Será possível ter um vislumbre
da outra vida?

Se pelo menos eu tivesse a certeza
de que a morte é um sono eterno, eu
ficaria feliz.
Ao morrer, muito jovem,
aos 27 anos, ele se tornou
repentinamente oprimido por um
senso de desespero… Os sofrimentos
de sua mente prolongaram-se e
foram muito intensos, mas, por fim,
ele se libertou de tudo isso…
Eu experimentei mais felicidade em
duas horas morrendo hoje do que
em toda a minha vida.
Então, com o céu iluminando
seu rosto, ele levantou aquelas
mãos queridas para o alto e disse:
“Anjos estão agora pairando ao
nosso redor!”.
Assim como outros homens, tenho
negligenciado tanto os assuntos
espirituais a ponto de não ter
nenhuma base de esperança que
possa ser eficaz num leito de morte.

Mais de 200 relatos sobre o que pessoas notáveis e
desconhecidas experimentaram em seu leito de morte

A

morte é um tema que, embora na maioria das vezes seja
assustador, está constantemente presente na jornada
do ser humano nesta Terra, já que todos passarão por
ela, independentemente de raça, sexo, credo, condição social ou
econômica. Por essa razão, esse tema não deve ser tratado de
maneira leviana.

Se a matéria, muda e inanimada,
embora transformada pelas forças
da natureza numa multidão de
formas, nunca morre, sofrerá
a alma do homem aniquilação
quando terminar sua breve estada,
como um convidado real, na
moradia de barro? Não, eu estou
tão certo de que há outra vida tanto
quanto sei que vivo hoje.
—WILLIAM JENNINGS BRYAN

Este livro, que levou quase dez anos para ser concluído, traz
mais de duzentos relatos de homens e mulheres próximos ao
limiar da eternidade. Ante a mais dramática experiência da vida,
eles vislumbraram com clareza a dimensão do além-túmulo. O
que viram e experimentaram não só comprova a expectativa
factual da imortalidade do homem, mas também responde a
muitas questões pertinentes que trazem perplexidade às mentes
inquietas de hoje.

(1860–1925), orador, editor e
famoso estadista norte-americano.

Muito mais importante que uma simples coletânea de evidências
científicas, a leitura deste livro trará, para muitos, o alvorecer
do que os antigos profetas chamavam esperança — a gloriosa
percepção de um alvo e destino que são as únicas coisas a
desafiar o materialismo que ameaça mergulhar nossa geração na
loucura de uma vida sem propósito.
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Prefácio

A

morte é um tema que, por sua seriedade, não deve ser
tratado levianamente. Beleza, honra, riqueza, poder terreno, esperanças e sonhos — todos são absorvidos por esse
fim inexorável. O homem nasce com as mãos cerradas e morre com as mãos bem abertas. Ao entrar na vida, ele deseja se
apoderar de todas as coisas; ao deixar o mundo, tudo o que
ele possui se esvai.
Todavia, não é a morte em si que intriga e amedronta a
humanidade desde tempos imemoriais, e sim o mistério que
paira do outro lado. Aparentemente, não há uma resposta
esclarecedora sobre isso — ou há?
Há algumas décadas, fiquei maravilhado com certos vislumbres impressionantes da eternidade que li em narrações
diversas de testemunhos dados nos momentos finais de vida
de várias pessoas. Na ocasião, deparei-me com um livro antigo, publicado em 1898, que continha dezenas desses relatos. Fiquei admirado e profundamente abalado. Ali estavam
exemplos representativos de pessoas de todas as condições
sociais, jovens e velhos, santos e pecadores, que, pouco antes
de deixarem esta vida, viram claramente algo além do túmulo. Seus testemunhos foram contundentes e lúcidos, cada um
confirmado em seus fatos essenciais.
Naquele momento, convenci-me a reunir o material
necessário para a edição deste livro. Embora tenha levado
5
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quase 10 anos para concluí-lo, não foi um trabalho exaustivo, pois acredito que seja uma evidência convincente das reiteradas respostas dadas por Deus às indagações fatídicas de
homens e mulheres a respeito da eternidade.
Este livro traz o relato de homens e mulheres, crentes e
descrentes, próximos ao limiar da eternidade. Ante a mais
dramática experiência da vida, eles vislumbraram com clareza a dimensão do além-túmulo. O que viram e experimentaram não só comprova a expectativa factual da imortalidade
do homem, mas também responde a muitas questões pertinentes que trazem perplexidade às mentes inquietas de hoje,
tais como a exatidão do relato bíblico sobre a vida após a morte, a verdade ou falácia da reencarnação etc.
Muito mais importante que uma simples coletânea de
evidências científicas, a leitura deste livro trará, para muitos,
o alvorecer do que os antigos profetas chamavam esperança
— a gloriosa percepção de um alvo e destino que são as únicas
coisas a desafiar o materialismo que ameaça mergulhar nossa
geração na loucura de uma vida sem propósito.
É a esta palavra — esperança —, com todas as suas riquezas para o coração humano, que dedico estas páginas.
John Myers
Northridge, Califórnia
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Introdução

