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“Mas, agora, quando tantas coisas mudam, não 
é chegada a vez de nos modificarmos? Não podería
mos tentar evoluir um pouco e tomar sobre nós, 
pouco a pouco, a nossa parte no trabalho do amor?” 
(Rainer Maria Rilke)

Naquela noite, sem conseguir dormir, ela conse-
guiu entender e aceitar que seu cachorro Willy estava 
se preparando para partir. Este preparo, como quase 
sempre acontece com os animais e com todos nós, es-
tava sendo muito difícil. Mas ele partiria logo, talvez 
conseguisse ficar mais algumas semanas ou meses, o su-
ficiente para rever e ser cuidado pela Maria José, que o 
amava muito e que durante muitos anos cuidara dele. 

– Ela foi realmente uma autêntica babá para este 
cachorro e precisa vê-lo, nem que seja por alguns dias, 
antes deele morrer – concluiu Suzana.
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Alguns minutos depois, ela se tranquilizou, acredi-
tando que encontraria uma maneira da  ex-empregada 
rever o cachorro antes que ele partisse. Depois, final-
mente resolveu não mais pensar nisso.

Enquanto todos dormiam profundamente na 
casa, em uma madrugada qualquer do mês de maio, 
Suzy se revirava na cama, pensando em uma  maneira 
adequada de tratar as doenças e as fragilidades do ca-
chorro neste seu período final aqui na Terra. Com 
esses pensamentos e alguns planos especiais para que 
ele “não sofresse tanto”, ela conseguiu se acalmar. Ela 
sabia que, quando ele morresse, a sua dor seria imensa. 
Ele sempre fora um companheiro incrível, sempre a se-
guindo pela casa toda. Pela manhã, bem cedo, Willy a 
esperava na porta do quarto até que ela acordasse.

Finalmente, Suzana percebeu que conseguiria 
dormir. Nestes tempos difíceis, nesta transição tão 
longa, árdua e caótica do planeta, o maior sofrimento 
é a solidão, ela acreditava que sim. E, nas noites de in-
sônia, nos ataca, sem piedade, pior do que a  ansiedade. 

(Ainda, para piorar tudo, o Willy vai nos deixar, 
talvez ele seja o primeiro desta família, acredito que 
sim. Quem o seguirá, eu não sei. Muitos já estão idosos, 
outros nem tanto, mas nenhum de nós está  pensando 
em ir embora, tampouco está preparado para isto. Por 
pior que seja o momento atual! Meu Deus, porque me 
preocupo tanto com o cachorro, envolvida como  estou 
com outros problemas? O tempo passa tão depres-
sa, de repente estaciona completamente, como está 
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 acontecendo agora, enquanto não consigo dormir... 
Preciso me acalmar, relaxar, não me preocupar com o 
futuro, com o  envelhecimento, não, de jeito nenhum, 
isto não pode me preocupar!)

Quando ela conseguiu dormir já era madrugada, o 
cachorro já estava na porta do quarto. Ele ainda conse-
guia subir as escadas, com muita dificuldade, e se ajei-
tava bem encostado na porta, esperando pacientemen-
te. Naquela manhã, Suzana dormiu um pouco mais.

Por enquanto, tudo continuava igual para todos 
eles. Quando ela acordou, o sol brilhava muito forte 
naquela manhã de outono, abriu a porta do quarto 
com o cuidado de sempre para não pisar no Willy. 
Tudo continuava igual.

A depressão de Cecília
(com algumas variações)

– Cecília, você tem certeza de que é mesmo de-
pressão? Eu sei que você conhece bem os sintomas, já 
que é psicóloga. O Walter? Como está? Ele está lhe 
dando apoio? Ele é seu marido, precisa ajudar. Afinal, 
qual é o motivo dessa tristeza toda? Existe algum, ou 
muitos, que você possa entender e explicar? – pergun-
ta Suzana para a amiga.

Suzana e Cecília conversavam, tomando um café, 
comendo um delicioso bolo de laranja, numa espécie 
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de bistrô charmoso da cidade. Elas iam sempre lá para 
longos papos e confidências...

