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INTRODUÇÃO
Um pouco mais além do alcance da perceção

por vezes creio ver

que a Vida é como duas arcas fechadas

e a chave de cada uma está dentro da outra.

— Piet Hein

Foi em 1984 que pela primeira vez tropecei na expressão expe-

riência de quase morte (EQM) nas páginas de uma publicação 

médica. Alguns anos mais tarde, ouvi a mulher de um amigo 

contar a sua própria EQM, quando quase morreu de uma reação alér-

gica durante uma anestesia geral. Mais de dez anos depois, em 1998, 

fundei a Near Death Experience Research Foundation e o seu respetivo 

site, NDERF.org

Um dos meus objetivos para este site era recolher todas as EQM 

que pudesse e fazê-lo através de um questionário concebido de modo 

a permitir separar e analisar os seus elementos facilmente. Com esse 

questionário, podia examinar cada elemento individual das EQM 

ou uma EQM inteira. Eu esperava ter sucesso neste empreendi-

mento mas, na verdade, tive um sucesso extraordinário. Ao longo dos 

primeiros dez anos, mais de 1300 pessoas que tiveram uma experiên-

cia de quase morte dedicaram muitas horas do seu precioso tempo  

a responder a mais de cem perguntas do questionário pormenori-

zado da NDERF. São pessoas de todas as raças, cores, crenças e cultu-

ras, e originárias de quase todos os cantos do mundo.

O facto de haver tantas pessoas dispostas a partilhar as suas EQM 

com os outros diz muitíssimo acerca da força destas experiências nas 
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suas vidas. Os participantes descrevem as suas experiências numa 

grande variedade de formas; classificam-nas de «inexprimíveis», 

«inefáveis», «inesquecíveis», «de uma beleza indescritível», etc. Mais 

de 95% dos participantes consideram que a sua EQM foi «definiti-

vamente real» e quase todos os restantes consideram-na «provavel-

mente real». Nenhum participante declarou que a sua experiência foi 

«definitivamente não real». Alguns disseram que não só foi a coisa 

mais real que jamais lhes aconteceu, como também foi o melhor 

acontecimento das suas vidas. Como escreveu um participante que 

esteve prestes a morrer numa tentativa de suicídio:

Eu estava em paz comigo mesmo. Não me doía nada. Só via a minha 

vida e o meu ser através do Amor daquele Ser. Não havia nenhuma nega-

tividade em mim nem da parte daquele Ser por nada que eu tivesse feito, 

inclusive por me ter matado. Esse ato tinha sido transformado pelo poder 

da Verdade do Amor com que estava a ser visto. Essa Graça Amorosa, essa 

aceitação total, esse amor e essa verdade completos criavam uma alegria 

em mim. Vi que o amor estava também dentro de mim, não só vindo do 

Ser que brilhava sobre mim, mas fazia parte de mim. Eu estava cheio de 

amor e de paz. Sentia a alegria dessa verdade. Não encontro palavras 

para expressá-lo.

Vi este tipo de reação em muitas pessoas que tiveram experiências 

de quase morte. Imagine-se — uma experiência que começa com o 

terror puro de um acontecimento que põe em perigo a nossa vida e que 

se transforma num acontecimento de deslumbramento e mistério! 

Eu sou um homem da ciência e, como tal, examinei os dados do 

estudo da NDERF de forma científica. Na NDERF, explorámos todos 

os elementos das EQM de mais de mil pessoas, examinando também 

as concordâncias nos depoimentos. Na hora de tirarmos conclusões 

destes depoimentos, seguimos um princípio científico básico: Aquilo 
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que é real é verificado consistentemente ao ser objeto de múltiplas e dife-

rentes observações. 

Os resultados do estudo da NDERF indicam claramente uma 

coerência notável entre os diversos casos de EQM. Este estudo demons-

tra que o que as pessoas descobriram durante as suas experiências 

de quase morte acerca de Deus, do amor, da vida depois da morte,  

da razão da nossa existência na Terra, das dificuldades da vida terrena, 

do perdão e de muitas outras questões é extraordinariamente consis-

tente entre as diversas culturas, raças e credos. Além disso, estas desco-

bertas não coincidem, em geral, com o que seria de esperar de crenças 

sociais ou ensinamentos religiosos prévios, nem de nenhuma outra 

fonte de conhecimento terreno.

Num mundo atormentado pelas angústias da alma, isto são muito 

boas notícias. Uma experiência comum tão forte como esta poderia 

exercer um enorme efeito sobre muitos dos problemas pessoais e 

sociais que a humanidade enfrenta, como o abuso das drogas e do 

álcool, a depressão, a ansiedade, a violência dos gangues, os conflitos 

religiosos, o racismo, e outros. Como as EQM acontecem a pessoas 

de todo o mundo, constituem um fio que nos une, uma experiência 

comum que nos faz recordar a nossa natureza espiritual. No mínimo, 

o estudo da NDERF contribui com informação que reforça a nossa 

 compreensão desse fio espiritual.

Mas o estudo da NDERF é também excecionalmente valioso pela 

forma como nos aproxima do entendimento daquilo que nos acon-

tece quando morremos. Pessoalmente, há muito tempo que eu tinha 

deixado de acreditar que a morte era o fim da nossa existência. Levei 

muito tempo a chegar a esse ponto. Nasci no seio de uma família 

de cientistas. O meu pai dirigia o Departamento de Farmacologia 

da Universidade do Iowa e esteve uma vez nomeado para o prémio 

Nobel. Ele e outros membros da família inculcaram-me um grande 

respeito pela ciência.
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Ao analisar cientificamente os mais de 1300 casos que foram parti-

lhados com a NDERF, creio que as nove linhas de evidência apresen-

tadas neste livro convergem todas para um ponto central: Existe vida 

depois da morte.

Quando existem nove linhas de evidência (como no caso deste 

livro, em que apresentamos nove), a conclusão torna-se muito mais 

poderosa do que quando só existe uma.

Suponhamos, por exemplo, que tínhamos apenas duas linhas de 

evidência de EQM. Poderíamos não estar convencidos a 100% de que 

estas duas linhas demonstrassem a existência de uma vida depois 

da morte; mas talvez se possa atribuir 90% ao valor de evidência de 

cada uma destas linhas. Em conjunto, segundo um cálculo matemá-

tico, as duas linhas têm um valor de evidência de 99% de que a vida 

depois da morte existe.1

Tendo em conta a complexidade da análise matemática no caso 

de apenas duas linhas de evidência, podemos imaginar como pode-

ria ser vertiginoso analisar matematicamente o conjunto das nove 

linhas de evidência das EQM. Felizmente, isso não será necessário. 

O site da NDERF tem um questionário concebido de forma a reali-

zar automaticamente esses cálculos matemáticos. Esta ferramenta, 

acessível através da Internet, permite ao leitor calcular por si mesmo  

o seu próprio grau de convencimento de que as nove linhas de 

evidência demonstram a existência da vida depois da morte. O leitor 

pode consultar os resultados obtidos por todas as outras pessoas que 

preencheram o questionário. Esse questionário, assim como outros 

materiais que completam o conteúdo deste livro, pode encontrar-se 

na página do site da NDERF, onde se tratam as provas da existên-

cia da vida depois da morte (www.nderf.org/afterlife). Visto que no 

questionário se abordam conceitos que expomos ao longo deste livro, 

eu recomendaria que terminasse a leitura do livro antes de realizar 

o questionário.
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O QUE ACONTECE DURANTE UMA EXPERIÊNCIA  
DE QUASE MORTE
Antes de continuar, tenho de explicar em pormenor em que consiste 

uma experiência de quase morte.

