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Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, 
lançou-se aos seus pés e disse-lhe: “Senhor, se tivesses estado 
aqui, meu irmão não teria morrido!”. Ao vê-la chorar 
assim, como também todos os judeus que a acompanha-
vam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E, 
sob o impulso de profunda emoção, perguntou: “Onde o 
pusestes?”. Responderam-lhe: “Senhor, vinde ver”. Jesus 
pôs-se a chorar.

( João 11,32-35)
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Prefácio

Venho com muito carinho e alegria prefaciar este li-
vro da minha amiga Célia, o qual me tocou muito. Já tive 
oportunidade de ler outro livro dela e seus escritos nas redes 
sociais, e suas palavras sempre têm o dom de nos tocar. É 
alguém que tem o dom divino da escrita e profundidade em 
suas colocações.

Enquanto escrevo estas palavras, estamos enfrentando 
uma segunda onda da Covid-19; a perda é algo palpável em 
nossos dias.

Neste livro sobre o luto, podemos aprender com alguém 
que passou por isso, pela perda de seu pai. Com base bíblica e 
inspiração divina, a autora nos leva a enxergar esse problema 
como algo que passamos, mas não paramos nisso, nos trans-
formamos.

Tenho certeza de que este livro será um instrumento 
precioso para nos ajudar com as perdas atuais, não apenas 
de entes queridos, mas com o luto pelo desaparecimento de 
tantas coisas que estão sendo perdidas neste momento... E se 
refletirmos sobre este tempo, veremos quantos estão sofren-
do por diversas “perdas” e, com certeza, quantos choram pela 
morte de seus amados.

Peço a Deus que este livro caia nas mãos de tantos que 
estão sem rumo, que se sentem perdidos pelo luto. Que seus 
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corações se encham de esperança, porque este livro faz isso, 
nos enche de esperança e certeza de que Deus está no controle 
de tudo.

Boa leitura!
Marta Rossi
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Prólogo

“Jesus pôs-se a chorar.” Esta frase é um versículo inteiro. 
O versículo mais curto da Bíblia; no entanto, fala tanto conosco, 
quando perdemos alguém que amamos...

Antes de perder meu pai, quando lia esta passagem bí-
blica, sempre ficava intrigada. Por que Jesus chorou, se Ele 
sabia que iria ressuscitar Lázaro logo em seguida? Que choro 
foi esse? Qual foi o sentido do choro por um motivo que Jesus 
sabia que iria terminar em minutos?

Este livro foi escrito por uma pessoa que também chorou. 
Estava ainda terminando um livro anterior a este, quando o 
versículo que narra que Jesus pôs-se a chorar não saía da minha 
cabeça. Senti no coração que precisava escrever sobre o luto.

Se você o está lendo porque vem passando por essa fase 
difícil da vida, quero muito lhe fazer companhia e ajudá-lo 
a caminhar nessa estrada que vai trilhar. Este livro não trará 
solução para a dor, mas vai ajudá-lo a entender que o choro de 
Jesus é por você. Ele se importa!

Talvez não tenha sido enfática o suficiente: Jesus se im-
porta com você!

Muitas vezes achamos que nosso choro dentro de um 
quarto escuro não é visto por ninguém... Será mesmo que nin-
guém vê? Onde está Jesus nessa escuridão?

Como eu já disse, perdi meu pai e já passei pela dor. 
Porque, só quando perdemos alguém muito próximo de nós 
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aprendemos realmente o que é a morte. Seja repentina ou anun-
ciada por uma doença prolongada, não há graus diferentes de 
dor. Não há um “termômetro para a dor”, com o qual possamos 
medir o sofrimento.

Cada dor é, ao mesmo tempo, única e universal. Única 
porque cada um a sente de um modo e não dá para compará-la; 
universal porque todos a sentimos de alguma forma.

A cada velório que vou, a dor da perda do meu pai se 
mistura com a dor da perda de outra pessoa. A dor do outro, 
mesmo que desconhecido para mim, também me afeta. Se eu, 
tão cheia de pecados, sinto empatia, quanto mais Jesus! Será 
que Ele se cala com a sua dor?

Vou tentar ajudá-lo a percorrer todo o caminho da sua 
dor, mesmo não a conhecendo de perto. Passarei pelos cami-
nhos que já percorri, mas estarei olhando para você enquanto 
ando; para esse leitor que não conheço, mas talvez com quem 
compartilhe os mesmos medos, dores, inseguranças, dúvidas.