– Suzy, minha querida, você acredita mesmo que 
eu entendo alguma coisa? Sim, sou psicóloga especiali-
zada em crianças. Além disso, há muitos anos não exer-
ço mais a profissão, as lojas me tomam todo o tempo! 
Mesmo que eu soubesse e que eu entendesse o que se 
passa comigo, nada é assim tão simples! De que adian-
ta conhecer, analisar os motivos, os sintomas? Eu pre-
ciso ficar boa, recuperar o ânimo, a vontade de viver, 
de lutar. O Walter está tentando me ajudar, mas ele 
também não está tão bem, esta é a verdade. E a minha 
depressão é diferente, não estou sentindo aquela ansie-
dade, como da outra vez. O que eu sinto mesmo é uma 
apatia terrível!

A conversa entre as duas continuou por mais al-
guns minutos. Assim que Suzana desligou o telefone, 
resolveu procurar um psiquiatra de sua confiança para 
que ele pudesse ajudar a amiga. Ela sabia muito bem a 
quem deveria recorrer.

(Meu Deus, o Dr. Mario pode ajudar a Ceci! Mas 
ele cobra muito caro a sua consulta, não sei se consi-
go falar com ele sobre a Cecília e pedir um desconto. 
Aliás, não sei por que o preço dele é assim, tão alto. 
Ele é espiritualista, é uma ótima pessoa. O consultó-
rio dele é muito bonito, sofisticado, talvez ele precise 
mesmo cobrar mais caro para manter estas instalações. 
Além disso, a consulta é bem demorada e o tratamento 
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 espiritual que ele desenvolve para os seus pacientes é 
completamente gratuito.)

Ela nem comentou com Eduardo, seu marido, so-
bre a tentativa de pedir um desconto para o Dr. Mario. 
Ele diria para ela não fazer aquilo de jeito nenhum, que 
não ficaria bem e que, além disso, Cecília poderia pa-
gar. No dia seguinte, depois de  algumas tentativas, ela 
conseguiu falar com o médico. E conseguiu, sem muito 
esforço, um bom desconto no preço da consulta. Mais 
tarde, já começava a  anoitecer, quando ela voltou a fa-
lar com a amiga, tentando orientá-la para o tratamento 
com o Dr. Mario. As duas novamente se encontraram 
no “café” de sempre.

Angústias e dramas

– Não, Suzy, não é nada disso. Não estou me sen-
tindo magoada, nem frustrada com nada, pelo menos 
no momento. Na minha vida real, não tem nada que 
esteja incomodando tanto, me causando sofrimento. A 
minha dor é maior do que tudo isso. É um sofrimento 
cósmico, não sei se você entende. As dores e dramas do 
planeta estão me atingindo a este ponto. Simplesmen-
te não tenho mais vontade de fazer nada, nem mesmo 
sair da cama quando acordo. Meu casamento não está 
muito bom, estou desanimada e apática o tempo todo. 
É claro que o Walter se queixa disso.



Passageiros da Nave Terra

13

 Suzana ouvia a amiga com paciência e atenção, 
enquanto almoçavam em um pequeno e agradável res-
taurante da cidade. Cecília tentava explicar os motivos 
de sua depressão. Suzana lembrou que não era a pri-
meira vez que isso acontecia, mas não quis comentar 
para não alarmá-la ainda mais.

– Eu sei, Cecília, acho que sei o que você está sen-
tindo. Eu também sou afetada por todo este caos, estes 
crimes horríveis que acontecem, esta roubalheira toda, 
esta política interesseira e egoísta dos nossos líderes, se 
é que podemos chamá-los assim. Hoje mesmo eu li no 
jornal uma notícia terrível que me impressionou por 
motivos espirituais também, no meio de outros fatos 
dramáticos.

– Ah, Suzy, agora eu quero saber! Pode contar, eu 
não vou piorar. Aliás, eu já agendei a consulta com o 
Dr. Mario. Obrigada, amiga, obrigada mesmo por seu 
auxílio. Afinal, qual é a notícia?

