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Entre todos os seres vivos, somente os humanos poderiam tambern se 
converter em seres mortals sensatos. Para a maioria, no entanto, a converses° a 
tal sensatez e dificil. Creio que esta dificuldade tern duas causas principals. Em 
primeiro lugar, nos perdemos a nossa imortalidade. Sao poucos aqueles que 
ainda mantem uma crenga inquebrantavel na ressurreigao ou na vida eterna. Em 
segundo lugar, o lento processo de morte por etapas, caracteristico da atualida-
de, torna-se problematic°, pois o rol de descendentes tern diminuido dramati-
camente, enquanto entre nos muitos nao tern filho algum. Desta forma, como e 
possivel que continuemos vivos, ao menos por urn tempo, na membria dos 
nossos sobreviventes, tal como acontecia no passado? 

Ademais, a extensa memoria coletiva acaba por apagar para a maioria tudo 
menos as perdas mais recentes. Nao obstante, o fato de que nao havera 
continuidade em outra vida, nem urn period° de luto se extendendo por varias 
geragOes e dezenas de descendentes, para muitos e inaceitavel. Outros se 
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recusam a pensar racionalmente acerca desta situagao ou a enfrenta-la. Como 
e que chegamos a esse dificil estagio? Se se quer muda-lo e, com efeito, muitos 
se sentem desconfortaveis com o atual estado das coisas — é preciso saber 
como chegamos a este ponto. Nao Basta lamentar a repressao exercida pela 
sociedade sabre a morte e a mortalidade, enquanto idolatra a juventude e 
descarta os idosos. Tais reclamagoes nada mudam. Afinal, somos todos parte 
desta sociedade. Assim, é preciso comegar por nos mesmos se quisermos 
mudar qualquer coisa que seja. 

Com um pouco de reflexao é facil encontrar as razbes que contribuem para 
este esquecimento. De urn modo geral, ha o orgulho pelo fato de que a 
expectativa de vida media dobrou, ou mesmo triplicou, dentro de poucas 
geragoes. Com  efeito, para a maioria a vida nao dura trinta ou quarenta anos, tal 
como ainda em meados do seculo XIX; dura sim setenta, oitenta anos ou ate 
mais. E ainda, pode-se contar com estes anos todos, alga impensavel para os 
nossos antepassados. 

0 tempo media de vida nao apenas aumentou como atingiu patamares 
jamais antes alcangados e inexistentes em qualquer regiao fora do Primeiro 
Mundo. Comparando com nossos antepassados de um seculo atras, cada um 
de nos possui dugs vidas realizaveis: e em relagao aos antepassados mais 
remotos temos tr es. Quando alga abala prematuramente a sat:J(31e, é normal o 
reestabelecimento rapido. Em nossos "melhores anos", temos o direito de 
sentirmo-nos quase que imortais. As inOmeras campanhas de prevengao fre-
qUentemente insinuam que, logo, e de fato, a imortalidade sera atingivel: prati-
cando urn pouco mais de cooper, nao mais fumando, subindo nos aparelhos que 
simulam a escadas, consumindo leite de baixo tear de gordura e fazendo 
exames medicos regulares, seria possivel erradicar de vez a morte. No passado 
as doengas eram carregadas de significados. E eram interpretadas como avisos 
benignos de Deus de que era tempo de parar e pensar no abandono de uma 
vida pecaminosa. Os problemas de saUde teriam hoje algum sentido? Corn 
certeza, tais problemas nao mais possuem os antigos significados. Nao obstan-
te, no mais das vezes estes problemas representam uma oportunidade unica na 
vida frenetica do mundo atual para a reflexao interior. Sera que tememos nada 
encontrar dentro de nos? 

Paradoxalmente, o que contribui para a esterilidade da morte e sua cons-
tante presenga na midia. Os noticiarios sempre lidam com a morte dos outros, 
nunca com a nossa prOpria morte. De fato, entre nos alguns poucos irao falecer 
por mortes noticiaveis, por exemplo, em uma queda de aviao, durante urn 
terremoto, no colapso de um aranha-ceu, no desabamento de uma mina ou 
durante urn ataque terrorista. Mas,'mesmo que nossa pi -6pda morte venha a ser, 
muito provavelmente, banal, nao poderemos ignora-la ou considera-la insignifi-
cante. Quem de nos iria querer trace-la por uma entre as milhOes de mortes 
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horriveis inflingidas por maos humanas durante as duas Guerras Mundiais, em 
campos de concentragao e em priseies, durante bombardeiros e explosbes 
nucleares? Hoje, pelo menos, a maioria falece de morte natural. 