É uma jornada, e, como temos um percurso a andar, 
precisamos levar o necessário: a Bíblia, o coração aberto e a 
empatia. Ao começar a escrever, esses três itens falaram forte 
dentro de mim. Que Deus me ajude a não perder de vista a sua 
Palavra! Minhas palavras são só um encadeamento de ideias, 
mas a Palavra de Deus é viva e pode modificar todo nosso ser.

Oração: Senhor, que este livro me ensine a cho-
rar junto a ti, sabendo que não estamos sozinhos 
no nosso sofrimento. Ajuda-nos a compreender 
a tua Palavra e a encontrar forças nos momentos 
mais difíceis da vida. Entrego a ti minha dor, 
minhas incertezas e a saudade que sinto. Cuida 
do meu coração ferido, Senhor! Só tu podes me 
ajudar nesta hora. Toma conta de tudo, Pai!
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CAPÍTULO 1
A notícia

Chora de tristeza a minha alma; 
reconfortai-me segundo vossa promessa 

(Salmos 118,28).

Você estava tendo um dia normal até então, ou talvez 
já estivesse se assustando cada vez que o telefone tocava. Não 
importa como foi. A notícia chegou a você de alguma forma.
Mesmo que seja por uma doença prolongada, a morte sempre 
nos pega de surpresa. Muitos dizem para “nos prepararmos”, 
mas qual é a preparação possível? Onde está esse manual de 
preparação, quando mais precisamos dele?

Não há como se preparar. Meu pai já estava em coma 
havia alguns dias e os médicos diziam que não existia nenhuma 
resposta positiva, mas eu ia todos os dias à UTI, esperando a 
resposta milagrosa de que ele tinha acordado e tudo ficaria bem.

Vi muitos milagres na vida do meu pai. Muitos! Então, lá 
no fundinho do meu coração eu esperava por mais um, apesar 
de tudo indicar o contrário.

Depois de dias passando por esse sofrimento de vê-lo 
intubado, cheio de remédios entrando pela veia dele e fazendo 
hemodiálise, o tempo todo senti o chamado para ir à capela do 
hospital. Eu e minha mãe nos ajoelhamos para conversar com 
Deus. Na hora eu não soube, mas a nossa oração foi a mesma: 
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“Senhor, tire-o desse sofrimento, leve-o contigo”. Foi a oração 
mais difícil que eu já fiz na vida. Isso aconteceu por volta do 
meio-dia, após nossa visita da manhã à UTI em que ele estava.

Às 17h30 estávamos na porta da UTI, esperando chamar 
nosso nome para a visita da tarde. Não chamaram. A sala se 
esvaziou e meu desespero aumentou. Fui perguntar por que 
não chamaram o nome do meu pai. A atendente olhou a lista, 
olhou para mim com pena e disse para aguardarmos, porque a 
médica viria falar conosco.

Não lembro mais exatamente as palavras dela, mas me 
lembro do olhar de surpresa que a médica residente nos deu, 
ao ver nossa reação.

Comecei a chorar desesperadamente, enquanto ela dizia: 
“Mas vocês já sabiam...”. Não só eu sabia como havia pedido a 
Deus para levá-lo e tirar-lhe o sofrimento...

Sim, todos nós sabemos. A morte é certa. Não deve-
ríamos nos surpreender quando ela chega, mas não importa. 
Sempre é surpreendente saber que ela chegou a nossa porta, 
que não haverá novas lembranças a viver com aquela pessoa 
tão amada.

E, então, ainda no aturdimento da notícia, encaminham 
você à funerária. Você não queria estar ali. Ainda não conseguiu 
compreender tudo que aconteceu e já precisa ir a um lugar 
tomar decisões...

Chegando à funerária, tem que ver os caixões, escolher 
um deles, precificar aquilo que não tem preço. “Que flores pre-
fere? Qual o horário do enterro? Já tem um jazigo? Precisa 
trazer as roupas para vesti-lo...”

Não estamos preparados para tomar tantas decisões e 
responder a tantos questionamentos. Ia respondendo automa-
ticamente, nem sei mais como consegui. Tudo ainda era um 
pesadelo, desde quando havíamos chegamos ali.

Talvez você tenha tido ajuda de algum parente ou amigo 
e não precisou passar por isso. Eu passei por tudo ao lado da 
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minha mãe, já idosa. As decisões foram todas minhas. Pesa, 
pesa um mundo inteiro.

Até ali, não tinha conseguido parar para pensar em nada, 
nem sequer fazer uma oração. Todo meu esforço mental era em 
conseguir responder com coerência ao que me falavam, atender 
ao telefone, dar notícias, ouvir os pêsames e andar...

