MARCIANO
DE BRITO

ENSINO
RELIGIOSO

VIDA ALÉM DA MORTE:
QUAL SENTIDO DA
EXISTÊNCIA HUMANA?

01/09/2020

ROTEIRO DA AULA
Tema: Vida além da Morte: Qual sentido da existência humana?
Objetivos:
• Compreender a morte como uma realidade da existência humana que desperta reações diversas
nas pessoas e na sociedade.
• Conhecer as etapas existenciais que o ser humano vivencia diante da iminência da morte.
• Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte nas tradições religiosas: Nada,
Ancestralidade, Reencarnação e Ressurreição





Morte.
Processos do Luto.
Possíveis Respostas para a vida após a morte.
Atividade Complementar.
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•

Desde os tempos remotos o homem se
intriga com a morte e busca vencê-la.

•

A partir da consciência de sua
MORTALIDADE, de sua finitude, o
homem tenta encontrar meios para
conseguir a vida eterna. Ou melhor, a
juventude eterna.

•

A IMORTALIDADE, então, passa a ser
uma esperança e objetivo.

•

Surge a questão: o que ocorre conosco
após o término da existência nesse
plano terrestre?
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Estou aqui de passagem
Sei que adiante
Um dia vou morrer
De susto, de bala ou vício...
(Caetano veloso: Soy Loco por ti, América)
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•

Quando criança, adolescentes e
jovens vislumbramos a morte como
uma possibilidade para o “outro”. Ou,
um vacilo...

•

Porém, Na FASE ADULTA, emerge a
possibilidade da “minha morte”, que
neste momento pode resultar numa
ressignificação da vida.

•

Na TERCEIRA IDADE, com as perdas
corporais, financeiras,
separações
etc., há que se fazer uma escolha:

A ÊNFASE SERÁ NA VIDA OU NA MORTE?
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O Que é a Morte?
•

Perspectiva Biológica: Fim da existência,
mas não da matéria.

•

Perspectiva da Medicina: Interrupção
completa e definitiva das funções vitais.

•

Algumas pessoas já viveram situações
muito próximas da morte e relataram
questões como:

1. Sensação de paz.
2. Experiência extracorpórea.
3. Encontros com seres-iluminados.
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•

Grande parte das pessoas prova a
morte como perda definitiva. Temos
dificuldade de lidar com perdas na
existência. Só com a maturidade
humana, e tempo, se supera a
frustração das perdas.

•

A intensidade da perda está ligada à
natureza do vínculo estabelecido.
Quanto mais intenso, mais difícil o
processo de aceitação da morte

•

A morte faz eclodir sentimentos e
lembranças escondidos que exigem
integração.

Morte e Dor da Perda
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•
•
•
•
•
•

O estado de choque e o sofrimento
intenso no dia da morte...
O vazio após o enterro...
A primeira semana...
O primeiro mês...
Os três primeiros meses...
O primeiro ano...

•

E se o sentimento de perda continua
forte?

•

Muitas pessoas buscam na experiência
religiosa uma forma de obter um
conforto maior para lidar com a morte.

Viver a perda e o Luto
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Processo de Luto

• Luto: conjunto de reações a uma perda
significativa, geralmente pela morte de outro ser.
São etapas do luto :
1. Fase de Torpor ou Choque: O enlutado vive uma
sensação de entorpecimento diante da notícia da
perda, que pode ser acompanhada de tensão,
raiva ou pânico.

2. Fase de Saudade e Busca da Figura Perdida: O
enlutado fica à procura da figura perdida. A
pessoa tem a “sensação” de que o morto pode
voltar, ou de que “tudo não passou de um sonho”.
Há um anseio de reencontrar a pessoa morta.
 Características: alarme, tensão e estado de vigília,
movimentação inquieta, pensamentos sobre a
pessoa perdida, perda na aparência pessoal e em
outros assuntos normalmente importantes.
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3. Fase de Desorganização e Desespero: O
enlutado constata que a perda é definitiva.
Salta o desespero de sobreviver sem a
pessoa perdida.

Processo de Luto

4. Fase de Alguma Organização: A pessoa
enlutada aceita a perda e se conscientiza
da necessidade de reconstrução e
continuidade de sua vida. Geralmente, há
uma diminuição da depressão e da
desesperança; e investimento afetivo na
vida. Muitas vezes, as pessoas precisam
fazer
adaptações:
aprendem
ou
desenvolvem novas habilidades que antes
eram exercidas pela pessoa que morreu.
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Possíveis respostas para a vida após a morte:
1.

Nada: A morte é o fim de tudo.

2.

Ancestralidade:
O
ser
volta
aos
antepassados, aos ancestrais. Cada criança
que nasce é um ancestral que retorna
(Continuidade).

3.

Ressurreição: A alma ressuscita para uma
vida nova. Noção de “Juízo Particular” e
“Juízo Final”.

4.

Reencarnação: Ter carne de novo. Ou seja:
voltar a viver. A pessoa reencarna várias
vezes até atingir a perfeição.
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ATIVIDADE PARA CLASSE

01. O que é a Morte, segundo a Perspectiva Biológica? (Marque a alternativa correta)
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

) Conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser.
) Interrupção completa e definitiva das funções vitais.
) Fim da existência, mas não da matéria.
) Fim da existência e da matéria.
) Interrupção completa, porém não-definitiva das funções vitais.
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CANTO PARA MINHA MORTE
I
Eu sei que determinada rua que eu já passei,
Não tornará a ouvir o som dos meus passos
Tem uma revista que eu guardo há muitos anos
E que nunca mais eu vou abrir
Cada vez que eu me despeço de uma pessoa
Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela ultima vez
A morte, surda, caminha ao meu lado
E eu não sei em que esquina ela vai me beijar
Com que rosto ela virá?
Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer?
Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque?
Na música que eu deixei para compor amanhã?
Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro?
Virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi
destinada,
E que está em algum lugar me esperando
Embora eu ainda não a conheça?

II
Qual será a forma da minha morte?
Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida
Existem tantas: Um acidente de carro
O coração que se recusa abater no próximo minuto
A anestesia mal aplicada
A vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida
O câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe
Um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio
Oh morte, tu que és tão forte,
Que matas o gato, o rato e o homem
Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar
Que meu corpo seja cremado
e que minhas cinzas alimentem a erva
E que a erva alimente outro homem como eu
Porque eu continuarei neste homem: Nos meus filhos,
Na palavra rude Que eu disse para alguém que não gostava
E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite...
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III

Vou te encontrar vestida de cetim,
Pois em qualquer lugar esperas só por mim
E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e
não desejo
mas tenho que encontrar
Vem, mas demore a chegar.
Eu te detesto e amo morte... Morte, morte...
Que talvez seja o segredo desta vida

(Raul Seixas)
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PRÓXIMA AULA
Tema: As possíveis respostas das Tradições
Religiosas sobre a Morte: Nada.
Objetivo:
• Conhecer o ponto de vista e as possíveis
respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.
• Investigar uma possível resposta para a
vida após a morte nas tradições religiosas:
Nada

16

01. Escutar e analisar a letra da música “Canto para Minha Morte”, de Raul Seixas;
destacando o conceito de imortalidade (vida após a morte) que o músico apresenta. Em
seguida, analise essa concepção com as 4 possíveis respostas sobre a morte das
religiões (Nada, Ancestralidade, Ressurreição e Reencarnação) e aponte qual delas
melhor se enquadra com a visão do artista.
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