
                    LITURGIA DA MORTE 

         O que chamo de “liturgia da morte” é dos 

momentos mais dolorosos para cônjuges, filhos, familiares e 

amigos do finado. É muito penoso enfrentar o ambiente triste 

da morgue, a urna funerária enfeitada com flores, deixando à 

vista apenas o rosto e as mãos entrelaçadas do falecido, as 

velas ao redor, a tampa do caixão encostada à parede, as 

coroas, o cheiro de cera derretida misturado ao odor 

crescente de morte, algumas pessoas que choram, outras que 

se aproximam, olham, fazem o sinal da cruz e se afastam, os 

abraços de condolências aos parentes e, se o enterro for 

somente na manhã seguinte, a terrível solidão dos poucos que 

ficam a velar o morto durante as longas horas da noite. 

 Em meu entender, são poucos as razões para se 

prolongar esse período de intenso sofrimento, como acontece 

nos Estados Unidos, em que o sepultamento ocorre dias depois 

do óbito. É bem verdade que apenas o passar do tempo – será 

mesmo que o tempo “passa”? – irá apagar a lembrança 

daquele se foi, ou pelo menos torná-la menos dolorosa.  

 É certo que as cerimônias fúnebres apresentam 

características interessantes e até mesmo curiosas em diversos 

povos. Os incas, por exemplo, que acreditavam na vida post 

mortem, enterravam os mortos na posição fetal para, dessa 

forma, facilitar seu renascimento. Já entre os maias, pessoas 

comuns do povo eram sepultadas debaixo da própria casa, 

com a boca cheia de comida, não se sabe bem por que. 

 Na Rússia, especificamente em sua capital, alguns 

velórios são realizados em igreja ortodoxa, com pessoas 

entoando cânticos alegres e vestindo roupas coloridas, uma 

vez que a cor preta é proibida. Lembram o Dia de Finados  no 

México, que é comemorado com festa, qual fosse um 

aniversário, sendo convidado até mesmo o morto. 

 Já no Japão, o ritual de preparação do corpo é feito 

pelos próprios familiares ou por profissionais especializados, 

os “nokanshi”, durante o próprio funeral e na presença de 



todos. A ideia é purificar o corpo para a viagem ao novo 

mundo. 

 Outro costume interessante ocorre entre os 

budistas, que entregam à família do morto um envelope com 

dinheiro, naturalmente para amenizar as despesas com o 

sepultamento. É interessante lembrar, também, do 

Hinduismo, focado na Lei do Carma e na ideia de 

Reencarnação. Seus ritos fúnebres implicam na lavagem do 

corpo com água sagrada e na purificação pelo fogo, após o 

que as cinzas são lançadas em rio sagrado, geralmente o 

Ganges. Apenas as crianças, as grávidas, os leprosos, os 

sacerdotes e os santos não são cremados. 

 O que se percebe pelos exemplos acima – e muitos 

outros poderiam ser enumerados – é a consoladora ideia, 

recorrente entre os povos, da existência e sobrevivência da 

alma. Seria isso uma lembrança atávica, introduzida pelo 

Criador na mente dos homens e portanto verdadeira ou, como 

querem os materialistas de sempre, apenas uma compensação 

pelo medo da morte? 

 De minha parte, quero deixar claro que não desejo 

ser cremado, pois desconfio que meu espírito possa sofrer com 

o calor do fogo e talvez supor que esteja sendo despachado 

para o inferno. Doar os órgãos até que me agradaria, porém 

temo que nenhum deles, já tão desgastados, esteja em 

condições de ser reaproveitado. Mas a verdade é que já temos, 

eu e minha esposa, nossas “carneiras” – que nome mais feio, 

meu Deus! – lá em nossa terra. Penso até mesmo em instalar 

ar condicionado nas mesmas, já que os verões têm sido muito 

quentes. Que acham os leitores da ideia? 
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