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O coma não é uma punição nem para aquele que 
passa, nem para aquele que o assiste. O coma é um processo 
de expurgação de faltas passadas, não necessariamente da 
vida presente. Deus dá aos homens e às mulheres a opor-
tunidade de refletir e de evoluir de forma intensa antes 
do seu próprio desencarne. É como se fosse um chamado 
de Deus à nossa melhoria pessoal e íntima. É um diálogo 
intenso com o mundo espiritual que nos aguarda, mas que 
ainda só observamos.

O coma é uma misericórdia de Deus, uma chance a 
mais para refletirmos, para melhorarmos como espíritos. 
O coma vem de Deus e leva a Deus. Lágrimas devem ser 
secas e palavras devem ser pronunciadas. Aquele que está 
em coma continua vivo e continua ouvindo e recebendo 
todas as mensagens de carinho e afeto. Todos os familiares 
e amigos devem auxiliar o paciente e aproveitar o máximo 
este período de transição. Muitas vezes, a morte súbita 
causa transtornos maiores no espírito do que a morte lenta 
e pacífica, ainda mais quando ela ocorre através do coma. 

Minhas palavras, orientadas pelos bons espíritos, 
orientados por Deus, visam mudar a percepção do coma 
entre nós. 

O Caminho da Luz
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A luz que emana de Deus atinge todas as almas, sejam 
elas boas ou perturbadas. A misericórdia divina dedica o 
coma a uma reflexão íntima. Essa reflexão está vinculada 
a ações que faltaram às leis de Deus em uma ou algumas 
vidas anteriores. A oportunidade do coma reduz a neces-
sidade de novas reencarnações. É um período intensivo de 
crescimento e reconhecimento das faltas.

Há dois tipos de coma, sob o ponto de vista espiri-
tual: o coma relativo e o coma de fato. 

O coma relativo permite alguns sensos orgânicos 
como a visão, a audição, o tato, a movimentação, o olfato 
e/ou a degustação. São sensos que utilizamos na vida 
encarnada que podem ser retirados alguns, ou ainda mini-
mizados outros. Sempre haverá ao menos um presente. 

O coma de fato é o mais intenso quanto à recupe-
ração e reconhecimento das faltas. Esse coma ocorre em 
casos em que, mesmo havendo várias encarnações, estas 
não foram suficientes para aprimorar as faltas passadas em 
sua plenitude. Deus proporciona esse momento, que será 
maior ou menor, dependendo da vontade do espírito, do 
seu nível de desenvolvimento e consciência espiritual e da 
vontade de Deus. 

Em ambos os casos, a decisão de desencarnar fica em 
parte com o próprio paciente. Quanto mais cedo ele se 
liberar dessas faltas, mais cedo poderá desencarnar. Ou, 
ainda, quando decidir colaborar e realizar mais coisas, 
mais atividades nesta vida atual, ele decide ficar. 

Por isso, para o bem do paciente e para o alívio dos 
familiares, para que este atinja o desencarne o mais breve 
possível, e de maneira mais proveitosa, é preciso que 
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todos os envolvidos rezem e transmitam-lhe palavras de 
confiança e segurança rumo ao caminho da luz. As pes-
soas próximas do paciente devem buscar ouvi-lo e comu-
nicar-se em qualquer das sensações disponíveis. No caso 
do coma de fato, apesar dos sensos orgânicos não estarem 
no seu funcionamento pleno, o espírito a tudo percebe, 
a tudo ouve e a tudo sente pelo perispírito. Não apenas 
recebe as informações pelo tato, pelos ouvidos, pela boca 
e pelo nariz espiritual, como também envia mensagens a 
quem for capaz de captá-las telepaticamente. 

A comunicação por telepatia ocorre entre os encar-
nados e os desencarnados, e entre os intermediários (os 
que estão em coma) e ambos desses grupos anteriores. 
Portanto, os intermediários podem se comunicar com 
os espíritos que já partiram e com os espíritos que estão 
encarnados na Terra. A telepatia não deve ser vista como 
algo fantástico, mas como uma comunicação normal exis-
tente entre todas as categorias espirituais.