As experiências de quase morte (EQM) são acontecimentos que 

ocorrem quando uma pessoa está a morrer ou quando já está, de 

facto, clinicamente morta. Desde que as experiências de quase morte 

foram pela primeira vez estudadas e descritas clinicamente pelo 

Dr. Raymond Moody no seu livro pioneiro Vida depois da Vida2, em 

1975, outros médicos e investigadores analisaram este fenómeno em 

profundidade.

Não existe uma definição universalmente aceite do que consti-

tui uma experiência de quase morte. O estudo da NDERF aplicou 

uma abordagem simples ao definir os significados tanto de quase 

morte como de experiência na expressão experiência de quase morte. 

Considerei que um indivíduo estava «quase morto» se o seu estado 

físico fosse tão grave que morreria se o seu quadro não melhorasse. 

Os indivíduos estudados estavam, em geral, inconscientes e, em 

muitos casos, em estado aparente de morte clínica, com paragem 

cardíaca e respiratória. A «experiência» teria de acontecer quando 

estavam próximos da morte. Além disso, a experiência teria de ser 

lúcida, para descartar as descrições de lembranças fragmentadas  

e desorganizadas. 

Apresentaremos, ao longo deste livro, os resultados do estudo da 

NDERF. A não ser que indiquemos o contrário, estaremos a refe-

rir-nos aos resultados do estudo de 613 participantes diferentes que 

completaram a versão mais recente do questionário da NDERF3. 

Nesta versão do questionário incluíam-se as perguntas da Escala 

da EQM4. A Escala da EQM formula dezasseis perguntas sobre o 

conteúdo da experiência e é o método de investigação mais validado 

para distinguir as experiências de quase morte das que não o são. 
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Apresentamos aqui os resultados dos questionários de 613 partici-

pantes que obtiveram pontuações de 7 ou mais na Escala da EQM, 

validando assim as suas experiências como EQM reais. Na versão 

original do questionário da NDERF, consideraram-se as respostas de 

413 participantes. No estudo original da NDERF, não se aplicaram as 

perguntas da Escala da EQM.

Não há duas experiências de quase morte idênticas. No entanto, 

quando se estudam muitas experiências, observa-se a existência de 

um padrão de elementos que ocorrem frequentemente nestas expe-

riências. Estes elementos acontecem numa determinada ordem.

Os investigadores chegaram à conclusão que podem ocorrer 

vários dos doze5 elementos6 seguintes, ou todos eles.

1. Experiência fora do corpo (EFC): a consciência separa-se do corpo 

físico.

2. Agudização dos sentidos.

3. Emoções ou sentimentos intensos, geralmente positivos.

4. Entrar ou passar por um túnel.

5. Encontro com uma luz mística ou brilhante.

6. Encontro com outros seres, que podem ser seres espirituais,  

ou parentes ou amigos falecidos.

7. Sensação de alteração do tempo ou do espaço.

8. Revisão de vida.

9. Encontro com planos ultraterrenos («celestiais»).

10. Encontro ou aprendizagem de conhecimentos especiais.

11. Encontro com um limite ou barreira.

12. Regresso voluntário ou involuntário ao corpo.

Apresentamos de seguida descrições de cada um destes elemen-

tos a partir dos casos que fui recolhendo ao longo de mais de dez 

anos de investigações e indicaremos, também, a percentagem de 
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pessoas que tiveram uma EQM do nosso grupo de estudo que expe-

rienciaram cada um dos elementos.

1. Experiência fora do corpo (EFC) 
Senti claramente o meu espírito a sair do meu corpo. Vi e ouvi a conversa 

entre o meu marido e os médicos, que estavam fora do quarto, a uns 12 

metros de distância, num corredor. Mais tarde, tive oportunidade de refe-

rir esta conversa ao meu marido, que ficou atónito. 

Uma pessoa em estado fora do corpo assistiu à reação do seu 

médico quando este estava quase a perder o paciente:

Porque ficou tão aflito, doutor, e se pôs a gritar e a dizer palavrões na sala 

de operações? Não sabia que eu estava a ouvir tudo o que o senhor dizia?

Este paciente conta o que o médico lhe respondeu:

Tem razão. Sentia-me tão frustrado, cansado e irritado na sala de opera-

ções que me pus a gritar quando estávamos quase a perdê-lo. Gritava para 

não chorar. O senhor estava a morrer, e eu não conseguia fazer nada para 

o evitar, chiça. Suponho que agora terei de medir melhor as minhas pala-

vras diante de um paciente inconsciente, não é?

As experiências fora do corpo são frequentemente o primeiro 

elemento de uma EQM. No estudo da NDERF, perguntou-se a 613 

pessoas que passaram por uma EQM: «Experienciou uma separação 

entre a sua consciência e o seu corpo?» 75,4% responderam: «Sim.» 

2. Agudização dos sentidos
Não há maneira de o explicar, porque aqui na Terra não existe nenhuma 

sensação como aquela. Era uma transparência cristalina. Era como 
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regressar a casa, finalmente. Uma sensação de integração, de sentido, de 

completude.

Parecia muito mais real do que qualquer outra coisa que eu tivesse vivido 

em toda a minha vida.

No questionário da NDERF perguntava-se: «Como foi o seu nível 

máximo de consciência e de atenção durante a experiência, em rela-

ção com a sua consciência e atenção na vida quotidiana?» 74,4% dos 

inquiridos responderam que tiveram «mais consciência e atenção do 

que o normal».

3. Emoções e sentimentos intensos,  
geralmente positivos
De tudo, isto é o mais difícil de explicar. […] Aqueles sentimentos não se 

conseguem explicar por palavras, mas vou tentar. Um sentimento abso-

luto, total, universal, de amor, solidariedade, paz, calor, segurança, inte-

gração, compreensão: uma sensação avassaladora de alegria e de ter 

regressado a casa.

Só sentia amor, alegria, felicidade e todas as emoções maravilhosas que se 

podem sentir, todas ao mesmo tempo.

Paz absoluta, calma absoluta. Não sentia o mínimo medo nem angústia.

Quando chegámos à luz, a totalidade da vida era amor e felicidade. Não 

havia mais nada. E era intenso. Muito intenso e de uma abrangência infi-

nita.

Senti uma sensação extrema de amor, de paz e de beleza que não sou 

capaz de descrever por palavras.
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O questionário da NDERF perguntava: «Teve uma sensação de paz 

ou de bem-estar?» 76,2% responderam: «Uma paz ou um bem-estar 

incríveis.» No estudo fazia-se outra pergunta acerca de uma emoção 

concreta durante a EQM: «Teve uma sensação de alegria?» 52,5% dos 

inquiridos responderam: «Uma alegria incrível.»

Numa pequena percentagem dos casos, as EQM provocaram 

medo ao sujeito. Este tema é tratado em pormenor no site da NDERF.7

4. Entrar ou passar por um túnel
Em seguida, tive consciência de estar submerso e embalado num movi-

mento cálido, ondulante, como uma brisa à entrada de um túnel. As pare-

des do túnel eram suaves e esvoaçantes, e estava bem iluminado. O túnel 

ia-se estreitando, e a sua luminosidade aumentava à medida que se apro-

ximava de uma única luz brilhante.

Deslocámo-nos muito rapidamente para dentro de um túnel. O túnel era 

de muitas cores: azul, amarelo, branco, verde e vermelho.

O questionário NDERF perguntava: «Passou por ou atravessou 

um túnel ou um recinto fechado?» 33,8% dos participantes respon-

deram a esta pergunta: «Sim.»