– Ela está hoje em todos os jornais. Aconteceu no 
estado de Goiás. Um helicóptero saiu de Goiânia, a ca-
pital, levando cinco delegados, dois peritos criminais 
e o assassino de um crime horrível em uma fazenda 
de lá. Este homem matou sete pessoas com extrema 
violência, usando uma faca. A equipe e mais o crimi-
noso foram para a fazenda fazer a reconstituição do 
crime. Na volta para a delegacia e para a prisão onde 
o  homem ficaria, o helicóptero teve uma pane e caiu. 
Todos  morreram. Pense um pouco agora, como terá 
sido o despertar deste grupo na dimensão espiritual? 
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E o  assassino... Ele continuará preso lá, neste outro 
lugar? Como terá sido a reação dos delegados respon-
sáveis por ele? Ele matou sete pessoas, e a queda do 
helicóptero causou a morte de oito! Não é terrível o 
destino destas pessoas?

– Nossa, que horror! Precisamos rezar para eles. 
Na verdade, Suzana, não sabemos exatamente o que 
acontece e como acontece o despertar do espírito na 
outra dimensão. Sabemos que todos eles continuarão 
vivos, com o “perispírito”. Mas em que dimensão es-
piritual isso vai acontecer? Provavelmente eles não fi-
carão juntos. E o assassino, um homem muito doente, 
completamente desequilibrado, se ele aceitar e se exis-
tir algum arrependimento, vai fazer algum tratamen-
to, o mais profundo possível. 

Suzana ouvia a amiga, tentando encontrar uma 
maneira de analisar aquela tragédia e suas consequên-
cias, mas a conversa logo se encerrou. Suzy estava atra-
sada para o seu trabalho de redatora em uma grande 
revista, onde ela também escrevia todos os meses uma 
seção de esoterismo e autoajuda. Cecília estava um 
pouco mais tranquila, apenas esperando a consulta 
com Dr. Mario.

A cidade continuava no seu ritmo alucinado, cada 
um procurando resolver seus problemas. A  notícia do 
acidente com o helicóptero e o estranho grupo que o ocu-
pava logo seria esquecida. Uma espécie de  indiferença 
diante de tantos fatos dramáticos parecia tomar conta 
de uma grande parte da humanidade terrestre.
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Tristezas antigas e  renovadas

“As forças da personalidade são muito fortes e 
não cedem facilmente aos ritmos da alma. Você será 
testado repetidas vezes e de formas que provavel
mente nem sequer poderia imaginar.” (Alice Bayley)

Sim, de fato, Suzy e sua família, que é  constituí da 
pelo marido Eduardo, pelo filho Thiago e pelo irmão 
dela, Fred, já haviam passado por vários “testes”, em 
muitas vidas. Existiam outros familiares, mas naquela 
casa moravam os quatro, e também uma eficiente se-
cretária do lar, além, é claro, do tão querido cachorro 
Willy. 

Os conflitos retornam, se não foram resolvidos. E 
quase sempre eles retornam com a mesma intensidade, 
fragilizando o coração, desenvolvendo a insegurança, o 
medo e outras emoções sem controle, sem  consciência. 
As atitudes e reações quase sempre se repetem. Um dia, 
finalmente, em uma fase especial, às vezes  envolvida em 
sofrimentos e desilusões... o aprendizado  acontece. Em 
outra existência, em outro planeta, ou aqui mesmo, es-
tas experiências mais difíceis, que colocam à prova a 
fé e a força interior, talvez, então, não precisem mais 
acontecer.

– A vida é feita também de detalhes, aparente-
mente pequenos, insignificantes. No entanto, eles 
podem ter uma enorme importância, trazer grandes 
transformações, despertar pensamentos e conclusões 
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– Suzana explicara há alguns dias para Samantha, sua 
irmã mais velha.

Samantha tinha 66 anos e ainda era muito bonita, 
magra e elegante. Ela ouvia a irmã com um algum res-
peito, tentando disfarçar certa indiferença pelo tema, 
esperando apenas o momento de também falar. Foi o 
que ela fez:

– Que detalhes são esses? Você foi lá, no aparta-
mento da mamãe? Então, começou a tirar as coisas? 
Separou o que você quer? Por que está falando desses 
detalhes tão importantes? Acho você um pouco so-
nhadora. Eu sou bem mais prática – concluiu.