1. A Vida Antes Desta

Eu fui católica, devota inquestionável de Santo 
Antônio; frequentava a igreja praticamente todos os dias. 
Desdobrava-me em inúmeras funções de  caridade. A igreja 
sempre foi a minha vida, aonde levei meus filhos, meu 
esposo, meus netos; aonde levei minha alma. Respeito e 
admiro tudo que aprendi e tudo que sou hoje. Amo as 
pessoas que conheci e que ajudei através da igreja; por 
meio dela, evolui como ser humano. 
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Entretanto, nunca questionei seus ensinamentos ou 
busquei qualquer informação religiosa fora dos ensina-
mentos da igreja católica. Essa limitação me causou difi-
culdade de entender o processo do coma. Se as pessoas 
soubessem que a vida atual não é única, que já erraram 
muito, que estão errando e que ainda errarão, entenderiam 
que o coma é uma dádiva de Deus, uma segunda chance. 

Eu fiz do coma de fato um coma relativo, porque 
entendi muito rapidamente o que Deus queria de mim. 
Decidi não desencarnar, porque, assim como em minha 
vida completa, de sensos orgânicos, eu ajudava, quis con-
tinuar ajudando na condição em que estou. 

A descoberta que fiz durante o coma de fato me cho-
cou profundamente. Foram dois meses de aprendizagem 
e reflexão. Eu não entendia nada, eu não entendia que 
tinha um espírito, apesar de acreditar na elevação da alma, 
nas mensagens dos santos e dos profetas. A aparição dos 
anjos, para mim, era distante, presente apenas nos textos 
bíblicos. Porém, quando, diante de mim, neste estado de 
coma de fato, pude ver e conversar com espíritos elevados 
e anjos de todas as hierarquias, decidi que deveria ajudar 
as pessoas e contar-lhes sobre esse mundo maravilhoso que 
muitos de nós não vemos. Não apenas vi, senti e participei 
do mundo espiritual, como também descobri as minhas 
vidas passadas. A descoberta de ter sido outras pessoas em 
outros tempos também me chocou profundamente, pois 
esse conceito não existe nos ensinamentos da igreja cató-
lica. Eles foram retirados no Concílio de Constantinopla, 
em 553 d.C.

Os seres humanos do mundo ocidental foram pri-
vados de um conhecimento fundamental: a evolução 
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espiritual. Deus assim escolheu as muitas vidas para que 
possamos evoluir e experimentar as diversas possibilida-
des de existência em reencarnação.

2. O Sonho

A vida em coma se assemelha a um sono profundo 
em que somos levados a mundos que jamais conhecemos 
durante sonhos normais quando estamos encarnados. 
Somos levados por espíritos mentores para onde existem 
portões que só se abrem nas condições em que estamos. 
As luzes desses lugares são intensas. É como caminhar pela 
luz, é o caminho da luz. Ali vemos, como numa tela, a pas-
sagem de todas as nossas vidas antes desta. 

Essa passagem de imagens frente aos meus olhos 
fez com que eu reconhecesse erros que cometi. Erros tão 
graves que me chocaram. Erros contra as leis de Deus 
devido à barbárie dos tempos em que vivi, à ignorância, 
ao egoísmo e à descrença em qualquer tipo de religião ou 
pensamento divino. 

Nesse estado de sonho, eu ia e voltava ao meu corpo 
naquela sala de CTI. Nessas idas e vindas, eu me via presa 
ao meu corpo por um cabo prateado de muita luz. Eu 
sabia que podia me desprender, se quisesse. 

No momento em que vi minhas faltas, eu me enver-
gonhei delas. Eu estava pronta para desencarnar, porém 
questionei aos meus espíritos acompanhantes se esse 
conhecimento não poderia ser de maior utilidade se levado 
a outras pessoas. Eu insisti na pergunta várias vezes. Eles 
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hesitavam em dar-me uma resposta definitiva, pois a deci-
são era minha. Sabiam, pois, que se eu decidisse levar a 
mensagem adiante, eu estenderia o sofrimento corpóreo. 