U

m livro como este é essencialmente composto por histórias e, como tal, dependente dos registros do passado.
Com exceção dos testemunhos contemporâneos e alguns
mais antigos recolhidos aqui e ali, sou devedor principalmente a três livros publicados no século 19. O primeiro, intitulado Dying Hours (Momentos da Morte), de D. P. Kidder, foi
publicado em 1848 pela Carlton and Phillips nos Estados
Unidos; o segundo, Dying Words (Palavras ao Morrer), de A.
H. Gottschall, foi publicado na Inglaterra por volta de 1888;
e o terceiro, Dying Testimonies (Testemunhos ao Morrer),
de S. B. Shaw, foi publicado pelo autor em 1898 nos Estados
Unidos. Foi a este último livro que me referi no prefácio como
a inspiração original e a base para a compilação deste volume.
Em minha pesquisa para a escolha do material do texto, excluí mais do que mantive, especialmente os testemunhos encontrados nos livros citados. Além disso, em muitos
casos, precisei condensar e adaptar o texto para apresentar a
mensagem essencial a ser transmitida. Nesta edição, porém,
empenhei-me em conservar não somente as últimas palavras
originais, de modo algum manipulando seu sentido e forma,
como também as expressões coloquiais correntes naquela
época da história e a posição doutrinária dos personagens
mencionados.

7
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Com vistas a edições futuras, seremos gratos em receber
outros testemunhos ou quaisquer informações que possam
ser acrescentados ao material já incluído.
Onde está, ó morte,
a tua vitória?
Onde está, ó morte,
o teu aguilhão?

Apóstolo Paulo

8
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1.
VOLTA DO AMANHÃ

Será possível ter um vislumbre da outra vida?
O Dr. George C. Ritchie Jr. — um médico
de Richmond, Virginia — responde a essa
pergunta com um relato minucioso de sua
extraordinária “volta do amanhã”.