5. Encontro com uma luz mística ou brilhante
No final do túnel havia uma luz branca e brilhante e, quando as asas me 

envolveram, passei a fazer parte da luz branca.

Uma lindíssima luz atraiu-me para si. Essa luz ainda agora me comove 

e faz brotar as lágrimas.

De início, a luz era azul. Depois, foi mudando para branca. Era de um 

branco opalescente; quase resplandecia, mas sem brilhar. Era forte, mas 
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não intensa; como que resplandecente, puro resplendor. Puro mas não no 

sentido habitual da palavra. Puro como algo que eu nunca tinha visto e que 

não se consegue descrever nem expressar por palavras.

Era como se passasse através de uma parede diretamente para o interior 

de um foco de luz. Havia uma luz central grande e majestosa, e depois 

outras luzes, com individualidade própria mas ligadas, exatamente iguais 

à luz central, mas mais pequenas. Creio agora que as luzes do foco, como 

a minha, eram outras almas ligadas à luz central, que era Deus. 

A luz pode ser descrita como brilhante, «como um milhão de 

sóis», mas olhá-la praticamente não fere a vista de quem está a ter  

a experiência. Os inquiridos podem descrever, em termos dramáti-

cos, a atração poderosa que a luz exerce sobre eles, e o forte desejo 

que sentem ao aproximarem-se dela ou quando se fundem com ela.  

No estudo da NDERF, perguntava-se: «Viu uma luz?» 64,4% dos 

participantes responderam: «Sim.»

6. Encontro com outros seres, que podem ser seres 
espirituais, parentes ou amigos falecidos
Fui rodeado por outros seres, ou pessoas, que me pareceu reconhecer. Estes 

seres eram como familiares meus, velhos amigos que me acompanhavam 

há uma eternidade. A melhor forma de os descrever é que eram a minha 

família espiritual ou da alma. Encontrar-me com aqueles seres era como 

reunir-me com as pessoas mais importantes da minha vida, depois de 

uma longa separação. Produziu-se uma explosão de amor entre todos nós, 

ao voltarmos a ver-nos.

O meu pai estava mesmo ao meu lado, embora eu não o pudesse ver fisi-

camente. A minha irmã estava muito perto de mim. Sentia-a à minha 

esquerda. Senti outros membros da família por perto, mas não os vi.  
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A minha irmã e outros membros da família pareciam estar mais para  

a esquerda. A única pessoa que eu senti que estava ali, para além do meu 

pai e da minha irmã, foi a minha avó. Havia mais pessoas, mas não 

consigo nomear ninguém com segurança para além dos que já mencionei.

Ouvi as vozes da minha mãe e da minha filha; enfim, a minha filha só 

tinha 2 anos naquela altura, mas eu soube que aquela era a voz dela, 

que seria a voz que ela teria quando crescesse. Chamaram-me pelo nome, 

e o meu corpo deslocou-se muito rapidamente, como se levado por uma 

corrente de ar. Era como se o vento me transportasse muito depressa;  

vi uma luz forte, muito forte, e depois vi uma praia, e vi em seguida  

a minha mãe e a minha filha, que estavam de pé na praia. A minha filha 

era já crescida. 

No estudo da NDERF perguntava-se: «Encontrou ou viu outros 

seres?» 57,3% responderam: «Sim.» Quando os sujeitos encontram 

seres que já faleceram, a maior parte são parentes, mais do que 

amigos ou pessoas amadas. Alguns encontram seres que lhes pare-

cem familiares, mas não se conseguem lembrar de os haver conhe-

cido anteriormente. Mais tarde, alguns reconhecem, num retrato de 

um parente falecido, o ser com quem se encontraram na sua EQM. 

O parente pode ter falecido muitos anos ou mesmo várias décadas 

antes de a pessoa ter nascido.

7. Sensação de alteração do tempo ou do espaço
Quando saí do meu corpo, tinha o relógio de mergulho posto. Fiz algumas 

medidas muito pouco científicas da distância que ia percorrendo, procu-

rando elementos do terreno e medindo-os através do ponteiro dos segundos 

do relógio. Nada científico. Mas a minha conclusão foi (e continua a ser 

até agora): eu estava a medir o tempo num tempo alterado. O terreno não 

se deslocava de forma linear; as distâncias eram, no mínimo, erráticas. 
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Estavam sempre a mudar, por vezes repetindo-se e, no mesmo instante, 

tornavam-se maiores ou menores do que a distância anterior. Mas o meu 

relógio continuava a marcar os segundos com regularidade. Sentia intui-

tivamente e tinha a impressão de que estava numa zona temporal dife-

rente, em que o meu relógio terreno não servia ou era incapaz de fazer 

qualquer medição ou refletir o tempo. Também me atreveria a dizer, 

sem dúvida, que tudo aquilo durou uma hora ou mais. Pareceu-me que 

passei muito tempo na EQM. Mas, quando perguntei aos meus compa-

nheiros de mergulho quanto tempo tinha estado inconsciente, disseram 

que entre cinco a dez minutos. Essa é outra razão por que me parece que  

o meu relógio de mergulho não estava a medir corretamente o tempo na 

minha EQM.

Pareceu-me que vivi tanta coisa num período de tempo terreno tão curto. 

A minha alma tinha viajado para um lugar onde não havia noção do 

tempo, tal como o conhecemos na Terra.

O tempo e o espaço na Terra detiveram-se por completo. Simultaneamente, 

«o tempo e o espaço» do outro lado eram completamente vivos, evidentes 

e reais. 

Sim, enquanto eu estava na luz, não tive nenhum sentido do tempo, tal 

como o conheço aqui na Terra. Dito de outra maneira, não tive nenhum 

sentido da natureza linear do tempo passado, presente e futuro. Enquanto 

estive na luz, todos os tempos (o passado, o presente e o futuro) eram 

vivenciados em todos os momentos do tempo.

No estudo da NDERF perguntava-se: «Teve alguma sensação de 

alteração do espaço ou do tempo?» A esta pergunta, a maioria, 60,5%, 

respondeu: «Sim.» Outra pergunta do estudo da NDERF centrava-se 

unicamente na alteração do sentido do tempo: «Pareceu-lhe que 
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o tempo acelerava?» 33,9% dos participantes responderam a esta 

pergunta: «Parecia que tudo acontecia ao mesmo tempo.»

8. Revisão de Vida
Vi passar a minha vida diante de mim, pouco depois de sair do meu corpo, 

ainda no quarto do hospital. Foi-me dito que ia ajudar e ensinar muitas 

pessoas, e é a isso mesmo que me dedico atualmente.

Vi todos os acontecimentos importantes que ocorreram na minha vida, 

desde o meu primeiro aniversário até ao meu primeiro beijo, passando 

pelos conflitos com os meus pais. Vi como era egoísta e que daria qualquer 

coisa para poder regressar e mudar.

Depois, ele mostrou-me a revisão da minha vida. Verás e sentirás cada 

segundo, desde o nascimento até à morte, e experienciarás as tuas emoções 

e as de outros a quem magoaste, e sentirás a sua dor e as suas emoções. 

Isto é para que possas ver de outro ponto de vista como foste como pessoa 

e como trataste os outros, e julgar-te-ás com mais rigor do que ninguém.

Não verei o que os outros te fizeram. Verei o que fizeste tu aos outros.

As revisões de vida consistem numa retrospetiva dos aconteci-

mentos da vida do indivíduo. Este pode ver fragmentos da sua vida 

terrena ou a revisão pode ser panorâmica e cobrir toda a vida terrena. 

No estudo da NDERF perguntava-se: «Teve uma revisão de aconteci-

mentos passados na sua vida?» A essa pergunta, 22,2% dos inquiri-

dos responderam: «Sim.»