A Morte dos nossos tempos se tornou uma presenga mais modesta, e 
durante decadas deixou a vasta maioria em paz — de urn modo nunca antes 
vista e inexistente na maior parte do mundo — ainda que, em Ultima instancia, 
ela permanega toda poderosa. Mesmo sabre estas condigOes totalmente novas 
continua sendo dificil alcangar um equilibria nas nossas vidas, pois o ato de viver 
significa aceitar a tensao do nascer, crescer e decompor que nos acompanha 
desde o inicio. Para alcangar o equilibria e preciso nao apenas aceitar e suportar 
esta tensao, mas, tambern, data-la de significados e forma. Tanto para leigos 
quanta para profissionais da sakle, isto significa aceitar a morte natural no 
momenta certo e nao dete-la, o que, tecnicamente em certos casos, ja se tornou 
passive'. Na nossa cultura, o velho sonho de uma vida plena remonta aos 
filosofos da antiguidade. 0 fato de que, repentinamente, este sonho se realiza 
cada vez mais para um numero maior de pessoas constitui alga totalmente novo. 
Nao e de se surpreender, portanto, que tantos ainda considerem problematica 
esta realidade. 

Se, cam se diz, a Unica vida que temos representa nosso mais valioso bem 
e se tal vida durava trinta ou quarenta anos num passado nao tao remoto, o que 
fazer cam os trinta ou quarenta anos adicionais que hoje possuimos? Nem todos 
parecem ter a resposta. Certamente, o suicidio e uma realidade em todos os 
estagios da vida, embora, coma apontam os dem6grafos da terceira idade e os 
gerontOlogos, sua incidencia aumenta na populagao acima de setenta anos de 
idade. Anos acrescidos nao sao necessariamente anos plenos. E preciso preen-
che-los de significado. Se alguem gasta toda sua vida interessado em atividades 
fisicas e nao por questbes espirituais ou culturais, nao ha razao para surpresas 
uma vez descoberto um enorme vazio espiritual no momenta em que a potencia 
fisica diminui e esse alguem nao sabe o que fazer com os seus dias, meses e 
anos adicionais. Tal situagao e desnecessaria: para evita-la basta cultivar, ao 
longo da vida, interesses espirituais e artisticos. 

0 dilema e o seguinte: a duplicagao, ou mesmo a triplicagao, da expectativa 
de vida constitui apenas um lado da moeda. Ao aumento da expectativa de vida 
terrena, contrapOe-se, ao mesmo tempo, um outro processo. Ao longo das 
Oltimas geragOes, a vida de modo algum foi prolongada: ao contrario, em fungao 
da perda de fe no Alern, ela tornou-se infinitamente mais curta. 0 que significa 
a duplicagao da nossa vida terrena em relagao a perda de fe na eternidade? 

Diante deste cenario, nao é assustador que entre nos muitos passam pela 
vida, por assim dizer, na contramao e com as costas para a velhice e para a 
morte, enaltecendo uma juventude que se encontra o mais longe passive' da 
"saida final". Pode-se compreender porque o corpo, enquanto nossa unica 
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garantia do que nos resta de vida terrena, encontra-se tao valorizado no 
momento em que a racionalizagao tornou a vida al:J(5s a morte inexistente. Se o 
nosso corpo acaba, nos tambern acabamos. Assim, observamos nosso corpo 
incessantemente, dando-Ihe cultivo e cuidados atraves da musculagao e do use 
de todas as tecnicas possiveis, recursos seguros para o seu perfeito funciona-
mento. No lugar de enormes catedrais dos nossos antepassados, tem-se hos-
pitais imensos e, no lugar do antigo Deus, deuses vestidos de branco laborato-
rial. A estes delega-se urn mandato de impor redeas a Morte — aquele que, 
antes, golpeava indescriminadamente a todos e em todos os lugares — e de 
por, sob controle, a mortalidade de criangas, maes e adultos. E conseguiram isto 
corn tal nivel de sucesso que uma nova fe se consolida, uma nova confianga na 
imortalidade daquilo que nunca degenera, o triunfo continuo da cura medica. 

