
Chamo-me Micael. Tive dois filhos – Pedro e Maria. Minha es-
posa morreu muito cedo, acometida de câncer fulminante nas mamas, 
logo após o nascimento de Maria. Não quis retomar minha vida amo-
rosa com outra mulher. Resolvi me dedicar a Deus, aos meus filhos e 
ao meu trabalho. Devido ao meu trabalho, morávamos longe de nossa 
família, tanto da minha quanto da família da minha esposa. Eu parti-
cipava fervorosamente das missas de domingo e acreditava que  minha 
querida esposa estava bem cuidada no reino dos Céus. Trabalhava 
como magistrado e conduzia minha vida com extrema ética e moral. 
Cada gesto meu era controlado por mim mesmo dentro de normas 
legais. 

Meus filhos, da mesma forma que eu, foram criados rigidamente. 
Eu não aceitava um deslize sequer. Pedro seguira o mesmo caminho 
profissional que eu; já Maria sempre fora muito descuidada com a 
escola e mostrava intensa dificuldade nas leituras. Isso me entristecia. 
Eu ralhava com ela. Colocava-a em castigos, mas não adiantava, pois 
ela fugia de tudo o que era estudo. Maria, com 17 anos, ainda não 
tinha concluído o segundo grau. Ela era reprovada nas matérias por 
insuficiência de nota. Eu ficava extremamente indignado com isso e, 
mesmo colocando-a em aulas particulares, não notava diferença em 

Não tive tempo 
para pedir perdão!

Pelas energias de Damião e Micael
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seu rendimento. Maria estava sempre no mundo da lua. Adorava escre-
ver, pintar. Ela cuidava extremamente bem do nosso jardim. Era uma 
flor em pessoa. No entanto, na dureza em que eu levava a minha vida, 
não conseguia dizer-lhe nada que lhe confortasse. Eu apenas brigava e 
brigava com todos à minha volta. Ninguém me suportava pela minha 
empáfia e pela minha forma de conduzir a vida e exigir dos outros. 
Não posso dizer que me tornei assim depois da morte de minha espo-
sa, porque não foi isso; eu sempre fui assim. 

Pedro se formou e logo que conseguiu sair de casa. Maria ficava 
remando, contava já com 21 anos e nada de terminar o segundo grau. 
Eu me envergonhava. Naquele último ano, fui chamado à escola. Foi 
quando descobri que Maria estava faltando às aulas seguidamente. 
Não pensei em outra coisa: quando cheguei em casa, retirei minha 
cinta e dei-lhe até que lhe surgissem vergões. Ela gritava e me dizia: 
“Me perdoa, pai. Me perdoa, pai, mas eu detesto a escola! Eu quero ser 
jardineira! Eu amo as flores! Me perdoa, pai...”. Quanto mais ela falava, 
mais raiva eu sentia. Como minha filha seria apenas uma jardineira? 
Então, naquele dia, eu a feri por dentro e por fora. Perdi meu controle 
totalmente. Coloquei-a de castigo por vários dias, aproveitando que as 
férias escolares estavam começando.

A partir daquele dia passei a beber. Todas as noites, depois do tra-
balho, pegava minha garrafa de uísque e afogava minhas dores. Maria, 
às vezes, tentava conversar comigo, mas eu a afastava. Na casa, vivía-
mos apenas eu e Maria. Tínhamos mais duas moças que trabalhavam 
para nós e acabaram sendo as melhores amigas de minha filha.

Aquele ano foi passando e fui me afogando cada vez mais e mais 
no uísque. Eu não aceitava mais nada, nem a minha filha. Eu não que-
ria mais nada. Pela manhã, já não era tão fácil ir para o trabalho. Uma 
intensa dor de cabeça me acompanhava por ter bebido muito na noite 
anterior. Eu me tornava cada vez mais agressivo, tanto sóbrio quanto 
bêbado.

Certa noite, quando eu ainda não tinha bebido, avistei uma pes-
soa pulando a janela do quarto de minha filha. Adentrando no quarto 
dela. No momento, não acreditei que era um homem. Quisera eu que 
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não fosse. Mas eu sabia que era e do que se tratava. Então, conduzi-me 
ao quarto dela, pé por pé. Quando cheguei lá, a porta estava chavea-
da. Então, ferozmente, gritei: “Abra, sua vadia. Abra a porta!”. Ela, já 
chorando, me disse: “Não é o que o Senhor pensa, pai! Perdão!”. Eu 
continuei batendo na porta e gritando: “Abra! Eu vou te matar, sua 
vadia!”. Maria não abriu a porta. Acabei desistindo. Desci para a sala 
e me afundei mais e mais no meu uísque. Na manhã seguinte, não 
tive condições de ir trabalhar. Sentia-me muito mal. Maria cuidou de 
mim amorosamente e, enquanto me dava um chá na boca, tentava me 
contar que estava apaixonada. Eu não queria ouvir, mas não conseguia 
nem gritar com ela. Sentia-me muito fraco. Apenas disse que, se a visse 
mais uma vez com um homem, eu a colocava para fora de casa, e ainda 
ameacei que mandaria prender o tal sujeito. Ela, chorando, me disse: 
“Mas, pai, eu o amo. Ele é direito e quer se casar comigo.”. Eu fiquei 
ainda mais furioso , mas estava fraco e não conseguia gritar. Um ódio 
me envolvia. Eu queria esganá-la de tanto ódio.