9. Encontro com planos ultraterrenos («celestiais»)
Enfim, o final daquele túnel era um lugar de grande paz; era mais do que 

eu poderia ter imaginado, puro, sereno, e cheio de amor.
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A paisagem era linda, céus azuis, colinas onduladas, flores. Tudo estava 

cheio de luz, como se estivesse iluminado por dentro, emitindo luz em vez 

de a refletir.

Havia uma tal beleza que era impossível de descrever. Havia também, 

ao longe, uma cidade resplandecente ou algo que parecia uma cidade.  

As cores e as estruturas de tudo eram lindas, maravilhosas. 

Via e sentia-me rodeado de uma grande paz e uma tranquilidade muito 

belas, com paz e com amor. […] À minha esquerda, até onde a vista alcan-

çava, havia uma linda paisagem de tulipas de todas as cores imagináveis. 

À minha direita, havia um muro de uma bonita cor de azul que combi-

nava com a cor do céu.

Não consigo descrever de forma nenhuma através de palavras o som daquela 

música, pois é uma música que não se ouve com clareza neste mundo.  

As cores não eram deste mundo… de tal modo eram vivas, luminosas e belas! 

No estudo da NDERF perguntava-se: «Viu ou visitou algum lugar, 

plano ou dimensão de grande beleza ou, de alguma forma, espe-

cial?» A esta pergunta 40,6% dos participantes responderam: «Sim.»  

No estudo da NDERF coloca-se, também, esta pergunta de caráter mais 

geral: «Pareceu-lhe que estava a entrar num mundo não terreno?»  

A esta pergunta, 52,2% dos participantes responderam que encontra-

ram um plano não terreno.

10. Encontro ou aprendizagem de conhecimentos 
especiais
Quando o olhei nos olhos, revelaram-se-me todos os segredos do universo. 

Sei como funciona tudo, por tê-lo olhado nos olhos um só momento. Todos 

os segredos do universo, todos os conhecimentos de todos os tempos… tudo.
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Entendi (digo-o assim porque na realidade não o ouvi) que as gotas de 

cores eram as experiências de todos os que tinham vivido. As experiências 

existiam como elementos separados, mas pertenciam ao todo. O todo era 

o conhecimento coletivo de todos.

No estudo da NDERF perguntava-se: «Teve uma sensação de 

possuir conhecimentos especiais sobre a ordem e/ou o sentido do 

universo?» A esta pergunta, 56% dos participantes responderam: 

«Sim.» Outra pergunta era: «Pareceu-lhe que, de repente, entendia 

tudo?» A esta pergunta, 31,5% responderam que lhes parecia enten-

der tudo «acerca do universo» e 31,3% responderam que lhes parecia 

que compreendiam tudo «sobre mim mesmo ou sobre os outros».

11. Encontro com um limite ou barreira
Parecia que, do meu lado da barreira, o tempo passava devagar. No outro 

lado, o tempo passava mais depressa. 

Havia diante de mim uma porta de onde saía música e pessoas que esta-

vam numa festa, muito alegres; e eu compreendi que aquele era o meu 

lar. Quando passasse por aquela porta, não poderia voltar atrás.

Cheguei a um ponto em que senti que tinha de decidir entre regressar à vida 

ou seguir em direção à morte. Estava lá a minha melhor amiga (que morrera 

de cancro havia dois anos) e me disse que, se eu passasse aquele ponto, não 

poderia voltar atrás. «Chegaste ao limite. Não podes passar daqui», disse-me 

ela. «Agora, volta e vive a tua vida de forma plena e sem medo.»

Não me foi permitido cruzar aquele limite. Não tive opção.

No estudo perguntava-se: «Chegou a um limite ou a uma estru-

tura física limitadora?» 31% dos participantes responderam: «Sim.»
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12. Regresso voluntário ou involuntário ao corpo
Lembro-me que, enquanto os contemplava desde cima, perguntei ao anjo: 

«Porque não a deixam morrer de uma vez?» Não me apercebi nessa 

altura de que o corpo que estava a contemplar era o meu. Depois, ela  

[o anjo] disse-me, com uma voz imperiosa: «Agora, tens de voltar. […]  

Ela tem de viver» disse, num tom suave e tranquilizador. «Tem um filho 

para criar.»

Custou-me muito não poder ficar, porque o meu maior desejo era ficar. 

Aquele ser e aquele lugar de onde tinha de partir podiam ser descritos 

como sendo amor puro. Fizeram-me regressar contra a minha vontade. 

Fiquei a saber que o meu propósito seria, desde agora, viver «o céu na 

terra», aplicando este novo entendimento, além de partilhar este conheci-

mento com outras pessoas. Mas foi-me dada a opção entre regressar à vida 

ou seguir em direção à morte. Deram-me a entender que, apesar de ainda 

não ter chegado a minha hora, podia escolher e, se escolhesse a morte, não 

teria oportunidade de experienciar as coisas que a vida tinha guardado 

para mim. O que eu mais desejaria saber era se escolhesse a vida, teria de 

regressar a este corpo doente, muito doente, cujos órgãos tinham deixado 

de funcionar? Então fizeram-me saber que, se escolhesse a vida, o meu 

corpo sararia em muito pouco tempo. Que veria a mudança, não numa 

questão de meses nem de semanas, mas de dias! 

No estudo da NDERF perguntava-se: «Participou em alguma das 

decisões a respeito do seu regresso ao corpo, ou teve consciência de 

tal decisão?» A essa pergunta, 58,5% responderam «Sim.»

A MELHOR PROVA É A EXPERIÊNCIA
Pelo que me diz respeito, parece-me perfeitamente lógico que 

as melhores provas para compreender o que se passa quando 
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morremos devem provir daqueles que, de facto, quase morreram ou, 

inclusivamente, chegaram a estar em morte clínica. Este ponto de 

vista, baseado no senso comum, é validado claramente pelo estudo 

da NDERF. Uma maioria substancial das pessoas que tiveram uma 

experiência de quase morte crê que a sua EQM foi real e que prova, 

de facto, a existência de uma vida depois da morte. Para quem a teve, 

ter tido uma experiência de quase morte foi a sua constatação pessoal 

tanto do caráter real da EQM como de uma vida depois da morte.

Para a ciência, a confirmação da realidade de um conceito não 

se baseia numa única observação nem num único estudo, mas em 

múltiplos estudos independentes entre si e baseados em metodo-

logias diferentes. A validade das descobertas científicas sempre se 

baseou neste tipo de comparação de vários estudos. Daí a impor-

tância vital de realçar que os dados do estudo da NDERF são corro-

borados por outras centenas de estudos anteriores sobre as EQM, 

levados a cabo por dezenas de investigadores das EQM. Citaremos 

ao longo deste livro muitos estudos importantes das EQM, realizados 

por outros investigadores. Em quase todos estes outros estudos fize-

ram-se as mesmas observações e chegaram-se às mesmas conclu-

sões do estudo da NDERF. Isto vem somar-se às linhas de evidência 

convergentes que me fazem chegar à conclusão de que existe vida 

depois da morte. 

Sei que, ao manifestar esta crença, coloco-me numa situação polé-

mica. Apesar de, segundo um inquérito realizado recentemente pelo 

Pew Forum sobre Religião e Vida Pública8, e de 74% dos americanos 

acreditarem na vida depois da morte, sei também que esta crença 

se costuma atribuir às pessoas com profundas convicções religio-

sas. Quero que fique claro que eu sou, simultaneamente, um cientista  

e um crente na vida depois da morte.