Mesmo que a maioria desfrute de todo o tempo de vida que a natureza Ihe 
concede, mesmo assim permanece mortal, o que nao se constitui em urn 
problema medico Alias, nao se trata de urn problema e sim uma parte da nossa 
humanidade. Quem somos nos, entre todos os seres vivos, os Unicos a clamar 
o direito a imortalidade? Se, apesar disto, a ciencia medica procurasse eliminar 
a morte, seria urn ato inumano. 0 problema esta na insistencia de muitos em 
teorias de que a ciencia medica deve continuar tentando salvar vidas mesmo 
quando nada mais pode ser feito e, mais importante, quando nada mais deve 
ser feito. A morte naoe uma disciolina dos cursos de medicina e a arte de morrer 
nao faz parte dos estudos medicos. Trata-se aqui de urn vacuo, tanto entre os 
profissionais quanto entre os leigos, pois instrugao na arte de morrer nao faz 
parte obrigataria de qualquer curriculo. Neste ponto todos nos estamos sozi-
nhos. Embora todos irao falecer, quase ninguem se prepara na arte de morrer. 
Como antes era diferente! 

Voltemos a segunda metade do seculo XV. Aquelas alturas as tecnicas 
graficas ja permitiam a reprodugao relativamente barata de xilogravuras em 
grandes quantidades e, portanto, sua ampla distribuigao popular. Havia muito 
tempo que era tarefa dos clerigos ajudar os moribundos nas suas Oltimas horas. 
Existia, porem, urn problema, ja que durante as freqUentes epidemias — as 
pragas, o tifo, a variola e a malaria — muitos pessoas morriam ao mesmo tempo. 
Nao havia clerigos suficientes para atender a todos. Ao mesmo tempo, os 
clerigos sabiam por experiencia, tal corn os "entes queridos" de qualquer pessoa 
adoentada, que as doengas contagiosas eram extremamente perigosas. Quern 
tinha condigbes de fugir fugia e, quanto mais longe, melhor. Em suma, a morte 
solitaria podia acontecer a qualquer urn. 

E como foi que nossos antepassados enfrentaram esta situagao? Eles 
apreenderam a morrer, cada urn por si, e desde a tenra idade. Mesmo que nao 
pudessem ler, era possivel estudar as xilogravuras. De acordo corn a visa:), entao 
prevalescente, o destino de uma alma freqUentemente era resolvido apenas na\ 
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ultima hora de vida terrestre. Pensava-se que as forgas do diabo usariam de 
qualquer recurso para agarrar uma alma prestes a partir. Imaginava-se com 
facilidade a natureza destas Oltimas tentagbes: a da fe, a do desespero ou da 
impaciencia, a da tentagao a vaidade, a arrogancia e ao materialismo terreno. 
Quem, na sua ultima hora, sucumbisse a uma destas terriveis tentagOes certa-
mente ficaria privado dos esplendores celestiais e iria sot rer a condenagao 
eterna. 

As pequenas brochuras pedagogicas sempre consistiram em onze xi-
logravuras. Em cada quadro o moribundo era representado na cama, urn 
prottipo corn cerca de quarenta anos de idade corn quem todos podiam se 
identificar. As xilogravuras numeradas urn, tits, cinco, sete e nove ilustram as 
cinco grandes tentagOes ja mencionadas. Terriveis rostos diabOlicos cercam o 
moribundo por todos os lados. Eles mostram ao moribundo seu registro pessoal 
de pecados e desfilam diante dele todas suas malfeitorias. Tendo praticado o 
perjCirio, o adulterio, a miseria, a bebedeira, a comilanga, o roubo ou o homicidio 
nao Ihe seria concedida a misericardia de Deus. Estes rostos diabOlicos ainda 
fariam apelos a vaidade do moribundo, o lisongeariam, recordando-Ihe de seus 
feitos na vida, de suas honras, de seu heroism° e de sua fama. Far-se-ia mengao 
a todos seus bens corn o fim de distrai-lo das tarefas essenciais para uma morte 
digna da bengao de Deus. 

As imagens correspondentes nas xilogravuras dais, quatro, seis, oito e dez, 
no entanto, mostram as forgas celestiais se apressando em ficar do lado do 
moribundo: anjos, santos e a Santissima Trindade. Estas forgas o apoiariam na 
sua luta pela salvagao. Corn a ajuda delas, ele resistiria cinco vezes. Depois, 
faleceria. A decima-primeira xilogravura mostra o final feliz. Urn anjo se prontifi-
cava em receber a alma falecida, na forma de uma pequena crianga nua, e de 
conduzi-la ao esplendor celestial de Deus. 