Q

uando fui enviado ao hospital de base em Camp Berkeley,
Texas, no começo de dezembro de 1943, não tinha noção
de que estava muito doente. Eu tinha acabado de completar o treinamento básico e meu único pensamento era pegar
o trem para Richmond, Virginia, a fim de ingressar na escola de medicina, como parte do programa de treinamento do
Exército para médicos. Era uma oportunidade sem precedente
17
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para um soldado raso, e eu não permitiria que um resfriado
qualquer me impedisse de aproveitá-la.
Mas os dias passavam, e eu não melhorava. Só em 19 de
dezembro fui removido para uma ala de recuperação, e lá
um jipe deveria me apanhar às quatro horas da madrugada
seguinte para me levar até a estação de trem.
“Mais algumas horas e estarei lá!” Perto das nove da noite, tive febre. Pedi ao rapaz da enfermaria que me desse uma
aspirina.
Mesmo com a aspirina, minha cabeça latejava, e eu tossia no travesseiro para abafar o barulho. Às três horas, decidi
levantar-me e me vestir.
A meia hora seguinte é como um borrão para mim.
Lembro-me de estar tão fraco a ponto de não conseguir terminar de me vestir. Também me lembro de uma enfermeira entrando no quarto, depois um médico e uma corrida
de ambulância com sirene soando até o prédio onde eram
realizados exames radiográficos. O capitão perguntou-me
se eu conseguiria ficar de pé para fazer uma radiografia. Eu
me esforcei para permanecer de pé. O ruído da máquina de
raios X é a última coisa de que me lembro.
Quando abri os olhos, estava deitado num quartinho que
nunca tinha visto antes. Uma luzinha bem fraca brilhava num
abajur perto de mim. Por algum tempo, fiquei ali, tentando
lembrar onde estava. De repente, sentei-me na cama. O trem!
Eu ia perder o trem!
Agora, sei que o que vou descrever vai parecer inacreditável. Eu também não entendo, tanto quanto você. A única coisa que tenho a fazer é relatar os acontecimentos daquela noite
exatamente como eles ocorreram. Pulei da cama e procurei
18
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meu uniforme. Então, parei espantado. Alguém estava deitado naquela cama de onde eu me levantara.
Cheguei mais perto, para ver melhor, porque a luz era fraca, e recuei. Ele estava morto. A pele acinzentada e o queixo
caído eram horríveis. Então vi o anel. Na mão esquerda, estava o mesmo anel da fraternidade Phi Gamma Delta que eu
usava havia 2 anos.
Corri para o corredor para fugir do mistério daquele
quartinho. Richmond era a prioridade — tinha de chegar lá.
Segui pelo corredor em direção à porta de saída.
—Cuidado! — gritei para um ordenança que vinha em
minha direção.
Ele pareceu não ouvir e, logo em seguida, passou exatamente onde eu estava como se eu não estivesse ali.
Era muito esquisito aquilo. Cheguei até a porta e saí para
o escuro lá fora, correndo em direção a Richmond. Correndo?
Voando? Eu só sei que a terra escura estava passando por
mim, enquanto outros pensamentos, terríveis e inenarráveis,
ocupavam minha mente. O ordenança não havia me visto. E
se o pessoal lá na escola de medicina também não pudesse
me ver?
Numa tremenda confusão, parei num poste telefônico,
numa cidade ao lado de um grande rio, e apoiei a mão no
cabo de sustentação do poste. O cabo parecia estar lá, mas a
minha mão não estabelecia contato com ele. Uma coisa estava clara: de alguma maneira desconhecida, eu tinha perdido
a firmeza do corpo — a mão que não podia pegar o cabo, o
corpo que os outros não viam…

