 

congelamento da amostra retirada, olha, parece que é um tumor tipo burkitt, que é 

um tumor extremamente raro. Esse tumor tem frequência um pouco maior na África; 

para nós, aqui, é de um aparecimento dentro das estatísticas médicas considerado 

razoavelmente  esporádico.” 
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Tema 24: Exames 

 

O médico fez a sugestão de fazer um petscan, que é um exame por 

ressonância magnética mais localizado, onde é dado um contraste e o senhor 

percebe se houve um deslocamento da massa tumoral. 

 

Tema 50: Agravamento 

 

Sai de lá uma segunda-feira de madrugada para vir para cá. Quando foi na 

quarta, a minha cunhada me ligou, falou: “Olha, os médicos estão pedindo para 

fazer uma reunião conosco”. 

Fui na quarta-feira, eu e minha esposa. Aí, ficamos na quinta. Quando foi na 

quinta à tarde, os médicos nos chamaram: 

“Ó, nós não conseguimos controlar o tumor; ainda que conseguíssemos, o 

quadro geral é muito grave. Com todo o quimioterápico que foi aplicado, o tumor só 

aumentou, e, fora isso, ainda que tivéssemos conseguido controlar, está com 

falência renal, está com falência hepática, já está com problema de falência 

respiratória”. 

 

QUINTO GRUPO: Dificuldades. 

 

Tema 8: Primeiras dificuldades 

 

 “É, mas o senhor conseguiu tirar o nódulo inteiro”? 

Ele disse: 
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“Olha, não consegui, tinha um arraigamento bastante profundo.” 

 

Tema 10: Mais dificuldades 

 

Ele continuou: 

“Não foi possível. Olha, eu já entrei tão invasivamente, que eu praticamente 

lesei uma parte das cordas vocais”. 

 

Tema 31: Fragilidade 

 

Mas aí o Jonas já estava debilitado ao extremo, já começou a ter febre, voltou 

para o hospital, ficamos um tempo com ele internado, larguei todas as minhas 

coisas.  

 

Tema 34: Resistência do tumor 

 

O tumor voltou a reincidir, aí voltaram as aplicações de quimioterapia intensa. 

 

Tema 43: Complicações 

 

Começou a ter febre. Então nós levávamos, acompanhávamos, baixava a 

febre e a massa tumoral voltou a reincidir. Aí para nós foi um choque, porque, depois 

de tudo isso, como? Aí, se pensou em fazer um  outro tratamento de radiação com 

uma precisão muito maior, localizada mais, com intensidade mais pronunciada. 
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Fomos outra vez para São Paulo, verificamos o profissional. Aí, tinha que ser 

feita uma máscara para posicionar o crânio, para não haver movimento durante a 

sessão. Foi feito isso tudo. 

Fomos para o Hospital do Câncer, mas ele não aguentou fazer a aplicação, 

que comprimia de uma tal forma.... O tumor já devia estar bastante avolumado e 

então ele tinha falta de ar. Nesse período, o Jonas começou a ter desmaios. 

Meu Deus, o que está acontecendo? O volume da massa tumoral começou a 

comprimir o nervo frênico. Então, às vezes, a gente estava conversando e ele 

apagava, ficava num estado assim de torpor, letárgico... Aí, depois de um certo 

tempo, voltava, não se lembrava do que tinha acontecido. 

Internamos outra vez. Aí,  começou a ter uma falência muito grande dos 

níveis sanguíneos, plaquetas, glóbulos vermelhos. Aí, nós começamos a arrumar 

doadores de plaquetas, para fazer a... Tentar elevar o nível de plaquetas, para 

chegar numa condição que pudesse ser feita outra vez a radiação. 

Fomos para São Paulo, internamos no Hospital do Câncer. Aí, ele foi 

definhando. O nível de plaqueta chegava a vinte mil (o normal chega ao redor de 

160 -120) e com doses maciças. Aí, começou a sentir falta de ar, ter dificuldade para 

respirar. Aí, a médica em São Paulo falou: 

 “Olha, o deslocamento do tumor está fechando a traquéia. Nós podemos 

tentar colocar um stent por dentro da traquéia para voltar o calibre do tubo para 

oxidar. Vamos fazer?” 

 Então eu e minha cunhada dissemos: “Vamos”. 
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Tema 49: Complicações e o acreditar na cura 

 

Mas aí já começou com falência renal, aí já começou a ter que fazer uma 

alimentação controlada por sonda, mas ainda tinha toda fé que ele saía. Aí, ficava 

com ele uma boa parte, vinha para cá para ver as coisas como é que estavam, 

voltava. 