Reconsiderei muito do que me ensinaram na Faculdade de 

Medicina. Comecei a reconsiderar há muitos anos, quando a NDERF 
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tinha acabado de ser criada. Eu estava na biblioteca da Faculdade, 

procurando em vão informação sobre as experiências de quase morte. 

Era um dia mais tranquilo do que o habitual e eu, sentado entre deze-

nas de milhares de livros e revistas, fiquei absorto nos meus pensa-

mentos. Tinha à mão de semear os estudos e os conceitos médicos 

e científicos mais avançados do mundo. No entanto, procurando no 

meio deles, descobri que a resposta ao mistério das experiências de 

quase morte não estaria ali. Nos conhecimentos coletivos dos gran-

des médicos e cientistas do mundo, encontrava muito pouco que 

me fosse útil para compreender plenamente a experiência de quase 

morte. 

Saí da biblioteca da Faculdade de Medicina com a mesma 

pergunta com que tinha chegado: Qual é o segredo para compreender 

as experiências de quase morte? 

A resposta veio mais tarde. Era tão simples, mas exigia uma 

atitude mental diferente da que me tinham fomentado ao longo da 

minha formação universitária. A resposta era escutar, escutar, escutar 

com atenção as pessoas que passaram por uma experiência de quase 

morte. São sem dúvida uma das melhores fontes para compreen-

der o que nos espera às portas da morte e para além dela. Desde 

que me apercebi disso, segui em frente e nunca mais olhei para trás.  

O estudo das experiências de quase morte centra-se em relatos e nas 

pessoas que os contam. É graças a estas pessoas e aos seus relatos 

que podemos encontrar as respostas a muitas perguntas importan-

tes sobre a mortalidade.



29

1

PRIMEIROS ENCONTROS
Um homem deve procurar o que existe  

e não aquilo que acha que deveria existir.

— Albert Einstein

Quando eu era médico interno residente na Universidade de 

Iowa, fui à biblioteca consultar um artigo específico sobre 

o cancro. O artigo que eu procurava tinha saído no Journal 

of the American Medical Association (JAMA), uma das revistas médi-

cas mais prestigiadas do mundo. É uma publicação semanal em que 

aparece uma compilação fascinante dos avanços das investigações da 

ciência médica. Eu não sou capaz de pegar num exemplar e ler só um 

artigo, e foi isso que me aconteceu naquele dia de 1984, em que me 

sentei a ler o número 244 da revista.

Comecei a folheá-la, até que encontrei uma carta publicada como 

resposta a um artigo intitulado Dormir, Talvez Sonhar, do Dr. Richard 

Blacher, da Universidade Tufts de Boston.1 A carta estava assinada 

pelo Dr. Michael Sabom, e intitulava-se, simplesmente, A Experiência 

de Quase Morte.

O que é isto de «experiência de quase morte»?, questionei-me. 

Como médico, não tinha conhecimento de que pudesse ocorrer uma 

experiência consciente à beira da morte. «Por acaso, as pessoas não 

estão geralmente inconscientes quando estão a morrer?», pensei.  

O termo inconscientes não implica, por si mesmo, que não é possível 

uma experiência consciente organizada?
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Inclinando-me para a frente na cadeira, comecei a ler aquela carta 

que iria mudar a minha vida.

Blacher tinha irritado Sabom com um comentário sobre as expe-

riências de quase morte, afirmando que elas não nos dizem nada 

acerca do estado final da morte em si. Blacher acrescentava que se 

podiam evitar as interpretações erradas destas experiências estu-

dando mais a fundo o fenómeno, e isso era, precisamente, o que 

Sabom tinha feito recentemente. A resposta de Sabom ao artigo de 

Blacher faiscava.

Levei, recentemente, a cabo uma investigação sistemática destas 

experiências, em 107 pessoas, das que se sabe terem sobrevi-

vido a um episódio de inconsciência e de quase morte (ou seja, 

com paragem cardíaca e coma). Aplicando técnicas de entrevista 

normalizadas, avaliaram-se os antecedentes sociais, religiosos 

e demográficos de cada pessoa, para além dos pormenores dos 

respetivos episódios de crise médica e quaisquer possíveis recor-

dações do período de inconsciência.

[…] Alguns pacientes descreveram longas experiências «fora 

do corpo» durante cirurgias de coração aberto, e durante as 

quais observaram a cirurgia com abundância de pormenores 

«visuais».

Até à data, fui incapaz de encontrar uma explicação médica 

adequada para a EQM. Blacher sugere que estas experiências 

representam uma «fantasia da morte» e que são manifestações 

do cérebro hipóxico que tenta enfrentar as «angústias provoca-

das pelas intervenções e as palavras dos médicos». Observa-se, 

experimentalmente, que as pessoas que sofreram uma hipoxia 

grave referem de forma consistente umas lembranças confusas 

e dispersas, com sérias diminuições da perceção antes da perda 

de consciência. Isto não concorda com a clara perceção «visual» 
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dos acontecimentos físicos reais que ocorrem depois da perda da 

consciência nos casos das EQM. Aliás, aconteceram muitas EQM 

em contextos muito diferentes das «angústias provocadas pelas 

intervenções e as palavras dos médicos».

Blacher observa que «os médicos devem evitar com especial 

cuidado dar a validade de dados científicos às crenças religiosas». 

Eu acrescentaria que deveríamos evitar com igual cuidado dar  

a validade de dados científicos às crenças científicas.2

Fiquei atónito com a resposta de Sabom. Apesar de o seu texto 

não ser mais do que uma breve carta ao diretor, nessa carta abor-

dava-se um aspeto da medicina que era completamente novo para 

mim. Experiências de quase morte! Nada, nos meus estudos de medi-

cina, me tinha preparado para debater o tema. Era como se tivesse 

faltado a uma aula fundamental e tivesse agora encontrado material 

de estudo para começar a cobrir essa lacuna da minha formação.

Perguntei a mim mesmo porque não existiam mais investigações 

sobre aquele fenómeno. Lembro-me que fiquei sentado na biblio-

teca durante algum tempo, a pensar no que acabara de ler. Depois, 

o ruído de um livro a fechar-se voltou a trazer-me ao presente. Eu 

estava a estudar para me especializar em radioterapia oncológica, ou 

seja, para ser médico especialista no tratamento do cancro através de 

radiações; e não podia desviar-me do meu caminho, nem por uma 

tarde.

Afastei da cabeça o tema das experiências de quase morte e segui 

em frente com os meus estudos de medicina.

Ou, pelo menos, tentei seguir em frente como se nada se tivesse 

passado. Depois do meu encontro casual com a carta do Dr. Sabom 

publicada no JAMA, começou a parecer-me que as experiências 

de quase morte brotavam de todo o lado. Lia artigos sobre elas em 



Jeffrey Long e Paul Perry

32

revistas e em jornais, via reportagens de televisão em que diversas 

pessoas contavam as experiências extraordinárias em que tinham 

saído dos seus corpos à beira da morte e tinham estado num outro 

mundo.

Li as obras clássicas sobre as experiências de quase morte  

e encontrei uma grande diversidade de definições destas experiências. 