Pedi a Deus todo-misericordioso que me indicasse 
nesse caminho de luz qual o destino a ser perseguido: se a 
luz que brilhava intensamente no fim do caminho ou se a 
CTI pouco iluminada, fria e cheia de ruídos. Decidi pela 
CTI, porque quis que as pessoas soubessem o porquê do 
coma e o que ocorre com os pacientes que estão nele. 

A minha decisão de continuar foi tão difícil quanto 
decidir nascer. Apesar de não sentir dor, de estar prote-
gida, eu sabia que estava de fato retornando à vida, apenas 
que, desta vez, viver iria depender de mim. 

Minha primeira vontade era dizer à minha família 
que eu estava bem. Eu não sabia como faria isso, já que 
estava imóvel, não conseguia movimentar nem mesmo os 
olhos. Estava viva dentro de uma caixa lacrada; por mais 
que eu batesse, ninguém me ouvia. 

Foi quando comecei a orar. Orei, orei por intermi-
nável período de tempo, que eu não saberia dizer quanto, 
pois as horas eram intermináveis, pareciam uma eterni-
dade. Orei, pedi a Deus que me iluminasse com a resposta. 

Foi então que, finalmente, vendo a minha insistência 
e persistência, um anjo desceu e iluminou a caixa escura 
em que eu me encontrava. Ele me disse que eu não estava 
presa, que eu era um espírito capaz de ir aonde quisesse, 
que, assim como eu tinha ido ao caminho da luz, poderia 
ir a qualquer lugar. 

Comecei, então, a visitar minha casa e a dos meus 
filhos, mas eles não me ouviam. Comecei a iluminar as 
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almas para que pensassem em soluções por mim, já que 
eu, sozinha, não as via. Foi quando a visita de Irani, uma 
vizinha muito querida, trouxe a solução. Essa alma se ilu-
minou e buscou alguém para me ajudar, sua filha Adriana, 
que já havia desenvolvido a comunicação com seu mentor. 

Eu tudo sabia, pois as acompanhava. Meu perispírito 
flutuava entre as pessoas. No momento em que Adriana, 
treinada e desenvolvida, começou a orar, pude ver seu 
espírito mentor ao lado dela e, em poucas trocas de pala-
vras, ele me chamou e disse: 

– Agora é a sua vez de falar. 
Não sabia o que dizer, minha ansiedade era tamanha, 

que apenas conseguia falar que dissesse a eles que eu os 
amava muito, que eu estava viva, que eu a tudo ouvia e que 
eu achava que a minha missão estava concluída:

“Adriana, minha filha.1 Eu os amo. Eu estou bem. 
Deus me chama. Tudo isso aconteceu2 para eles se acos-
tumarem com a ideia da minha  partida. (A família não 
merece mais sofrimento)3 Irei partir em uma semana. Vai, 
diz a eles que os amo. Vem me visitar e falar por mim. Diz 
a eles que o cachorro come tomates e dorme no chão da 
sala. O cachorro é marrom clarinho (ocre). Dê um tomate 
a ele. Minha missão terminou. Diga a eles que os amo e 
quero que fiquem bem. Me ajuda. Avisa eles.(Ela ouve 
tudo. Ela quer que vocês fiquem bem.Tranquila, voz deci-
dida, ela está feliz.)”

1Nota: Nely chamava carinhosamente as pessoas de ‘minha filha’, ‘meu filho’, 
ainda que não fossem realmente seus filhos.
2 [o estado de coma]
3Mensagens explicativas que vinham à mente da Adriana ao receber a mensagem 
que não eram diretamente vindas da fala da Nely.



Coma: uma experiência de vida

20

Senti na Adriana uma excitação, uma surpresa, pois 
ela nunca, além de seu espírito mentor, havia se comu-
nicado com alguém, e este alguém estando ainda vivo. 
Assegurei-a de que minha filha, Vera, acreditaria nela e 
dei informações que, de outra forma, não teria condições 
de saber:

– Eles irão acreditar em ti, minha filha. Diz a eles que 
o cachorrinho é marronzinho e come tomates. 