Morrer, a arte certa de morrer, poderia ser apreendida. Se, desde tenra idade, 
esta Ars bene moriendi era absorvida, esta arte certa de morrer, nao haveria o 
temer a morte, nem a morte solitaria. Sabia-se o que esperar na ultima hora, pois 
bastava copiar o protatipo das xilogravuras para assegurar a paz eterna. 

Como historiador, sempre sou tentado a pensar na maneira pela qual nossos 
antepassados lidavam corn problemas semelhantes aos problemas da atualida-
de. A semelhanga corn o passado é nosso ponto de partida. Tambern entre nos, 
nao ha ninguem que tenha certeza de que a sua ultima hora nao sera solitaria 
ou carente de ajuda espiritual. Mas quem nos ensina a morrer? 

Ninguern e suficientemente ingenuo para sugerir que a antiga Ars Moriendi 
deveria ser reeditada e distribuida em larga escala para que as pessoas 
pudessem reapreender a arte certa de morrer. Mas, se se aceita que, mais uma 
vez, precisa-se de uma "ars moriendi" — como eu firmemente acredito — ha 
algumas boas ligOes nos velhos quadros da Ars Moriendi. 
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—Se o desenvolvimento de uma arte de morrer corn larga base social é 
realmente algo desejavel para o mundo contemporaneo, trata-se de uma 
tarefa exequivel. Nossos antepassados de quinhentos anos atras de-
monstraram isto. 

—Cada "ars moriendi" e enraizada no seu pr6prio tempo. A meio milenio 
esta arte tinha ralzes na visa° crista do mundo, na sua crenga na 
Etemidade, na ressurreigao e na vida eterna. Ela preparava as pessoas 
para a luta pela salvagao na ultima hora, garantindo exito aqueles que 
seguiam seas preceitos. 

—Urn fator decisivo deste sucesso foi a concentragao no essencial. Onze 
expressivas e compreensiveis xilogravuras bastavam para obter exito. 

—A "arte de morrer sozinho" se enderegava a todos e, desde muito cedo, 
ninguern poderia ter certeza de que nao teria uma morte solitaria no dia 
seguinte. Assim, a "ars moriendi" era, tambern, uma "ars vivendi", uma 
"arte de viver corretamente". 

As inferencias para a atualidade sao as seguintes: 
—Pode-se criar, tambern para os nossos tempos, uma "ars moriendi", se 

realmente isto que se quer 

—Para a maioria de nos a vida consiste apenas em sua parte terrena. 0 
processo de morte sinaliza o capitulo final. 

—Uma "ars moriendi" nova e contemporanea tern de ser tao concisa, 
comovente e universalmente acessivel quanto a antiga. Hoje como ontem, 
a nova versa() tera de falar a todos, pois, mais uma vez, ninguern esta 
salvo de uma morte solitaria. 

—A mais de meio milenio a "ars moriendi" era uma "ars vivendi", uma "arte 
de viver corretamente". Corn isto estou sugerindo uma arte de viver a vida 
terrena tao plenamente que, ao chegar o seu fim natural, nab se tenha 
apego a vida, mesmo sem a esperanga de sua continuidade. 

Quando se inicia este processo de aprendizagem apenas diante da perda 
da saUde em face da morte, normalmente é tarde demais. Exatamente corn a 
quinhentos anos, a pratica tern de comegar na juventude. Esta nova "ars 
moriendi" nao e, portanto, urn manual para use nas unidades de tratamento 
intensivo, nos asilos ou na casa do moribundo. A palavra de ordem desta "ars 
moriendi"e "viver plenamente", e fazer isto durante toda a vida e, como resultado, 
morrer em paz. As ultimas semanas, dias e horas nao importa como nem onde; 
nao importa qual a doenga que me conduz ao fim e nao me importa como nem 
onde; nao importa qual a doenga que me conduz ao fim e nao me importa se 
viver a falecer corn ou sem ajuda num hospital, abrigo ou em casa. Vivi minha 
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vida e nao apenas me tornei velho. Satisfeito corn a vida e nao apenas cansado 
dela, posso renunciar. 