Depois disso, voltar para casa para mais um momento 
difícil: a escolha das roupas para meu pai. Abrir o armário dele, 
ver todas as roupas ali penduradas e saber que já não seriam 
mais usadas por ele... Foi mais um momento de intensa dor. 
Foi a primeira vez na vida em que fui eu a escolher a roupa 
dele, e não ele mesmo. E seria a última.

E aí vem a longa espera para o aprontarem, até chegar ao 
velório. O tempo muda. O que era pressa e angústia torna-se 
lentidão e dor.

Não me lembro de ter rezado até então. Espero que al-
guém tenha se lembrado de mim nesse momento e rezado por 
mim. Agora, sempre que sei de alguém que faleceu, rezo pelo 
falecido e pelos parentes mais próximos. Talvez eles não tenham 
força nem cabeça para rezar sozinhos. A oração intercessória 
tem um poder enorme e pode ajudar muito.

Onde estava Jesus até esse momento, em minha vida, 
em sua vida?

Estava nos segurando pela mão. Sem Ele, ficaríamos na 
tristeza sem nos mover. Jesus providenciou a força necessária 
para cada passo que demos depois da notícia.

Não que o tivéssemos chamado, mas Ele nos conhece pelo 
nome. Ele chorou junto, nos abraçou. Tenho a mais absoluta 
certeza de que não demos nenhum passo sem a presença dele.

Isso pode ir até contra o que aprendemos, de que Jesus só 
vem quando o chamamos, que Ele bate à porta e espera nosso 
convite para entrar. Mas Jesus é nosso amigo, tal como era 
amigo de Lázaro. Um amigo não precisa de convites formais, 
ele sempre aparece quando mais precisamos. Jesus sabe o que 
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ocupava nossa cabeça e coração. Ele conhecia nossas fraquezas, 
medos e angústias. Jamais Ele ficaria ao lado de um “telefone 
oracional”, sabendo o quanto precisávamos dele.

Nossa oração poderia não ter palavras, mas cada lágri-
ma derramada era um pedido de socorro ao Céu. Se você ler 
o livro de Salmos, verá uma grande quantidade de súplicas 
feitas nessa escuridão da alma que sentimos nesses momentos 
finais de despedida. São as orações mais verdadeiras e cheias 
de significado. São, sem sombra de dúvida, aquelas que Jesus 
mais se compadece. Se Ele chorou por Lázaro, não chorará 
por nós também?

Tudo que mais precisamos nesse momento é de alguém 
em que possamos recostar nossa cabeça e nos deixar chorar até 
que o silêncio da alma fale por nós. As pessoas tendem a falar, 
buscar palavras que possam consolar, mas não há. A pior coisa 
que eu ouvi foi “não chore”.

Por favor, nunca fale isso a um enlutado. Deixe-nos cho-
rar. Deixe-nos falar ou calar. Deixe-nos viver essa dor. Tudo 
isso faz parte do processo do luto e cada um encontra seu 
caminho. Ofereça seu ombro, seu abraço, seu apoio. Esteja lá, 
simplesmente.

Eu tinha muita dificuldade em ir a velórios, porque nun-
ca sabia o que dizer. Até que passei pela morte do meu pai e 
vi que não há nada a dizer. A pessoa não se lembrará de suas 
palavras, por mais bonitas que possam ser ou mais inspiradas, 
mas se lembrará do seu gesto, do seu olhar compassivo, do seu 
abraço, da sua mão disposta a amparar.

Não precisa ensaiar o que dizer. Vá, olhe com amor para 
o enlutado e dê um abraço demorado e apertado. Nenhuma 
palavra se faz necessária. Se puder, diga algo bom sobre a pessoa 
falecida, o quanto você gostava dela e alguma lembrança bonita 
que guarda. Isso com certeza acalentará o enlutado, sabendo 
que a pessoa amada deixou lembranças bonitas e marcas nas 
pessoas com quem conviveu.
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Acho que o mais importante para o enlutado é sentir-se 
livre para sofrer a sua maneira. Uns estão tão atordoados que 
precisam conversar sobre a causa da morte, repassar cada ins-
tante, tentar entender. Outros preferem falar sobre as lembran-
ças que viveu. Uns se calam, querem apenas chorar. Respeitar-se 
e também ser respeitado.