O dia passou e eu me sentia cada vez pior. Uma queimação to-
mava conta de mim. Eu estava louco para poder melhorar e  esganar 
minha filha. Minha cabeça doía muito. Maria se preocupou e chamou 
um médico, mas, quando ele chegou, eu já havia tido uma hemorragia 
cerebral. Fui levado imediatamente ao hospital. Eu já não conseguia 
mexer parte alguma de meu corpo. Entrei em coma profundo desde 
aquele momento. Eu me debatia dentro de algo. Eu sentia que estava 
ali, dentro do meu corpo. Eu via que ele estava endurecido e doente, 
mas minha cabeça e minha mente estavam boas. Eu gritava, mas nin-
guém me ouvia. O grito não chegava ao corpo físico. Eu vi quando 
eles me carregaram e me colocaram na ambulância. Eu vi quando me 
encheram de fios no hospital, presenciei a tristeza e a agonia de minha 
filha e também das empregadas. Levei um choque ao perceber o estado 
em que eu estava. Fiquei confuso com o que eu sentia e ao saber o que 
os outros sentiam por mim. Até mesmo as empregadas, com as quais 
fui sempre estúpido, oravam e choravam por mim. Entrei em choque 
com o que via. Jamais imaginei que eu era amado. Eu mesmo me 
 sentia tão frio, e agora percebia como tinha sido cruel com os outros 
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e comigo. Eu chorei também. Caí em pranto. Eu me sentia sozinho. 
Sentia que um cordão me ligava ao meu corpo. Havia dois de mim: 
um que pensava e via tudo e outro que estava em coma naquela cama, 
além de um cordão que unia um ao outro e que partia de nossos um-
bigos. Esse cordão era bem fino, quase transparente.

Fui percebendo que meu corpo deitado naquela cama foi emagre-
cendo e envelhecendo. Eu estava barbudo e, vez ou outra, Maria, cari-
nhosamente, me barbeava. Eu chorava e tentava falar com ela, mas ela 
não me ouvia. Em uma das visitas, ela me contou que estava grávida e 
pediu que eu a perdoasse. Ela me disse que me amava, mas que tam-
bém amava a seu namorado. Disse que, assim que eu me recuperasse, 
ele iria a pedir sua mão em casamento. Eu chorava com a doçura que 
via em minha filha e me arrependia do quão duro e cego eu tinha sido. 
Disse ainda que Pedro, seu irmão, se recusava a ir visitar-me. Maria era 
muito amorosa, mas eu só havia percebido isso naquele momento. Ela 
me visitava todos os dias, e não tinha um dia sequer que não trouxesse 
nas mãos uma flor. Meu quarto era ornamentado com as mais belas 
flores cuidadas por ela mesma. Em minha janela, inclusive, ela plan-
tava flores que floresciam coloridamente. Ela acreditava que as flores 
ajudariam a cuidar de mim enquanto ela não estivesse por perto. Des-
de pequena, Maria sempre me dizia: “As flores são vida, papai.”. Pena 
que eu nunca as tinha observado como naquele momento. As flores, 
juntamente com Maria, que era uma divina flor, alegravam o pouco de 
vida que eu tinha.