O termo experiência de quase morte foi cunhado pelo Dr. Raymond 

Moody no seu célebre livro, Vida Depois da Vida, em que descrevia 

o primeiro estudo realizado sobre as EQM que alcançou o grande 

público.3 A primeira definição que o Dr. Moody fez da experiência de 

quase morte, em 1977, foi a de «qualquer experiência percetual cons-

ciente que ocorre durante […] um acontecimento em que uma pessoa 

corre um grande perigo de morrer ou de ser morta e inclusivamente 

pode estar tão próxima da morte que pode ser dada como morta ou 

declarada clinicamente morta, mas ao qual sobrevive e conserva vida 

física».4

Cerca de dez anos mais tarde, Moody propôs outra definição 

da experiência de quase morte, como «acontecimentos espirituais 

profundos que ocorrem, sem serem provocados voluntariamente,  

a certos indivíduos no momento da morte».5

Independentemente da definição exata, a pergunta que não me 

saía da cabeça era esta: Como é possível que pessoas que estão clini-

camente mortas, ou quase, possam ter estas experiências tão lúcidas? 

Por exemplo, no livro de Moody, A Luz do Além6, conta-se o caso de 

uma mulher a quem o coração parou devido a uma reação alérgica, 

quando lhe estavam a aplicar a anestesia na sala de operações. 

Em vez de não ter qualquer consciência do que a rodeava, como 

eu suporia, dado o meu conceito do que é a morte, a mulher contou 

ao Dr. Moody que se sentiu «relaxada e em paz». Depois, começaram 

a desenrolar-se diante dela uma série de acontecimentos com grande 

clareza. Eis a sua EQM, contada pelas suas próprias palavras:
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Descobri que estava a flutuar em direção ao teto. Via com toda a niti-

dez todos os que estavam em redor da mesa; via, inclusive, o meu próprio 

corpo. Pensei em como era estranho estarem tão preocupados com o meu 

corpo. Eu estava bem e queria dizer-lhes, mas não parecia haver maneira 

de lhes fazer saber. Era como se tivesse um véu ou um ecrã entre os outros 

que estavam na sala e eu.

Tive consciência da existência de uma abertura, se é que posso descre-

vê-la assim. Parecia ser comprida e escura, e eu comecei a deslizar por 

ela. Sentia-me confusa mas contente ao mesmo tempo. Saí daquele túnel 

para um plano de luz e amor suaves e brilhantes. O amor estava em todo 

o lado. Rodeava-me e parecia impregnar todo o meu ser. A certa altura 

mostraram-me, ou vi, os acontecimentos da minha vida. Estavam como 

numa espécie de ampla vista panorâmica. Na verdade, tudo isto é indes-

critível. Estavam comigo na luz outras pessoas minhas conhecidas que já 

morreram: um amigo que morreu quando estávamos na universidade,  

o meu avô e uma tia-avó minha, entre outros. Estavam felizes, sorridentes.

Eu não queria regressar, mas um homem da luz disse-me que tinha 

de regressar. Disse-me que ainda não tinha completado a tarefa que tinha 

de fazer na vida.

Regressei ao meu corpo com uma sacudidela brusca.7

Isto era uma experiência que tinha acontecido a uma pessoa em 

paragem cardíaca! Como era possível? Afinal, a morte, segundo a defi-

nição simples oferecida pelo dicionário, é a «cessação da vida». Mas 

eu li dezenas de casos em que pessoas cujos corações tinha parado e 

tinham estado inconscientes contavam acontecimentos lúcidos que 

continham elementos com uma semelhança notável entre eles.

UM RELATO ASSOMBROSO
O trabalho de Moody e de muitos outros primeiros investiga-

dores das EQM impressionou-me, mas no entanto continuava  
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a surpreender-me a falta de investigações mais extensas. Afinal, 

a pergunta cuja resposta a humanidade espera com maior inte-

resse não é: sobrevivemos à morte do corpo? Comecei a colocar  

a mim mesmo a possibilidade de participar na investigação daque-

las viagens fascinantes, aparentemente por um outro mundo.

Então, aconteceu uma coisa que me ajudou a decidir.

Um amigo meu, dos tempos de estudante, voltou ao Iowa para 

fazer uma visita e fomos jantar juntos para eu conhecer a sua mulher. 

Ao fim de pouco tempo, a mulher do meu amigo pôs-se a falar das 

suas alergias, que eram várias e muito agudas: tão agudas, de facto, 

que uma vez tivera uma reação alérgica grave quando estava sob 

anestesia geral e entrou em paragem cardíaca na mesa de operações.

Quando contava o episódio da paragem cardíaca, não havia medo 

na sua voz; apenas um matiz de assombro. Decidi animá-la a falar.

— Que estranho — disse eu. — Já ouvi pacientes meus falarem 

de proximidade com a morte, mas nunca nesse tom de voz.

Fez-se silêncio na mesa. Era óbvio que eu tinha acertado em 

alguma coisa. Olhei em volta e resolvi fazer a pergunta que tinha às 

voltas na cabeça:

— Aconteceu-te alguma coisa quando estiveste em paragem 

cardíaca naquela mesa? — perguntei.

A sua resposta, imediata e enfática, foi:

— Aconteceu, sim!

E ali mesmo, à luz ténue daquele restaurante, numa noite gelada 

de inverno em Iowa City, tive a oportunidade de ouvir pessoalmente, 

pela primeira vez, o relato na primeira pessoa de uma experiência de 

quase morte.

A EQM de Sheila
Sempre sofri de múltiplas alergias.8 Durante toda a minha vida, isso 

não me provocou mais do que alguns incómodos, até aquele dia fatídico 



Provas da Vida depois da Morte

35

em que as minhas alergias se tornaram uma ameaça muito maior para  

a minha vida. Eu avisei o cirurgião e o anestesista sobre as minhas aler-

gias. Era uma operação eletiva, ou seja, opcional e não urgente. Apesar de 

a equipa médica ter tomado todas as precauções possíveis, no decurso da 

operação sofri uma reação alérgica aguda a um fármaco. A reação alér-

gica foi tão aguda que tive uma paragem cardíaca.

Logo a seguir ao meu coração parar, encontrei-me à altura do teto. 

Via a máquina de ECG a que estava ligada. Mostrava um ECG estático.  

Os médicos e as enfermeiras esforçavam-se freneticamente por me fazer 

voltar à vida. Abaixo de mim, quase reinava o pânico. Ao contrário da 

confusão que havia lá em baixo, eu tinha uma sensação profunda de 

paz. Estava completamente livre de toda a dor. A minha consciência saiu 

a flutuar da sala de operações e mudou-se para uma sala de enfermei-

ras. Reconheci imediatamente a sala das enfermeiras do piso onde tinha 

estado antes da operação. Do meu ponto de observação, junto ao teto, via 

as enfermeiras, que se ocupavam das suas tarefas habituais.

Ao fim de um bocado a observar as enfermeiras, abriu-se um túnel. 

Senti-me puxada para ele. Depois, passei pelo túnel e tive consciência de 

que havia uma luz forte no final do túnel. Sentia paz. Quando acabei de 

atravessar o túnel, encontrei-me numa região de luz lindíssima e mística. 

Diante de mim, estavam vários dos meus entes queridos que já tinham 

morrido. Foi um encontro feliz, e abraçámo-nos.

Estava acompanhada por um ser espiritual, de um amor e compaixão 

avassaladores. Perguntou-me: «Queres regressar?» Eu respondi: «Não 

sei.» Uma resposta muito típica do caráter indeciso que eu tinha então. 

Depois de debater o assunto um pouco, compreendi que era eu quem tinha 

de decidir se queria regressar ao meu corpo físico. A decisão foi muito difí-

cil. Eu estava num plano de amor avassalador. Sabia que, naquele plano, 

estava verdadeiramente em casa. Por fim, regressei ao meu corpo.