Hoje, se mantivermos urn espfrito aberto, fica mais facil encontrar solugbes 
para a situagao atual. Trabalhar corn espirito aberto significa nao apenas tomar 
nota das cifras enumeradas a seguir, mas tambem delas tirar conclusdes. Em 
qualquer manual sobre o assunto ler-se-a, por exemplo, que a expectativa de 
vida media na Alemanha em 1855 era de 37,2 anos, enquanto em 1985 era de 
74,6 anos exatamente o dobro. Nao se trata apenas de uma duplicagao, pois, 
em termos qualitativos, o numero de "anos melhores" tambern dobrou. A nutrigao 
e mais segura e de meihor qualidade do que em qualquer period() anterior. As 
doengas contagiosas encontram-se sob controle. 0 horario de trabalho é a 
metade daquele dos nossos ancestrais e, geralmente, as condigbes de trabalho 
sao muito melhores. Fora algumas excegbes, o poder aquisitivo aumentou 
consideravelmente. Como nunca antes e no mundo inteiro estao amplamente 
disponiveis informagOes de todo tipa, educagao, cultura, estagOes de radio e 
televisao, para nao falar na superabundancia da midia impressa, alem dos 
museus, das bibliotecas, dos salbes de concerto e das universidades. 

Sera que tudo isto nao nos vale nada? Durante dezenas de geragbes 
lutou-se para uma vida longa. Nos a temos. Somos urn sonho vivo tornado 
realidade para a humanidade. Nunca antes tantos se veem livres da triade de 
desgragas: a Praga, a Fome e a Guerra. Nao obstante, somos insaciaveis e 
queremos cada vez mais, tanto qualitativa quanto quantitavamente: mais e 
melhores anos e, se possivel, toda a eternidade tambern. 0 que foi que aconte-
ceu corn a nossa humanidade e, afinal, corn a sua inevitavel decomposigao? 

Uma coisa é certa. 0 controle atual sobre "praga, fome e guerra" e o inedito 
aumento resultante da expectativa de vida media nao sao garantidos, nem no 
piano individual (quantas vezes nao se le nas noticias de Obitos: "por que tao 
cedo?"), nem no piano da sociedade como urn todo. Novas pragas nos amea-
gam: a Aids e novas guerras, como a da antiga lugoslavia. A duragao desta 
situagao atual ira depender, em grande medida, da nossa vigilancia e das nossas 
contribuigbes. A Historia e repleta de exemplos de estagnagao ou mesmo 
regressao na expectativa de vida. Nao pretendo desenhar visbes de horror, 
embora, para alguns dos nossos contemporaneos, tais visOes qualifiquem a 
transigao de uma vida insegura ,  para a segura e evoquem uma assombrosa 
ansiedade que dificil dissipar. E urn erro deixar-se paralisar pelo temor. 

0 fato e que da atual populagao alema de 80 milhOes de habitantes, mais 
da metade nasceu apps 1950. Portanto, pela primeira vez, uma enorme parcela 
da sociedade alema nunca passou pela experiencia da ameaga imediata a vida 
constituida pela praga, a fome e a guerra que reinaram supremas por milenios. 
Pela primeira vez, a maioria dessa populagao se ye diante da inacreditavel 
oportunidade de viver e dar formas a vida corn base em uma longevidade quase 
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que incalculavel. Isto representa uma oportunidade fantastica para que se 
elabore urn piano de vida. Pela primeira vez, e possivel medir e coordenar as 
partes fortes e fracas de cada fase da vida. Nao mais faz sentido viver a vida de 
urn dia para o outro. Tendo em vista o inevitavel enfraquecimento das forgas 
fisicas, e importante cultivar, desde cedo, nao s6 os interesses fisicos, mas 
tambern os intelectuais e culturais — tanto ao nivel individual quanto ao nivel 
social para que encontre-se prazer em cada fase da vida, mesmo nos anos 
finais. Nao rotulem minha concepgao de vida como demasiadamente intelectua-
lizada. Nao e culpa minha se as forgas fisicas declinam antes das espirituais, 
especialmente no fim da vida. 0 que eu posso fazer é me preparar para tanto. 

Creio que elaborar urn piano de vida faz sentido mesmo para aqueles que 
sao vitimas de acidentes ou doengas incuraveis quando jovens adultos. Para 
eles, tambern, tudo tera acontecido na hora certa. Seja quando for a hora da 
morte, ninguem precisa lamentar-se por ter perdido algo. Nao ha necessidade 
de freneticas tentativas de ultima hora no sentido de compensar por aquilo que 
e irrecuperavel. "Para viver plenamente — para morrer serenamente" a qualquer 
idade! 