Suzana, naquele ponto da conversa, lembrou... Ela 
precisava ir ao apartamento da mãe. A sala do aparta-
mento de sua mãe, que deixara o planeta há quase dois 
anos, parecia a mesma, impecável na arrumação e na 
limpeza. Nela, a pequena cristaleira chamava a aten-
ção. Era um móvel antigo, muito bonito, artesanal. 
Dentro dele, a mãe colocara uma grande variedade de 
bichinhos, flores, estrelas e anjos de cristal. Nem todos 
de cristal, como explicara a Léia, faxineira da casa há 
muitos anos:

– Às vezes era de vidro mesmo, mas a sua mãe gos-
tava. Quando eu chegava aqui, ela logo vinha me mos-
trar. Mas olhe aqui, Suzana, esta bailarina, que linda! 
Leve ela para você. É uma lembrança bonita, você pode 
dar para a sua netinha, a Priscila, ela vai adorar.

Suzana aceitou a sugestão da Léia, e logo imagi-
nou a reação da neta, filha de Thiago, seu único filho. 
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Ela encontraria Priscila neste final de semana, na sua 
festa de aniversário de nove anos.

(Não sei se ela vai perceber nesta pequena bailari-
na a mesma energia que eu percebo. Esta pequena esta-
tueta diz muito sobre a minha mãe. Ela é tão colorida, 
tão feliz e perfeita no papel que representa, parece ter 
vida, parece me dizer algo.)

Mas não, não era bem isto. A bailarina, no seu si-
lêncio completo, nada poderia dizer nem a ela, nem a 
sua neta. Com isso, a ausência da mãe doeu mais no 
coração de Suzana. A cristaleira bonita, tão especial, 
parecia guardar dentro de si todos os sonhos e fanta-
sias da mãe que partira. Tudo brilhava e tinha uma cor, 
uma energia diferente e especial no grande apartamen-
to onde a mãe morara durante muitos anos.

– Bem... afinal, você quer ou não a sala de jantar? 
Podemos vendê-la, se você não a quer – completou Sa-
mantha, tentando encerrar aquela conversa.

– Não, eu não quero, não vai dar certo na minha 
casa. Mas esta cristaleira... Ela é tão bonita, tem tanto 
significado!

– Ah, mas ela já está prometida para o Dr.  Álvaro. 
A esposa dele ficou encantada, quer comprá-la, in-
clusive. Mas, nós não vamos vender e já falamos para 
ela que pode vir buscá-la quando quiser. Parece que 
amanhã vem alguém aqui para levar. Você sabe que o 
Álvaro foi um primo maravilhoso, ele gostava muito 
da mamãe e ajudou bastante. Ele foi o médico dela o 
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 tempo todo, sem nada cobrar. Nem sempre os familia-
res ajudam assim.

Suzy ouviu a irmã, sentindo uma dor aguda e pe-
netrante, e sem solução. No entanto, ela tinha certeza 
de que a mãe ficaria feliz em dar a cristaleira para aque-
las pessoas, para o médico, seu sobrinho que cuidara 
dela com todo o seu talento e  profissionalismo, sem 
aceitar nenhum tipo de pagamento. Quando tudo fos-
se retirado do apartamento, nada mais restaria, somen-
te algumas fotos que a fariam sofrer ainda mais.

– Que chato, acho muito ruim nos desfazermos de 
tudo, mas não tem outro jeito. Você pode vender o que 
quiser, o que conseguir, e pode ficar com o dinheiro. Eu 
só queria mesmo a cristaleira, com tudo o que tem den-
tro, mas não tenho espaço para ela – Suzana concluiu.

No dia seguinte, Suzana segurava a pequena baila-
rina. Pensou em escrever um cartão especial para Pris-
cila, explicando que se tratava de uma lembrancinha 
da bisavó Antônia. Logo resolveu que faria isso, talvez 
fosse uma reação oportuna, amenizando a impotência 
que ela sentia diante da morte, preenchendo de algu-
ma forma o vazio do seu coração.

Outros detalhes,  conteúdos e significados

(Sim, tudo isto tem a ver com o carma, o meu prin-
cipalmente. Tem a ver com a perda repentina ou não 
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de pessoas muito queridas. Existem outras  ausências, 
despedidas de todos os tipos. E também a rejeição que 
tanto nos faz sofrer. Na verdade, não sei lidar com a 
morte, não acredito que alguém neste planeta saiba. Po-
demos nos preparar, procurando não nos apegar tanto, 
a nada, nem a ninguém. É importante estar preparado 
para perder alguém que amamos muito. E também para 
perder uma situação confortável de vida, uma proprie-
dade, até mesmo um animalzinho de estimação.)