 

Tema 57: Dificuldades para hospedagem 

 

Bom, amanhã de manhã eu vou voltar para o hospital e vou me internar com 

ele até o fim. Aí, passamos a noite, não tinha vaga em hotel nenhum. Eu não sei o 

que estava acontecendo, se tinha congresso em São Paulo ou uma conferência, eu 

sei que eu fui achar um único apartamento atrás do Masp, que é o Iglu Hotel, que é 

um hotel de cinco estrelas, um hotel muito fino. 

 

Tema 58: Dificuldades ao amanhecer 

 

Enfim, aí amanheceu, eu rapidinho.... eu acordo muito cedo. Tomei um 

banho, acordei minha esposa, falei: “Toma um banho, que eu vou ficar lá com o 

Jonas, se apronta”. E aí eu estava lá fazendo minha oração, ela me gritou: “Acabou 

a água”. Aí liguei para a recepção: “Está sem água o apartamento”. “É, queimou a 

bomba.” Falei: “Liga a de reserva”. Todo  prédio com mais de cinco andares tem um 

sistema de bomba reserva.  “É, queimou também a de reserva.” Falei: “Como? Então 

chama a manutenção, por favor”. “A manutenção nossa é externa, é terceirizada.” 

“Estou com a minha esposa aqui, terminando de tomar banho, preciso de água.” 
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Falou: “Vou mandar um balde do restaurante”. Aí, chega um atendente lá, com o 

balde de água fervendo. “Como é que eu vou jogar isso na minha esposa? Traz um 

balde de água fria.” E, nisso, o tempo passando. Aí, misturei as duas águas, acabei 

de enxaguá-la. Aí, descemos, eu disse: “Vou tomar um cafézinho rápido e vamos 

embora”. 

 

SEXTO GRUPO: Confiança no tratamento. 

 

Tema 4: A procura de tratamento 

 

Eu fiquei muito apreensivo.  Fomos, obviamente, atrás de um profissional. 

Tivemos uma indicação bastante boa, eu já queria levar o Jonas para onde 

fosse. Aí, tanto a esposa dele, como por indicação na própria área de profissional de 

excelência, nós fomos para Jaú. 

 

Tema 14: Confiança na evolução do tratamento 

 

O médico disse: 

“Calma, vamos ver como evolui o quadro, vamos ver o que nós vamos fazer. 

Agora ele se recupera da cirurgia, e aí vai entrar para fazer uma avaliação de um 

dermatologista, e nós vamos tentar controlar este resquício que voltou, e, a meu ver, 

não teve nenhuma difusão para o restante do organismo”. 
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Tema 21: O tumor e o acreditar na cura 

 

Estava sendo feita análise, para ver se era um tumor burkitt ou se era um 

tumor não burkitt, que tem a tendência de ter a proliferação muito mais pronunciável. 

Saiu o não burkitt e ficamos muito contentes, achamos que tinha, realmente, 

tinha uma condição de ter cura. 

 

Tema 23: Confiança no tratamento 

 

Ele falou:   

“Fica tranquilo. Você vai ver, nós temos convênios internacionais, nós temos 

acesso ao que tem de mais moderno, vamos começar a fazer o tratamento, você vai 

ver como isso vai se desenvolver bem”. 

 

Tema 25: Retomando a confiança na cura 

 

Então fomos para São Paulo, fomos à Beneficência Portuguesa fazer esse 

exame. Fizemos, aí fui conversar com o médico, ele disse: 

“Pronto, vocês podem passar o Natal tranquilos.” 

 

Tema 27: Retomando a confiança na cura 2 

 

Continuando o que disse o médico: 

“Vocês podem passar o Natal tranquilos, está localizado, a massa regrediu, 

não existe nenhum outro foco.” 
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SÉTIMO GRUPO: Tratamento 

 

Tema 5: O início do tratamento 

 

O profissional apalpou, notou, e quis fazer uma biópsia. Mas nós imaginamos: 

se vai haver um ato cirúrgico, o melhor é eliminar este abscesso, e então já parte 

para fazer o ato, para não manipular mais o meio. 

Nós saímos no dia 5-12, eu, o Jonas e a esposa, para fazer a cirurgia. Fomos 

para Jaú cedinho, que a idéia era se internar, pois o hospital parava depois de 

dezembro para reforma. 

 

Tema 22: O tratamento e os desdobramentos 

 

 Voltamos no sábado, eu fui com ele, fomos consultar o dermatologista. O 

médico fez uma triagem, ele falou: 

“Olha, Jonas, se eu tivesse que fazer uma aposta entre a doença e você, eu 

faria em você, porque você é sadio, você é jovem, você tem uma condição física 

muito boa, você tem o apoio de sua família, que é muito importante. Nós vamos 

começar a fazer um tratamento bastante invasivo; primeiro, quimioterápico e 

provavelmente isso leve à esterilidade. Então, se você quiser ter mais filhos, vamos 

fazer uma coleta de sêmen.” 