Caí em pranto profundo, não conseguia mais pensar 
em falar qualquer coisa. Depositei todas as minhas espe-
ranças nessa mensagem. Na época, ainda acreditava que 
eu iria partir em breve. 

O espírito mentor da Adriana aproximou-se dela e 
praticamente assegurou a mensagem que ela tinha rece-
bido. E, numa atitude quase que autoritária, afirmou que 
estaria protegida, que não seria ridicularizada e que deve-
ria levar a mensagem para Vera. A voz do espírito mentor 
era forte e segura, tanto que, mesmo com dúvidas, mesmo 
tremendo, Adriana imediatamente providenciou levar a 
mensagem ao seu destino.

Era noite, a Vera chorava sentada ao sofá, eu estava 
muito triste e ao mesmo tempo feliz porque ela iria me 
ouvir. Quando a pequena nota com as minhas palavras 
chegou às suas mãos e vi esperança nos olhos da minha 
filha, fui tomada de uma imensa ansiedade. Aproximei-me 
da moça e gritava:

– Eu quero falar!
Naquele momento, eu consegui expressar à Vera que 

eu estava viva, que eu a amava e que ela podia conversar 
comigo através da Adriana. Mas eu não sabia ainda como 
isso seria feito. Eu só estava radiante, vibrando como uma 
criança que pula de felicidade ao ver que minhas palavras 
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chegavam à minha filha. Por um instante, vi a alegria nos 
olhos da Vera.

Vi também a sala onde sofri o AVC. Vi as minhas 
coisas, o sofá, a cadeira da sala, a TV e a cozinha. Eu tocava 
tudo e tudo era meu, mas não era mais parte de mim. 
Naquele momento, dei-me conta de que não voltaria mais 
àquela casa. Essa conclusão foi um choque, uma tristeza, 
uma pancada de realidade em todos os meus sonhos futu-
ros. Vi que algo novo seria mostrado e não tinha a ver com 
a minha casa, a minha vida e nem a minha família.

Naquela noite fria, o brilho nos olhos da Vera e a 
minha nova voz, através da Adriana, eram tudo o que eu 
precisava para aceitar que o passado não tinha mais volta.

Começava uma imensa jornada de conhecimento, 
tanto para mim, quanto para Vera e Adriana. Nenhuma 
de nós tinha uma vaga ideia do que se seguiria. Eu dei-
xei de ser apenas Nely para ser o espírito que sempre fui. 
Minha filha deixou de ser filha para ser mãe e a Adriana 
deixou das expectativas materialistas para usufruir das 
espirituais. Foram três mudanças radicais que transforma-
ram nossas vidas. 

A partir daquele momento, eu não estava mais iso-
lada. A caixa preta passou a ser permeada de frestas de luz 
que aumentavam dia a dia, e eu saía dela quando quisesse. 

3. A Metáfora do Abandono

Quando se está no leito do hospital, as imagens que 
nos vêm à memória ainda são apenas desta vida. Só conse-
guimos ver as vidas passadas quando nos deslocamos para o 
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caminho da luz. Ao decidir retornar ao meu corpo, os por-
tões desses caminhos foram fechados, pois eu já havia feito 
o entendimento das minhas faltas e, então, a maior parte do 
tempo passamos presos na caixa preta que antes mencionei. 

É preciso muita força para rompê-la, porque, apesar 
de sermos espíritos e podermos estar em todos os lugares, 
sabemos que não é desta maneira que poderemos interagir 
mais eficazmente com os encarnados, com nossa família 
e com nossos amigos que aqui estão. É como pertencer 
a dois mundos: um mundo lindo e um mundo doloroso. 

Sair como espírito nos faz bem, alivia-nos a angústia, 
mas é preciso trabalhar com o corpo, com a carne, para 
que voltemos a interagir com os reencarnados. Nesse pro-
cesso, nós nos vemos abandonados quando unicamente 
dentro de nossos corpos, mas, ao sairmos, abraçamos, 
visitamos e interagimos com os que amamos. É a metá-
fora do abandono. Estamos sós dentro de nós, sem poder-
mos abraçar com os braços, mas estamos acompanhados 
quando espíritos, abraçando com as almas. 