Despertei mais de um dia depois, na UCI. Estava cheia de tubos  

e cabos. Não podia falar da experiência profunda que tinha tido. Mais 
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tarde, levaram-me ao piso do hospital onde tinha estado antes da opera-

ção. Lá estava a sala das enfermeiras que eu tinha visitado durante  

a minha EQM. Finalmente, enchi-me da coragem necessária para contar 

a uma das enfermeiras o que tinha visto durante a minha EQM. A enfer-

meira reagiu com um gesto de consternação e de temor. Era um hospi-

tal católico. Como era de esperar, enviaram-me a uma freira para ela 

falar comigo. Expliquei-lhe com paciência tudo o que tinha presenciado. 

A freira escutou-me com atenção e, depois, declarou que a minha expe-

riência tinha sido «obra do demónio». Já podem imaginar que, a partir de 

então, pensei muito bem antes de voltar a contar a alguém a minha EQM.

Quando Sheila terminou de contar a sua história, fez-se silêncio na 

mesa durante um bocado. Não me lembro de ter provado nem mais 

um pedaço do jantar, embora seja possível que sim. O que recordo, 

isso sim, é que aquele relato me deixou tão atónito que mergulhei 

no silêncio durante o resto da noite. O que acabara de ouvir era  

o relato mais extraordinário que até então ouvira. Todo o meu instinto 

de ser humano e de médico me dizia que aquela experiência era abso-

lutamente real. Naqueles momentos, a minha perceção do mundo 

mudou por completo. Lembro-me de ter pensado que aquelas expe-

riências podiam mudar a minha visão da vida, da morte, de Deus e do 

mundo em que vivemos.

Naquela noite, saí do restaurante decidido a empreender as 

minhas próprias investigações sobre as experiências de quase morte. 

Forjei, mais tarde, planos ambiciosos de recolher centenas de casos 

de experiências de quase morte e estudá-los cientificamente para 

determinar por mim mesmo, de forma concludente, se as EQM 

eram reais ou simples fantasias do cérebro.

Os meus estudos não avançariam senão dez anos mais tarde.
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VIAGEM PARA  
O ENTENDIMENTO

Se o construíres, eles virão.

— W. P. Kinsella, Campo de Sonhos

Corria o ano de 1998, e eu estava então em Las Vegas a prati-

car a minha especialidade médica, a radiologia oncológica. Nos 

anos noventa, aconteceu a explosão da Internet. Toda a gente 

estava a ficar rapidamente agarrada àquele grande cérebro no céu,  

e eu também.

Apesar de naqueles tempos de software primitivo e conexões 

lentas dar muito trabalho para aprender a construir sites, em 1997 

eu já tinha decidido criar a Radiation Oncology Online Journal, ROOJ.

com (Revista Online de Radiologia Oncológica) como forma de 

partilhar com o mundo informação fiável sobre esta especialidade 

médica. A criação deste site sem fins lucrativos, que ainda mantenho 

para proporcionar ao público informação séria sobre o tratamento do 

cancro, custou-me uma quantidade imensa de trabalho e do tempo 

que o exercício da minha profissão me deixava livre.

Quando por fim completei o site da ROOJ, já dominava a progra-

mação de páginas web. Foi então que me veio à ideia criar um site 

onde se recolhessem casos de experiências de quase morte. Assim, 

poderia compilar uma grande quantidade de relatos de EQM de todo 

o mundo. É importante trabalhar com um número elevado de EQM,

porque qualquer estudo de investigação médica realizado sobre uma
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população vasta produz resultados mais fiáveis do que os que se reali-

zam sobre um número reduzido de pessoas.

Apoiava-me no interesse e no trabalho dos que me tinham prece-

dido. Durante os dez anos decorridos desde que ouvi Sheila contar  

o seu caso pessoal, tinha seguido de perto as investigações no terreno 

do estudo das EQM. Tinham-se publicado centenas de artigos erudi-

tos sobre a experiência de quase morte, muitos dos quais nas publi-

cações médicas e científicas mais prestigiadas do mundo. Li as obras 

de muitos investigadores destacados das EQM, entre elas as dos 

doutores Melvin Morse, Bruce Greyson, Michael Sabom e Ken Ring. 

Também me tinham fascinado alguns relatos individuais, como o de 

Betty Eadie (Embraced by the Light)1. Todos estes livros se apoiavam 

muito no estudo de casos reais. Estes relatos de casos individuais 

alimentavam a sensação de mistério que eu associava a este tema.

Agora, a busca da verdade interessava-me ainda mais do que há 

dez anos. Aquelas experiências tinham repercussões tão profundas 

que eu queria investigar o tema para determinar se eram reais ou não.

A internet era uma ferramenta ideal para levar a cabo essa inves-

tigação. Um site permitir-me-ia chegar a pessoas de todo o mundo 

que estivessem dispostas a partilhar com os outros a sua experiência 

de quase morte. Não seriam pagas para escrever sobre a sua expe-

riência, nem tinham nenhuma intenção de aparecer na televisão. 

Limitar-se-iam a contar o seu caso diretamente, com as suas próprias 

palavras. Eu formularia uma série de perguntas, pensadas para ajudar 

os participantes a explorarem a fundo e a expressarem de forma plena  

a experiência incrível que tinham tido. Não estaria presente nenhum 

entrevistador que pudesse de alguma forma manipular as respos-

tas do entrevistado nem incitá-lo a embelezar a sua experiência,  

e também não haveria pressas nem limites de tempo. A leitura dos 

relatos dos comunicantes seria como ler as páginas íntimas de um 

diário. Recolhendo EQM através da internet, eu poderia examinar  
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o conteúdo de um grande número de experiências, determinando de 

maneira fiável as semelhanças e as diferenças entre elas, e descobrir 

de uma vez por todas se as EQM são reais ou imaginadas.

Até então já se haviam realizado bastantes investigações, mas 

muitas delas baseavam-se apenas numa pequena quantidade de 

EQM. A culpa não era dos investigadores. Não é fácil encontrar descri-

ções de EQM. Apesar de algumas investigações indicarem que cerca 

de 5% da população dos Estados Unidos já teve uma experiência de 

quase morte, muitas pessoas guardam segredo ou não veem motivo 

nenhum para confiar a sua experiência espiritual mais íntima ao seu 

médico ou a um investigador.2 Uma das razões por que as pessoas 

que tiveram uma experiência de quase morte podem abster-se de 

comunicar os seus casos é, infelizmente, a atitude de muitos profis-

sionais de medicina para com tais experiências. Ouvi muitas histó-

rias comoventes de pessoas a quem, depois de terem narrado aos 

seus médicos observações muito precisas das suas próprias reanima-

ções, estes não davam importância, qualificando a experiência como 

trivial. Apesar de não ser facilmente explicável uma pessoa ter tido 

consciência da sua reanimação, os médicos, em vez de se espanta-

rem com os relatos dos seus pacientes, não lhes prestavam a menor 

atenção e ridicularizavam-nos.

Estive durante muitos anos no conselho diretivo da Associação 

Internacional de Estudo das Experiências de Quase Morte 

(International Association for Near-Death Studies). Durante as nossas 

reuniões ouvi contar com demasiada frequência as dificuldades que 

as pessoas tinham quando tentavam contar as suas experiências de 

quase morte ao pessoal médico. Uma das histórias clássicas era a do 

paciente que contou ao seu médico, diante de várias enfermeiras,  

a EQM que tinha tido. Quando o paciente acabou de contar a sua 

história, o médico ergueu os olhos do bloco de notas e disse: «Não 

pense muito nisso. Foi só fantasia.»



Jeffrey Long e Paul Perry

40

Mas, quando o médico saiu da sala, as enfermeiras rodearam  

o paciente, que tinha ficado desalentado, e disseram-lhe:

— Não são fantasias. Os pacientes contam-nos estas coisas cons-

tantemente. São os médicos como este que vivem em fantasia. Nunca 

ouvem estas coisas porque não escutam os seus pacientes.