A barriga de Maria crescia e, a cada dia, eu ia conhecendo mais 
a minha filha. Parecia que o destino havia me prendido ali para po-
der apreciá-la. Certa tarde, meu estado de saúde piorou e os médicos 
avisaram Maria que eu poderia falecer a qualquer momento. Naquele 
dia, minha filha se desesperou. Ela agarrou nas mãos do jovem doutor 
e pediu: “Por favor, salve meu pai! Por favor!”. Ela praticamente se ajo-
elhou e pediu. O médico, também emocionado, disse: “Não podemos 
fazer mais nada. Ele está recebendo o melhor tratamento possível.”. O 
médico se foi, e Maria, em prantos, se abraçou em mim. Eu  presenciei 
tudo aquilo, mas meu corpo se mantinha ali, inexpressivo naquela 
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cama. Eu já era um  moribundo. E foi ali que Maria contou o que ela 
sentia na escola e porque não gostava de estudar. Ela contou que seria 
decoradora se eu assim permitisse e que gostaria de se casar com o seu 
amor. Pediu-me sua benção para trazer seu namorado ali no quarto 
de hospital e pediu-me que eu não morresse, porque ela precisava de 
mim. Nestes instantes, eu sofri muito. Eu me arrependia, e somente 
agora conseguia tirar a venda dos meus olhos e ver o quanto eu tinha 
deixado de viver e de fazer por ela. Minha frieza tinha se virado contra 
mim naquele momento. Eu pedia para Deus para não morrer. Eu que-
ria fazer tudo diferente. Eu queria cuidar dela. Eu estava desesperado, 
tentando fazer acordos e mais acordos com Deus. Mas, infelizmente, 
Ele não faz acordos conosco. Ele apenas nos sente e nos sente. A vida é 
nós quem guiamos. Nós é que nos alinhamos. Nós é que traçamos os 
caminhos tortuosos ou que não queremos passar. Nós podemos viver 
no colorido ou no escuro – a escolha é nossa. Apenas nossa.

Surpreendentemente, meu estado geral melhorou. Consegui res-
ponder um pouco mais ao tratamento. Os médicos ainda previam a 
minha morte, mas que talvez não fosse mais tão breve. O namorado de 
minha filha passou a ir me visitar e passei a gostar dele. Além de muito 
bem apessoado, ele era carinhoso com ela e comigo. Os dois conver-
savam comigo como se eu estivesse ali. Pedro jamais fora me visitar. 
Com isso, eu pedia perdão a Deus pelo que tinha feito de maldade 
com meu próprio filho. 

O tempo foi passando. Maria levava uma bíblia nas suas visitas e 
orava para mim amorosamente. Seu namorado, quase marido, tam-
bém a acompanhava e, aos poucos, fui percebendo que, em volta deles, 
havia uma luz rosa que envolvia todo o corpo que estava naquela cama, 
assim como o meu corpo pensante. Eu estava  confuso com aquilo que 
via, mas só o que me preocupava é que não poderia morrer antes de 
pedir perdão a Maria e a Pedro por tudo o que tinha feito. Eu precisava 
que eles soubessem que eu tinha visto que tinha errado. Eu me agonia-
va tentando falar, mas não conseguia.

Passaram dois dias e estranhei que Maria não vinha me ver. Até 
que seu namorado apareceu com um lindo ramalhete de flores nas 
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mãos. Ele me deu um beijo na testa, que soou em mim como um 
sopro angelical, e me disse com sorriso enorme: “Seu neto nasceu e se 
chamará Micael, em sua homenagem.”. Eu chorei. Debulhei-me em 
choros. Todo aquele amor. Eu gritei: “Meu Deus, perdão, perdão!”. 
O sorriso daquele rapaz era tão sincero que adentrava em meu corpo 
em forma de luz. No fundo, eu agradecia por Maria tê-lo encontrado. 
O moço ficou por pouco tempo e logo se foi. Avisou-me que teria de 
cuidar de seu filho e de Maria no hospital, e que logo traria os dois para 
visitar-me. Ele novamente me deu um beijo na testa e saiu sorridente.

Todo aquele carinho me fez refletir ainda mais sobre a vida que eu 
tinha levado e sobre a distinção que eu fazia entre aqueles que estuda-
vam e aqueles que não tinham instruções culturais. Eu acreditava que 
aqueles que não estudavam eram uns ignorantes, mas, naquele mo-
mento, percebi que a ignorância está presente até nos mais renomados 
doutores. Eu acreditava que não tinha como ser feliz sem estudar, mas 
vi que minha filha, que eu havia considerado burra, era imensurável e 
maravilhosa em outras coisas, e que, além disso, era ela quem me man-
tinha vivo. Eu percebi que Deus nos dava dons, que dons são de alma 
e que estes independem de estudar ou não. O estudo pode ou não apri-
morar nossos dons. Tudo depende de cada um. Ninguém é melhor do 
que ninguém sendo juiz, analfabeto ou um simples jardineiro. Todos 
merecemos a atenção de Deus da mesma forma e teremos de viver a 
fugacidade da vida da mesma forma. É indubitável que, nesse mundo 
concorrido de hoje, em que todos brigam por um espaço, o estudo é 
um diferencial, mas não é tudo.