O Jonas chorou um pouquinho, também fiquei... Interessante como a gente 

fica fragilizado. Todos nós temos certeza da morte, mas é algo que perturba muito o 

ser humano. 
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Tema 30: Tratamento 

 

Foi passando janeiro, fevereiro, alternando períodos de melhora,  de piora, o 

médico acompanhando, fazendo toda a coleta, às vezes com punções na espinha, 

estava vendo se a medula continuava livre. 

Quando chegou em março ou abril, ele falou: “Vamos complementar o 

tratamento”. Aí o Jonas já tinha perdido o cabelo, já estava debilitado ao extremo, já 

não tinha muita força de subir as escadas. 

O médico disse: 

“Vamos fazer um complemento com radiação”. 

O Jonas fez várias sessões de radiação. Eu achei que foi a melhor fase, 

porque o tumor praticamente desapareceu, a região ficou livre. Falei: “Graças a 

Deus é o que está acontecendo”. 

Então, quando terminou a radiação, voltou a evoluir a massa tumoral, aí 

continuou com a quimioterapia. 

 

Tema 35: Transplante 

 

O médico chega e fala: 

“Olha, nós não estamos conseguindo regredir o tumor, nós vamos fazer um 

transplante de medula, vamos ver quem serve na família.” 

Fiz o teste, eu não era compatível. 
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Tema 36: Autotransplante 

 

Chegou a examinar outra vez, a medula do Jonas estava livre. “Eu acho que 

nós devíamos fazer um autotransplante, porque a medula está livre, e a 

compatibilidade é plena e a certeza é muito maior, não vai haver nenhuma rejeição, 

então vamos colher a medula.” 

Então, coitado do Jonas, se internou e colheu a medula, que é um processo 

bastante desagradável, precisa tirar do âmago dos ossos planos. Colheu a medula e 

se internou no isolamento. 

 

Tema 38: Quimioterapia 

 

Ele tomou uma dose letal de quimioterápico, que destrói todo toda a fauna e 

toda a flora, todos os anticorpos, para tentar ver se havia uma erradicação completa 

da massa tumoral. 

 

Tema 39: Isolamento e autotransplante 

 

Ele fez esse tratamento, aí fica no isolamento, o senhor sabe, isolamento 

pleno, condição de higiene diferenciada. Aí, foi feito esse tratamento. Ele ficou mais 

ou menos um mês no isolamento, aí recebeu a medula. 
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Tema 40: Quimioterapia 2 

 

O tratamento são 540 comprimidos administrados numa frequência 

razoavelmente alta, que praticamente esteriliza o indivíduo, acaba com toda a gama 

de anticorpos. 

 

Tema 41: Medula 

 

Recebeu a medula outra vez, continuou internado até que houvesse a 

recuperação. Implantou a medula, teve alta depois de uns quinze dias, voltou para 

casa. 

 

Tema 42: Tratamento em casa 

 

Continuou acompanhando com medicação para evitar infecção, todo cuidado 

para não se expor a contato, a alguma influência de vírus, a uma gripe, qualquer 

contágio que poderia ser letal.  

 

Tema 44: Novas tentativas 

 

Fez a cirurgia, das 6 da tarde às 9 da noite, e foi implantado o stent; às vezes, 

a gente não consegue, precisa ter uma flacidez.... Implantou, foi muito bem sucedida 

a cirurgia. 
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OITAVO GRUPO: Apreensão, perplexidade e questionamentos. 

 

 

Tema 9: Apreensão 

 

Nossa, mas aí, então, eu fiquei muito apreensivo. 

 

Tema 11: Questionamentos 

Perguntei: 

 “Meu Deus, chegou nessa profundidade?  

 

Tema 13: Perplexidade 

 

“Mas, meu Deus, e como é que nós vamos fazer”? 

 

Tema 15: Perplexidade 2 

 

Nossa! Aquilo para mim foi uma situação terrível, pois eu tinha uma certeza 

de que aquilo não havia de ser nada. Eu me recompus, fui conversar com minha 

cunhada... É muito invasivo o tumor, está dando a volta por trás da coluna cervical. 

Mas quando? Como? O Jonas nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve vida 

desregrada, nunca ficou doente, da onde, da onde, meu Deus, que vem um efeito 

como esse? Ela chorou, e eu também. 
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Tema 51: Questionamento médico 

 

Continuou o médico: “e só está se mantendo porque a condição clinicardíaca 

é muito boa. O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu continue 

mantendo ele vivo?” 

 

Tema 52: Questionamentos e decisões 

 

Falei: “Meu Deus,  que pergunta! Quem sou eu para ser dono da vida?” Que 

opinião eu podia dar? Falei para minha esposa, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei 

para minha cunhada, e ela disse: “A decisão é sua”. Falei: “Meu Deus, meu Deus!”. 