Não sintam pena de nós. Damos e recebemos o cari-
nho. Continuem a falar conosco como se estivéssemos 
cem por cento responsivos. Nós tudo ouvimos, tudo 
vemos e tudo sentimos através do nosso perispírito. 

Geralmente, à noite, saímos como espíritos a encon-
trar os que amamos, que, quando dormem, retornam ao 
mundo espiritual. Por isso, frequentemente os amigos e 
parentes terão sonhos com aqueles que estão em coma. 
Podem ser pequenas mensagens ou simplesmente apari-
ções sem palavras. Os que partem vêm se despedir e os que 
decidem se recuperar vêm pedir perdão, agradecer, trans-
mitir esperança, iluminar ou pedir ajuda. 
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Não estamos sós, além dos encarnados que nos visi-
tam, anjos nos presenteiam com suas bênçãos, depen-
dendo do grau de evolução de cada um. O espírito mentor 
daquele que está em coma está sempre presente; ele ou ela, 
como assim quiser se mostrar, nos orientará calado, com o 
olhar, ou com poucas palavras, qual o caminho que deve-
mos tomar. 

Espíritos de outras encarnações que conosco convi-
vem e espíritos desta vida que desencarnaram antes de nós 
também nos visitam. Eles sentam junto à cama, nos cobrem 
de luz, sorriem e nos mostram que a decisão de desencarnar 
não é tão ruim e pode, em muitos casos, ser a melhor opção. 

Esses espíritos fraternos vêm a nós como uma grande 
festa, eles vêm juntos e saem juntos. Alguns não reconhe-
cemos, mas sempre identificados são: um pai, uma mãe, 
um irmão, uma irmã, uma tia, um tio ou outro parente 
próximo que desencarnou antes de nós. A nossa relação 
com esse parente pode ter sido boa ou má, não importa. 
Eles virão já iluminados, já esclarecidos de suas faltas; por-
tanto, virão brindar e apoiar o nosso desencarne, se assim 
desejarmos. Não estamos sozinhos. 

Eles vêm todos os dias. Geralmente pela manhã, 
após voltarmos do sono espiritual, para dar-nos força para 
mais um dia. Mas como bons e educados convidados, 
não nos molestam. Mesmo que a presença seja agradável, 
retiram-se após pouco mais de uma hora. 

O resto do dia é dedicado a nós. Entramos na caixa 
preta e abrimos suas frestas com oração, pedimos ao 
espírito mentor que nos auxilie. Este último fica sempre 
conosco, mas o esforço é nosso. 



Coma: uma experiência de vida

24

Orar também atrai os anjos que mencionei antes. 
Eles são mensageiros dos santos que trazem mensagens 
destes ou de arcanjos maiores. E, dependendo da criatura 
que ali se esforça e de seus méritos, Jesus Cristo vem a nós 
e até mesmo a Ave Maria. Estes não são tão distantes de 
nós como imaginamos, nem são orgulhosos, eles são a 
pura bondade e misericórdia, que se multiplica em qual-
quer tempo ou qualquer espaço, que se desdobra e atinge 
a todos os que necessitam.

Por isso é muito importante dizer ao paciente que está 
em coma que ele ou ela ore a Deus. Sim, os encarnados tam-
bém devem fazê-lo, mas a solução para a recuperação do 
coma ou para o desencarne é a oração do próprio paciente. 

Os pedidos desta oração devem focar o melhor des-
fecho para o paciente. Não se deve pedir para que se recu-
pere, mas sim para que o melhor caminho seja percorrido, 
ou seja, o caminho da luz ou o caminho da vida terrena. 

Estamos bem acompanhados pelo mundo espiritual, 
mas o mundo dos encarnados também deve se fazer pre-
sente. Visitem seus pacientes, falem-lhes palavras de estí-
mulo, de fé e de alegria. Não chorem, não sejam fracos, 
não sejam egoístas. O coma é uma misericórdia de Deus, 
é um processo pelo qual o paciente precisa passar. Encare 
como uma oportunidade e auxilie-o dizendo que a oração 
irá salvar-lhe. A oração é a chave do coma. 