Ainda ha entre nos uma minoria consideravel que nao teve a oportunidade 
de elaborar, desde cedo, um piano de vida. Sao aqueles que sobreviveram as 
duas Guerras Mundiais, a Depressao dos anos 30, o regime de beterraba no 
inverno e as pragas endemicas. Face a tais calamidades, como é que poderiam 
esperar por uma vida longa? Viver em uma era livre da "praga, fome e guerra" 
e poder contar corn uma terceira idade é urn fenOmeno recente, e que, hoje, diz 
respeito a quase todos. 

Sera que nao estariamos imaginando que a transigao de uma expectativa 
de vida incerta para a certa traria consigo urn paraiso terrestre? Apenas os 
ing8nuos ignoram que cada moeda tern duas faces. 0 aumento da expectativa 
de vida e "o aumento da expectativa de vida corn boa sat.ide" sao duas coisas 
distintas. Corn a redugao das infermidades contagiosas vive-se mais, o que nao 
significa a imortalidade. Os problemas crOnicos de saude vieram a tona e agora 
desempenham um novo papal no espectro de causas de doengas e da morte. 
Quanto mais se chega ao limiar dos oitenta ou noventa anos de idade, major sao 
as chances da necessidade de cuidados especiais, mesmo antes da institucio-
nalizagao de tratamentos terminais. 

Outra conseqUencia da transigao do tempo de vida incerta para o certo 
a dissolugao de formas tradicionais de comunidade. Antigamente, a presenga 
constante de "praga, fome e guerra" forgava nossos antepassados a garantirem 
sua sobrevivencia sujeitando-se a estruturas comunais: a familia, o lar, o monas-
terio, a corporagao, as forgas armadas. Eram comunidades forgadas, nao 
voluntarias. E muitas delas eram horriveis. Tais estruturas comunais nao mais se 
fazem necessarias a nossa sobrevivencia. E por isso que cresce tanto o numero 
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de individuos que moram solitariamente e que homens e mulheres preenchem 
suas necessidades atraves de arranjos comunais temporarios e "se viram" 
durante o resto do tempo. 

Pesemos os fatos. 0 desenvolvimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, 
tern trazido ganhos positivos, em particular a transigao da expectativa de vida 
incerta para a certa. Temos o dobro de anos, inclusive de anos bons, nosso 
poder aquisitivo aumentou substancialmente e temos major acesso ao mundo 
que em qualquer period° anterior. Mas, o mesmo desenvolvimento trouxe 
algumas mudangas francamente negatives: a ample perda da fe na eternidade, 
a evolugao, em separado, da expectativa de vida, em si, e da expectativa de 
vida corn boa saUde, corn conseqUencias tais como doengas prolongadas e o 
colapso das estruturas comunais, entre outras. 

Duvido que alguem gostaria de anular estas mudangas negatives atraves 
de uma volta aos terriveis dias da "praga, fome e guerra". Pode-se fazer isto. As 
velhas doengas contagiosas nao foram varridas da face da terra. A fome e a 
guerra ainda existem. Qualquer um e livre para viajar em regibes infestadas por 
malaria sem a profilaxia adequada, entrar em zonas de fome da Africa ou da 
Asia sem alimentos preservados ou visitar um teatro de guerra. Ele ou ela 
encontraria a desejada morte prematura e nunca teria de pensar sobre pianos 
de vida ou numa nova "ars moriendi". 

A maioria de n6s, no entanto, deseja a vida longa que finalmente se tornou 
possfvel e concomitantemente devemos aceitar as negatives. Face-se o melhor 
corn a vida longa que tanto se deseja e que nos faz urn grupo de privilegiados. 
Transformemos cada um dos nossos anos ganhos em anos plenos, aproveitando 
dos nossos imensos recursos tecnicos, econOmicos e culturais, para, depois, 
na hora certa, falecer por uma morte natural. 

Ser humano, como eu disse no inicio, significa aceitar e suportar, de maneira 
deliberada, a tensao corn que se entra na vida, a tensao entre vir e ser, ser e 
perecer. Sera que compreender isto é tao diffcil? Conciso e breve, como a velha 
"ars moriendi", eis o ponto essencial que deve ser entendido por todos. 
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