Falei: 

“Olha, doutor, só não queria que ele sofresse, porque o Jonas era, é uma 

pessoa muito boa.” 

 

Tema 69: Por quê? 

 

Só não consigo enxergar  muito por que foi melhor o Jonas morrer. 

 

Tema 70: Eu não merecia? 

 

Porque eu tinha tantos planos com ele, até uma forma egoísta minha fala. 

Quem sou eu para ter planos? Eu me via envelhecendo com ele, um amigo muito 

especial, nós tínhamos uma afinidade muito grande, não discutíamos, tínhamos tudo 

em comum. Então, hoje, eu fico numa dicotomia: puxa, se eu pedi com fé e não 
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recebi será que eu não merecia? Será que minha fé não era suficiente? Será que eu 

estava pedindo algo que não era bom? Ao mesmo tempo, como pode não ser bom o 

senhor querer ficar com uma pessoa que é boa. 

 

Tema 72: Não compreensão 

 

 Ao mesmo tempo, não reclamo de nada, não me revolto, porque eu tenho 

tudo, tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa boa, tenho bons amigos, tenho 

uma profissão e gosto muito do que eu faço. Me sinto muito bem, tenho muita 

alegria de viver me sinto privilegiado. Essas dúvidas, que hoje já são um pouco mais 

distantes, porque hoje já são quase dois anos e meio, mas eu não entendo por que 

isso aconteceu. Então, tenho plena confiança na bondade, mesmo porque eu já tive 

provas cabais disso. Agora eu não entendo por que Ele precisou do meu irmão.  

Eu até entendo que o amor é algo que a gente não consegue exercer de 

forma adequada. Os gregos tinham quatro definições para amor, eu consigo 

enxergar uma, mas esse tipo de amor que nós temos é muito mais apego, porque se 

nós pensarmos que as pessoas estão sempre vivas, e que esse plano aqui que nós 

estamos é uma grande ilusão, talvez nós estejamos aqui pra tentar fazer algo melhor 

ou, como na parábola dos trabalhadores, que cada um recebeu um certo numero de 

talentos, alguns multiplicaram outro simplesmente guardou o talento, não usou. 
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NONO GRUPO: Tempo. 

 

Tema 26: O tempo 

 

Isso tudo ocorreu em alguma coisa ao redor de um mês. 

 

DÉCIMO GRUPO: Solidariedade. 

 

Tema 32: Solidariedade 

 

Felizmente, a gente tem amigos, gente boa que foi mantendo,  praticamente 

vinha para dar aula, ou em alguma banca.  E corria eu e a esposa dele também com 

ele. 

 

Tema 37: Acompanhamento 

 

Eu fiquei um pouco com ele, um pouco eu, um pouco a esposa, um pouco o 

cunhado, nos revezamos. 

 

Tema 60: Ir ao encontro 

 

O pessoal muito gentil do hospital, os enfermeiros, disseram que ele estava 

muito calmo. Ele teve uma passagem muito suave, muito tranqüila. Puxa, mas que 

pena que eu não pude estar junto. Falou: “Acho que foi bom o senhor não estar, 

posso garantir...”  Fernando, moço muito gentil: “...foi na minha mão”. 
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Bom, aí foi toda aquela burocracia para reconhecer o corpo. Nem minha 

esposa, nem minha cunhada tiveram coragem, fui eu quem reconheci o corpo. Ele 

estava com a expressão muito calma, aí eu fui e dei um beijo nele outra vez, e 

fomos correr atrás de todos os documentos para fazer o translado. 

 

DÉCIMO PRIMEIRO: Desfecho 

 

Tema 53: Tomada de consciência 

 

Foi só ai que eu vi que não tinha jeito, que até então eu tinha plena certeza de 

que ia ter um resultado. 

 

Tema 67: Deprimido, mas não revoltado 

 

Puxa, como é que as irmãs de Lázaro conseguiram pedir a Jesus que Lázaro 

ressuscitasse? Por que elas estavam mais próximas? Eu sempre tive, Deus foi 

sempre muito bom para mim, eu tenho mais do que eu mereço, então isso me 

deixou, sabe, assim muito deprimido, mas não, nunca me revoltei, em absoluto, não, 

até porque isso seria ignorância. A vida não é nossa, a vida é de Deus, nós não 

somos donos nem do nosso corpo. E ao mesmo tempo, vê a nossa fé. Puxa, até 

hoje tudo o que eu pedi, Deus foi tão bom para mim, me concedeu. Até coisas que 

eu pedia, depois aconteceu de uma outra forma, que eu vi que, às vezes, a gente 

não sabe o que pede; uma criança pedir um objeto cortante ou algo que pode causar 

um ferimento, ela não vai receber, porque o doutor vai ter mais juízo e não vai 

permitir. 