Não entendo muito bem quando o sofrimento foi trans-
formado em algo proibido nestes tempos atuais. A sociedade 
não aceita demonstrações de dor. Usam-se óculos escuros para 
esconder os olhos vermelhos e lacrimejantes dos outros. O 
choro deve ser contido e baixo, para não perturbar os que nos 
vêm dar os pêsames. Alguém já vem oferecer um calmante 
ou antidepressivo antes que o caixão desça à sepultura. A dor 
precisa ser escondida, abafada, de preferência longe dos olhares 
dos outros. A dor incomoda quem está perto. Mostra a cada 
um sua mortalidade.

Antigamente, as pessoas demonstravam livremente sua 
dor. O choro era coletivo. A dor era vivida em sua intensidade 
e o luto, respeitado. Quando foi que perdemos a liberdade de 
expressar nossas emoções? Por que não podemos chorar? Jesus 
chorou...

Eu vivi o luto intensamente. Chorei até achar que não 
havia mais líquido algum dentro de mim. Sofri até ser conso-
lada por Deus, no tempo que foi necessário. A despedida do 
meu pai foi bem intensa. Não consegui pensar em óculos de 
sol, nem em segurar o choro, nem em me conter perante as 
pessoas. Naquele momento, eu era somente dor.

Algumas decisões me esqueci de tomar, como pegar um 
terço para colocar nas mãos do meu pai e chamar um padre 
para as exéquias. Mas Jesus não esqueceu nada e tudo foi pro-
videnciado. Uma prima da minha mãe tirou o terço da bolsa 
e o colocou nas mãos do meu pai. Um padre apareceu no ve-
lório perguntando se queria que ele rezasse por meu pai. Até 
pouco tempo atrás, achava que havia padres no cemitério, “de 
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plantão”, oferecendo-se para rezar. Até hoje não sei que padre 
era esse e como ele apareceu por lá. Os padres não fazem isso 
e uma amiga minha, que tem uma excelente memória, diz não 
se lembrar de nenhuma característica física dele. Nem eu. Mas 
Jesus sabia que não tomei as providências por não estar conse-
guindo pensar em nada. Eu era apenas dor. Deus providenciou 
todo o resto que eu não consegui pensar. Eu estava sozinha nas 
decisões e Ele sabia de tudo que eu iria precisar.

Simples assim.
Você pode não entender o porquê de seu amado(a) ter 

falecido ou as circunstâncias em que isso aconteceu, mas saiba 
que nunca ficará sozinho. Deus providenciará cada detalhe de 
tudo que você precisa no momento de dor. Ele não vai esperar 
você ter palavras quando não consegue tê-las. Ele não vai cruzar 
os braços enquanto você chora. Os braços dele ficaram abertos 
na própria morte e estarão sempre abertos para nós.

Portanto,

ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensi-
nai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que 
estou convosco todos os dias, até o fim do mundo (Mt 
28,19-20). Amém.

Oração: Senhor, que a notícia da morte me en-
contre sempre quando estiver amparado(a) em 
ti. Ajuda-me a compreender a tua vontade e a 
aceitá-la. Cuide de todos que recebem a notícia 
da partida de alguém amado. Que encontrem na 
tua misericórdia o abrigo seguro em que podem 
se apoiar. Tu também choraste, Senhor. Acom-
panha-me em minha dor e me ajuda nessa hora 
tão difícil...
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CAPÍTULO 2
A volta para casa...

Se durante o velório e o enterro estamos como que total-
mente entregues à dor, o momento de voltar para casa é mais 
um processo difícil.

Como dizem popularmente, só ali, talvez, a “ficha caia”. 
Se você morava com a pessoa que partiu, cada canto traz uma 
dor diferente. O lugar à mesa vazio, a poltrona preferida, os 
objetos...

Encontrar um objeto em um lugar que a pessoa o deixou, 
traz novamente a falta, a saudade...

Quando cheguei a minha casa após o enterro do meu pai, 
não sabia o que fazer. A vontade era vendê-la naquele instante 
e sair de lá. Ninguém aconselha a tomar decisões tão drásticas 
antes de um ano da morte, e eu concordo. Só mudamos de lá 
justamente após esse tempo, sem saber que é o que os psicólo-
gos recomendam. Deus vai nos mostrando o caminho a seguir.

Não é fácil voltar a viver no espaço em que nosso ente 
querido viveu e onde há tantas lembranças. Mas não acho 
saudável fugir da dor. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto 
amadureci durante o processo de luto. Minha fé se intensificou 
e cada versículo da Bíblia que eu lia alcançava um novo pata-
mar no meu coração. Quando lemos os Salmos em que Davi 
era tomado de profunda angústia, fica difícil entender, até ter 
passado por algo que nos aproxime desse sentimento.