Eu comecei a me sentir muito fraco. Eu alternava períodos de 
sono com períodos de madorna. Eu via movimentos, mas não discer-
nia quem eram as pessoas. Tudo ficava nublado. Em um desses dias, 
percebi que uma mão tocava a minha. Olhei para meu lado e senti a 
mão de minha amada esposa. Eu compreendi. Eu morreria. Ela apenas 
sorriu para mim. Naquele momento, eu escutei o choro de uma crian-
ça. Meu coração disparou, quasesaltou. No plano físico, ele também 
vibrou, causando a minha morte. No entanto, ainda deu tempo de 
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ouvir as palavras da minha doce Maria. Ela, em suaves lágrimas de dor 
e de amor, me disse: “Este é Micael, papai, seu neto. É a sua cara, e 
espero que ele seja tão bom quanto o Senhor foi.”. Nesse momento, eu 
morri. Uma dor profunda tomou conta do meu corpo. Um arrependi-
mento me invadia. Minha amada esposa segurou minha mão e, olhan-
do-me firmemente, disse: “Vamos. Já está na hora.”. Eu segui com ela. 
Já estava na hora de alguém me ajudar e de eu aceitar essa ajuda. Segui 
para um mundo onde pude reavaliar minhas muitas ações errôneas. 
Além disso, me comprometi em, mais tarde, voltar como filho do meu 
neto, mas isso serão cenas para um próximo momento. 

Obrigado por ter me lido. Espero que estas palavras o faça repen-
sar no momento presente. Espero que elas o ensinem a não julgar o 
próximo pela aparência ou pela diferença em seus graus de instrução. 
Espero que você ame e perdoe mais. Se conseguir isso, acredito que 
você já estará no caminho. É importante, também, cuidar para que 
a rudeza do espírito não deixe marcas em você nem nos outros. Tais 
marcas são, muitas vezes, irreversíveis.

Fique com Deus.

Muito antes de eu receber essa psicografia, recebi uma poesia da 
esposa de Micael (quando recebi, ela veio anonimamente):

Há flores sobre a janela...
E eu aqui deitada neste leito de morte.
Vejo as flores se abrirem e se fecharem.
O sol sobe e desce.
A lua cresce e decresce.
Meus amigos me beijam e me acarinham.
A vida por um fio dentro de mim.
...
E, quando todos se vão,
As flores continuam a me embalar com seu crescimento.
Flor fecha. Flor abre. Flor nasce. Flor morre.
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Assim como as pessoas.
Umas nascem. Outras morrem.
E eu aqui, observando, na minha imobilidade...
A incessante energia do florescer.
...
Hoje, eu vejo. Amanhã, não sei.
A realidade do agora é fato.
A realidade do amanhã é talvez.
A morte é algo certo.
A vida uma questão de momento.
Momentos entre o nascer e o morrer de uma flor.
...
Um jardineiro se mostra agora.
Ele me entrega uma linda rosa.
Sem notar, eu seguro e cheiro a bonita rosa.
Percebo que as flores já não mais estão sobre a janela.
Sigo com o jardineiro.
Levo minhas sementes para novo plantio.
Em outro momento.
Devo, com certeza, sentir a lembrança das flores sobre a janela.

Foi aí que percebi, mais uma vez, dentre tantas e muitas vezes, 
como tudo gira em prol de um aprendizado. Senti que realmente havia 
flores sobre a janela. O que você acha?

Reflexão sobRe a moRte

A morte é o caminho inevitável de todo o ser humano. Mesmo ten-
do essa certeza, porém, percebemos que não estamos preparados para en-
frentá-la. Sentimos aquela mistura de medo, incerteza, temor, e, por mais 
espiritualizados que digamos ser, percebemos no momento da perda o 
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quanto é difícil lidar com a morte. No entanto, é ela que nos leva à pro-
funda reflexão de nossa vida e dos nossos valores, e é muitas vezes nesse 
momento que percebemos que poderíamos ter feito mais pelo que se foi.

Prendemo-nos à vida materialista, pela qual acabamos nos tornando 
egoístas ao deixar de dedicar aos que amamos um pouco mais do nosso 
precioso tempo. Tempo esse que segue tão rápido que quase não perce-
bemos a rapidez das horas que passam e encerram o dia; ao amanhecer, 
tudo reinicia. É nessa correria que muitos se perdem, deixando para trás 
momentos simples e importantes da vida. São inúmeras as coisas que aca-
bamos deixando de lado e que apenas são percebidas e valorizadas perante 
a perda dos que amamos.

É a morte quem nos sacode e nos faz refletir sobre a vida, nos faz 
perceber o quão importante é valorizar o que temos, sem ter de perder 
primeiro para só depois reconhecer a importância do que fora perdido. 


