
NOTAS PRELIMINARES  À  2ª EDIÇÃO 

 

 

Começo por agradecer a todas as pessoas que contribuiram 

para que a primeira edição de O Desafio da Morte, entretanto 

esgotada, tivesse algum sucesso. É bom verificar que o tema 

continua a despertar grande interesse. 

A morte é sempre um momentum, uma transformação, uma 

passagem, um final e um começo. Morte e vida 

complementam-se, equilibram-se, e uma não pode ser 

estudada, nem subsistir, sem a outra. Há um ponto essencial 

que as une: a Vida é movimento, é energia e, como tal, mesmo 

na morte há vida, em algum modo ou forma de manifestação.  

Tudo o que existe vibra, emite um som, denota um 

movimento, nem que seja uma ténue radiação, ao nível do 

incessante pulsar atómico. Então, a morte faz parte da vida. E o 

que verdadeiramente me interessa, tal como a si, que lê este 

texto com atenção, é, de facto, a Vida! 

Não foi fácil decidir-me por rever a primeira versão deste 

livro. Sabia à partida que tal implicaria uma trabalho profundo 

e demorado, numa fase em que me sinto impelido para tantos 

outros desafios. Mas, pensando nos pedidos que recebo, e nos 

incentivos que não esqueço nem ignoro, voltei a mergulhar, 

empenhado e decidido, neste Desafio da Morte. Para além de 

uma revisão cuidada, procedi a grandes alterações em todo o 

texto, quer em termos da sua estrutura, quer do conteúdo – 

por exemplo, no que se refere à imortalidade e à vivência da 

morte, com novos capítulos.  

Espero, assim, por um lado, não defraudar o interesse de 

quem voltar a ler esta reflexão, agora renovada e, por outro, 

despertar a atenção de quem ainda não a conhece, na sua 

contínua procura de entendimento para as razões de sermos e 

de estarmos aqui.   

... 

Acrescento uma nota pessoal. Em Maio de 2007 o meu pai 

foi hospitalizado de urgência na sequência de um AVC 

(acidente vascular cerebral) gravíssimo, e entrou num coma 

profundo. O médico que o assistiu conversou connosco sem 

rodeios, com frontalidade e sinceridade. Soubemos logo o que 

(não) podíamos esperar... Após um tremendo abalo inicial, o 



médico, numa conduta exemplar, deu-nos tempo para falarmos 

com calma.  

Enquanto permaneceu na UCV (Unidade Cérebro Vascular) 

no Hospital de São José, o meu pai teve os melhores cuidados e 

atenção. O nosso contacto diário com todos os profissionais de 

saúde foi sempre muito bom. “Nós formámos uma equipa”, 

disse-me uma enfermeira. É verdade e é consolador. Entre 

familiares e técnicos, houve uma grande colaboração, empatia, 

compreensão e sinceridade. Foi uma experiência preocupante e 

dolorosa mas, também, gratificante. Estou certo que tudo foi 

tentado para que o meu pai estivesse o melhor possível, sem 

apressar nem atrasar o seu processo, conforme concordámos. O 

que é humanizante e enalteço. Contitui um exemplo (ainda 

pouco comum e) que eu saliento, de que é possível, em 

conjunto, socializarmos a dor e a morte, dignificando a vida.  

Após vinte e quatro longos dias, recebi um telefonema da 

enfermeira de serviço pouco tempo antes da morte ocorrer. Eu 

já não cheguei a tempo... mas o meu pai não morreu sozinho. 

Estava a seu lado a Enfª Ísis
*
. Foi ela que lhe suavizou a mente e 

lhe deu a mão até o seu coração bater pela última vez e o seu 

cérebro transmitir um derradeiro impulso eléctrico. Foi ela que 

lhe largou a mão quando o Universo o convocou para uma 

nova etapa no Caminho e a Eternidade lhe afagou a Alma.  

Bem Hajas Ísis! 

Bem Hajam todos(as), sem excepção!  

O «meu» pai não está a meu lado mas não me sinto afastado 

dele, e o amor que nos liga parece ainda mais forte. Espero que 

ele encontre tudo o que de mais profundo sempre idealizou. E 

desde que tal se proporcione a ambos, iremos achando meio de 

nos (re)encontrarmos, e continuaremos sinceros e eternos 

Amigos. 

 

Com o mais Fraterno Abraço, 

  

Abílio Oliveira 

                                                           
* Ísis é um nome fictício pois não quero ferir quaisquer susceptibilidades. Estou certo que 
qualquer que fosse o(a) enfermeiro(a) responsável pelo meu pai naquele momento, teria feito o 
mesmo. 