Ela refletia bastante sobre isso, principalmente 
naqueles dias difíceis em que todos pareciam doen-
tes. Eram dias curtos, tudo acontecia muito rápido. O 
tempo, então, parecia passar ainda mais depressa. As 
doenças eram crônicas, de todos os tipos, em todos os 
níveis, mas quase sempre se tornavam agudas, com sin-
tomas insuportáveis.

As dores de cabeça de Suzana, por exemplo. As 
dificuldades físicas e emocionais de Frederico, seu ir-
mão mais novo, sofrendo todos os tipos de problemas 
causados por uma diabete avançada e mal controlada. 
As dores de Eduardo, nos ossos do rosto, invadindo o 
maxilar direito. Elas eram agudas e atormentavam seu 
marido, sempre às voltas com tratamentos dentários 
complexos e urgentes. Até mesmo o cachorro da casa 
tinha suas doenças, algumas típicas do envelhecimen-
to, outras que já existiam há muitos anos. Ele ainda 
subia as escadas, com dificuldades crescentes, quase 
não escutava mais, e poderia ficar totalmente cego se 
não fossem os cuidados diários com seus olhos.  Ainda 
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era um animal bonito, um Cocker Spaniel, branco e 
 marrom, sempre com um olhar tristonho pedindo 
atenção e carinho. 

(Bem... o Willy, aparentemente, não vai desencar-
nar tão cedo, ele continua animado, sempre  comendo 
muito. Isto me alivia um pouco, continuo  acreditando 
que, depois dele, outros começarão a partir, outras pes-
soas da minha família, acredito. Talvez eu mesma...)

O contato com a morte a angustiava bastante. 
Amigos e familiares queridos já haviam partido, ela 
se lembrava deles em alguns detalhes que volta e meia 
apareciam no seu dia a dia. Talvez familiares e amigos 
mais idosos também se preocupassem com a própria 
morte, mas não tanto quanto ela, que analisava e sentia 
a angústia interior diante da transição. Ninguém tam-
bém, exceto ela, se preocupava tanto com os proble-
mas do cachorro nos seus 13 anos de vida. Tampouco 
acreditavam que ele poderia ser o primeiro a partir, em 
uma possível escala, onde, depois dele, outras pessoas 
da família também partiriam.

(Eu não deveria me angustiar tanto, sei muito bem 
que o aprendizado da alma nunca termina. Sou espi-
ritualizada, acredito totalmente em uma vida plena e 
ativa após a morte do corpo físico. Por que, então, este 
sofrimento todo, que às vezes nem me deixa dormir?)

A morte, com todo o seu mistério, complexidade 
e, ao mesmo tempo, com toda a sua fatalidade sem solu-
ção, sempre angustiara Suzana. Nos livros  espiritualistas 
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e nos livros espíritas, estas angústias tão humanas e 
compreensíveis não são profundamente analisadas, ela 
concluía. O consolo, a aceitação autêntica não acon-
tece, nem mesmo com a leitura desses livros, ou seja, 
nem sempre explicações coerentes, lógicas e bem fun-
damentadas trazem o consolo e a aceitação que o cora-
ção pede. 

– Quando a velhice se aproxima, e ela chega para 
todos nós – explicava Suzana para Frederico –, essas 
sensações se intensificam. Acredito que é um pouco 
primário e simplista analisar apenas como medo, um 
medo sem solução diante de todo este mistério e da 
nossa impotência diante dele. Não é somente isso. É 
algo mais profundo, uma não aceitação, uma discussão 
contínua, interior, de perguntas e dúvidas buscando 
respostas. Elas devem existir, é claro, eu acredito que 
sim.

Ela parou de falar, aguardando alguma reação do 
irmão. Fred também se preocupava com a chamada 
“transição”, mas evitava pensar ou mesmo comentar 
algo sobre esse tipo de problema. No entanto, ele ouvia 
a irmã pacientemente, um pouco ansioso, aguardando 
o momento em que ela finalmente encerraria aquele 
terrível assunto.