19
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Eu estava começando a entender que aquele corpo naquela cama era o meu, inexplicavelmente separado de mim, e que
o mais urgente agora era voltar e me juntar a ele.
Encontrar a base e o hospital não era problema. Na verdade, pareceu-me estar lá de volta logo após ter pensado nisso. Mas onde era aquele quartinho do qual eu saíra? Assim
começou o que deve ter sido uma das mais estranhas atividades: a busca de mim mesmo.
Passando pelas enfermarias, uma após outra, cheias de
soldados dormindo, todos quase da minha idade, eu pensei
que nós não estávamos acostumados com o próprio rosto.
Muitas vezes, cheguei a parar perto de uma pessoa que dormia (que era a maneira como eu me imaginava), mas, ao olhar
para a mão esquerda da pessoa, não via o anel Phi Gamma
Delta; então, eu prosseguia.
Finalmente, entrei num quartinho com uma luz muito
fraca. Um lençol estava estendido sobre o indivíduo que ali
estava, mas os braços estavam descobertos. Na mão esquerda,
o anel.
Tentei afastar o lençol, mas não consegui pegá-lo. E, agora que eu havia me encontrado, como seria possível juntar
duas pessoas que estavam tão completamente separadas? E lá,
diante desse problema, pensei rapidamente: Isso é a morte. Isso
é aquilo que os seres humanos chamam de ‘morte’, essa divisão
de uma pessoa. Pela primeira vez, liguei a ideia da morte com
aquilo que me acontecera.
Naquele momento de desespero, o quartinho começou
a encher-se de luz (eu digo “luz”, mas não há palavras em
nossa língua para descrever um brilho daquela intensidade). Entretanto, preciso encontrar palavras, porque, por mais
20
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incompreensível que fosse para a minha mente aquela experiência, ela afetou cada momento da minha vida a partir de então.
A luz que entrou naquele quarto era Cristo: eu sei disso
porque um pensamento foi colocado profundamente dentro
de mim: “Você está na presença do Filho de Deus”.
Chamei-o de “luz”, mas poderia também ter dito “amor”,
porque aquele quarto ficou inundado, penetrado, iluminado
pela maior e mais completa compaixão que eu jamais sentira.
Era uma Presença tão confortante, tão alegre, tão completa,
que eu desejei entregar-me para sempre àquela maravilha.
Mas havia mais alguma coisa naquele quarto. Junto com
a presença de Cristo (simultaneamente, embora eu tenha de
descrever uma coisa de cada vez), também entrou cada evento de toda a minha vida. Lá estavam eles: cada pensamento,
cada fato, cada conversa, tão palpáveis como se fossem uma
série de quadros. Não havia nem primeiro nem último — cada
um deles era contemporâneo, cada um respondia a uma única
pergunta: “O que é que você fez com o seu tempo na Terra?”.
Olhei preocupado para as cenas diante de mim: a escola,
o lar, o grupo de escoteiros, os amigos de passeios pelo mato
— à luz daquela Presença, a típica infância bem vivida mais
parecia uma existência trivial e irrelevante.
Procurei nas minhas lembranças algumas boas ações.
—Você falou para alguém a meu respeito? — veio a
pergunta.
—Não tive muito tempo para isso — respondi. — Eu estava planejando, mas então aconteceu isso. Eu sou muito jovem
para morrer!
“Ninguém é muito jovem para morrer” era uma reflexão
inexprimivelmente gentil.
21
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Uma nova onda de luz espalhou-se por aquele quarto que
já estava brilhantemente iluminado de maneira incrível; de
repente, estávamos em outro mundo. Ou melhor, o que eu
percebi subitamente é que tudo ao nosso redor era um mundo
diferente, mas ocupando o mesmo espaço. Eu estava seguindo a Cristo por ruas e paisagens comuns e, por toda parte,
via essa outra existência estranhamente superposta ao nosso
mundo familiar.
Estava repleta de pessoas — pessoas com o semblante mais triste que eu já vira. Cada tristeza parecia diferente.
Vi executivos andando nos corredores dos locais onde eles
haviam trabalhado numa tentativa inútil de conseguir que
alguém os ouvisse. Vi uma mãe andando atrás de um homem
de 60 anos — seu filho — dando-lhe conselhos e instruções.
Ele parecia não ouvir nada. De repente, lembrei-me de mim
mesmo naquela mesma noite, totalmente preocupado em
chegar a Richmond. Será que o mesmo acontecia com essas
pessoas? Todas tinham o coração e a mente concentrado nas
coisas terrenas, e agora, tendo perdido a Terra, permaneciam
desesperadamente fixadas no que não tinham mais. Será que
isso é o inferno: estar mais preocupado quando se é totalmente inútil? Isso é o inferno sim!
Foi-me permitido olhar para outros dois mundos naquela noite — não posso dizer “mundos espirituais” porque eles
eram muito reais, muito sólidos. Ambos foram apresentados
da mesma maneira; uma nova qualidade de luz, uma nova
abertura da visão, e, de súbito, era claro que eles estavam lá
o tempo todo. O segundo mundo, como o primeiro, ocupava
a superfície real da Terra, mas era um reino completamente
diferente. Nele não havia envolvimento com coisas terrenas,
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A UM PASSO DA ETERNIDADE

mas — na falta de uma palavra melhor para resumi-lo — com
a verdade.
Vi escultores e filósofos. Compositores e inventores.
Havia universidades e grandes bibliotecas e laboratórios de
ciência que ultrapassam até as mais ousadas criações da ficção
científica.
Tive somente um vislumbre do último mundo. Agora
parecíamos não estar mais na Terra, mas muito, muito longe,
fora de qualquer contato com o nosso planeta. A uma grande distância, vi uma cidade toda construída de luz — se isso
pode ser compreensível. Eu ainda não tinha lido o livro de
Apocalipse nem, incidentalmente, qualquer coisa que se relacionasse com o assunto da vida após a morte. Mas aqui havia
uma cidade cujos muros, casas e ruas pareciam irradiar luz,
enquanto os que se moviam entre elas eram seres tão deslumbrantemente brilhantes como Aquele que estava ao meu lado.
Foi uma visão que durou apenas um instante, porque em
seguida as paredes do quartinho fecharam-se ao meu redor, a
luz deslumbrante apagou-se e um sono estranho tomou conta
de mim…
Até hoje não consigo entender por que fui escolhido para
voltar à vida. Tudo o que sei é que, quando acordei na cama do
hospital naquele quartinho, naquele mundo familiar onde eu
passara toda a minha vida, não era como uma volta ao lar. O
clamor do meu coração, desde aquele momento, tem sido o clamor de toda a minha vida: “Cristo, mostra-te de novo a mim!”.
Passaram-se algumas semanas até que eu pudesse sair do
hospital e, durante aquele tempo, um pensamento tornou-se
uma obsessão para mim: ver o que estava registrado no meu
prontuário médico. Finalmente, eu consegui. Lá estava em
23

F8147_t_Eternidade.indd 23

20/03/2019 15:24

O que eles DISSERAM

rabiscos típicos de médico: Soldado George Ritchie, morto em
20 de dezembro de 1943, pneumonia dupla lobular.
Mais tarde, falei com o médico que assinou o atestado.
Ele me disse que não tinha dúvida alguma de que eu estava morto quando me examinou, mas, nove minutos depois,
o soldado que havia recebido ordens de me preparar para o
necrotério chegou correndo até ele, pedindo-lhe para me dar
uma injeção de adrenalina. O médico aplicou-a diretamente
no músculo do meu coração, mesmo não acreditando no que
os seus olhos viam. Meu retorno à vida, contou-me ele, sem
nenhum dano cerebral ou qualquer sequela, foi a circunstância mais desconcertante de sua carreira.
Hoje, passados mais de 20 anos, sinto que sei por que
tive a oportunidade de voltar a esta vida. Foi para me tornar
um médico, para aprender mais a respeito do homem e então
servir a Deus. Toda vez que tenho oportunidade de servir a
Deus ajudando um adulto de coração partido, tratando de
uma criança doente ou aconselhando um adolescente, bem
lá no fundo tenho a sensação de que Ele está ao meu lado
novamente.
Dr. George C. Ritchie Jr.
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Será possível ter um vislumbre
da outra vida?

Se pelo menos eu tivesse a certeza
de que a morte é um sono eterno, eu
ficaria feliz.
Ao morrer, muito jovem,
aos 27 anos, ele se tornou
repentinamente oprimido por um
senso de desespero… Os sofrimentos
de sua mente prolongaram-se e
foram muito intensos, mas, por fim,
ele se libertou de tudo isso…
Eu experimentei mais felicidade em
duas horas morrendo hoje do que
em toda a minha vida.
Então, com o céu iluminando
seu rosto, ele levantou aquelas
mãos queridas para o alto e disse:
“Anjos estão agora pairando ao
nosso redor!”.
Assim como outros homens, tenho
negligenciado tanto os assuntos
espirituais a ponto de não ter
nenhuma base de esperança que
possa ser eficaz num leito de morte.

Mais de 200 relatos sobre o que pessoas notáveis e
desconhecidas experimentaram em seu leito de morte

A

morte é um tema que, embora na maioria das vezes seja
assustador, está constantemente presente na jornada
do ser humano nesta Terra, já que todos passarão por
ela, independentemente de raça, sexo, credo, condição social ou
econômica. Por essa razão, esse tema não deve ser tratado de
maneira leviana.

Se a matéria, muda e inanimada,
embora transformada pelas forças
da natureza numa multidão de
formas, nunca morre, sofrerá
a alma do homem aniquilação
quando terminar sua breve estada,
como um convidado real, na
moradia de barro? Não, eu estou
tão certo de que há outra vida tanto
quanto sei que vivo hoje.
—WILLIAM JENNINGS BRYAN

Este livro, que levou quase dez anos para ser concluído, traz
mais de duzentos relatos de homens e mulheres próximos ao
limiar da eternidade. Ante a mais dramática experiência da vida,
eles vislumbraram com clareza a dimensão do além-túmulo. O
que viram e experimentaram não só comprova a expectativa
factual da imortalidade do homem, mas também responde a
muitas questões pertinentes que trazem perplexidade às mentes
inquietas de hoje.

(1860–1925), orador, editor e
famoso estadista norte-americano.

Muito mais importante que uma simples coletânea de evidências
científicas, a leitura deste livro trará, para muitos, o alvorecer
do que os antigos profetas chamavam esperança — a gloriosa
percepção de um alvo e destino que são as únicas coisas a
desafiar o materialismo que ameaça mergulhar nossa geração na
loucura de uma vida sem propósito.
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