Neste sentido, a recolha de relatos de casos através da internet 

era melhor do que as entrevistas pessoais. Por vezes, as pessoas que 

tiveram estas experiências íntimas sentem-se relutantes em deixar-se 

entrevistar pessoalmente e de maneira formal acerca da sua EQM. 

Podem ter a sensação de que o entrevistador não tem um interesse 

sincero pela sua experiência, ou podem sentir-se desconfortáveis ao 

comunicar uma experiência tão paranormal a outras pessoas.

Pelo contrário, responder a um questionário pela internet oferece 

às pessoas que tiveram experiências de quase morte a oportuni-

dade de comunicar estes acontecimentos extraordinários como se 

estivessem a falar consigo mesmas. Em vez de se verem obrigadas  

a superar qualquer desconforto que lhes possa provocar a presença de 

um entrevistador, contam a sua história tranquila e comodamente, 

em privado e a sós. Além disso, podem demorar todo o tempo que 

quiserem. Muitos participantes, depois de completar o questionário, 

comunicaram-me o seu agradecimento. Parecia-lhes que o questio-

nário os tinha ajudado a transmitir a sua experiência de uma forma 

precisa e completa.

É por isso que me pareceu (e me parece ainda) que um questio-

nário pela internet é mais eficaz, em muitos sentidos, do que uma 

entrevista pessoal.

Naturalmente que, quando estava a preparar o questionário do 

site sobre as EQM, tive as minhas inquietações. Por exemplo, como 

poderia saber com segurança se os relatos que iam ser contados 

eram válidos? Pensei muito nesta questão e optei por confiar no 

método científico consagrado da redundância. Num questionário,  
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a redundância significa formular a mesma pergunta (ou várias 

perguntas relacionadas com um mesmo conceito) várias vezes, colo-

cando-a de formas ligeiramente diferentes. Por exemplo, na parte 

demográfica do questionário, há um quadradinho para o entrevis-

tado marcar se teve uma experiência fora do corpo. Se marcou este 

quadradinho, será de esperar que marque também «Sim» como 

resposta à pergunta «Experimentou uma separação entre a sua cons-

ciência e o seu corpo?» Se descobrirmos incoerências nas respostas 

de uma pessoa, podemos consultar a sua narrativa para ver o que ela 

realmente experimentou. Mais tarde, quando já se tinha comunicado 

um número elevado de EQM, impressionou-me a coerência que se 

notava nas respostas às perguntas redundantes.

O questionário da NDERF na Internet chega a pessoas que nunca 

comunicaram a ninguém a sua experiência de quase morte e às 

quais seria muito difícil chegar através de qualquer outra metodo-

logia (de entre as que se usam para estudar as EQM). No questioná-

rio da NDERF pergunta-se: «Comunicou esta experiência a outras 

pessoas?» 8,5% dos inquiridos responderam «Não» a esta pergunta.

É importante ter em conta que se realizaram muitos estudos em 

que se comparava diretamente a fiabilidade dos questionários mais 

tradicionais realizados à base de papel e lápis, estudando grupos 

de pessoas que tinham participado em pesquisas realizadas através  

de ambos os métodos. Estes estudos concordam que um questioná-

rio realizado pela internet é tão fiável como o realizado pelo método 

do papel e lápis. Isto confirma ainda mais a fiabilidade do método do 

questionário da NDERF.3

Eu já sabia que tinha de escutar com atenção as pessoas que 

tinham tido experiências de quase morte; por isso, fazia sentido 

perguntar aos próprios participantes até que ponto o questionário da 

NDERF lhes parecia adequado. Perto do final do questionário atual 

da página web, faço uma pergunta importante: «Considera que as 
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perguntas formuladas e a informação comunicada por si até aqui 

descrevem de maneira rigorosa e completa a sua experiência?» De 

613 inquiridos que responderam a esta pergunta, 84,5% responde-

ram «Sim»; 8,8% «Não tenho a certeza» e apenas 6,7% «Não». Isto 

constitui uma das melhores confirmações possíveis da fiabilidade do 

estudo pela internet da NDERF, feita pelos próprios participantes.

Por último, a minha formação como médico ajuda-me a determi-

nar se realmente aconteceu ou não um acontecimento de risco de 

vida. Emprego a escala de Karnofsky, que se utiliza muito em medi-

cina para medir a proximidade da morte. As pontuações da escala de 

Karnofsky começam em 100 (sem perigo físico) e descem, passando 

por 10 (moribundo) até 0 (clinicamente morto).4 Também sou capaz 

de determinar se as circunstâncias clínicas que se descrevem nas 

EQM são plausíveis do ponto de vista médico.

Quando a página web começou a funcionar, eu tinha medo que 

aparecessem vigaristas ou brincalhões a fingir que tinham tido uma 

experiência de quase morte. Alegro-me de afirmar que isso acontece 

muito raramente. Para começar, ninguém tem nada a ganhar (nem 

economicamente nem de qualquer outra forma) em troca de gastar 

uma quantidade significativa de tempo a completar um questionário 

longo e complexo, para apresentar uma EQM falsa. Os que tentam 

apresentar uma EQM falsa acabam por se dar conta de como é difí-

cil responder a um questionário detalhado, se nunca tiverem tido 

essa experiência. Ao longo de dez anos, tivemos menos de dez rela-

tos claramente fraudulentos, de entre os enviados através do questio-

nário da NDERF, e retirámo-los imediatamente do site e da base de 

dados.

Também receava que pudessem aparecer histórias copiadas. Isso 

aconteceria se uma EQM fosse imitada ou plagiada de outra fonte, na 

totalidade ou em parte. Isto aconteceu, mas também foi muito raro. 

Neste caso, os próprios leitores do site avisam da presença da história 
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copiada e nós retiramo-la. A enorme quantidade de visitantes do site 

da NDERF ajuda a assegurar que nenhuma das EQM publicadas 

esteja plagiada. 

Também tinha outros receios. As experiências de quase morte são 

complexas, e algumas pessoas poderiam ter dificuldade em expressá-

-las por palavras. Por isso mesmo, muitos investigadores anteriores 

qualificaram-nas como «inefáveis», ou seja, que não se conseguem 

expressar por palavras. Não é raro ouvir um participante descrever 

a sua experiência como, enfim, indescritível. Eu receava que muitas 

pessoas achassem impossível expressar o que lhes tinha sucedido.

«As EQM são, em geral, inefáveis?» perguntava eu a mim mesmo, 

enquanto preparava o questionário para o site da NDERF.

Devido a todos estes receios, estaria a perder o meu tempo?

O site da Fundação para Near Death Experience Research Foundation 

(NDERF, www.nderf.org) 5 foi lançado na net a 30 de agosto de 1998. 

Eu albergava muitas dúvidas sobre o possível êxito do site da NDERF. 

O questionário seria excessivo? As pessoas que tiveram uma EQM 

quereriam comunicar ao mundo a sua experiência? As pessoas 

confiariam num site como aquele?

Eu não tinha gasto dinheiro a promover o site. Alguns meses 

mais tarde, através de um contador de visitas, percebi que o site não 

tinha sido muito visitado. Nos motores de busca da net aparecíamos 

num triste 64.o lugar. 

Teria gasto centenas de horas de trabalho para nada? Chegaria 

a ser comunicado, por meio da NDERF, um número suficiente de 

experiências para dar resposta às minhas perguntas sobre a realidade 

das EQM?

Com humildade, continuei a trabalhar assiduamente no site.  

Já tinha falado do projeto a vários amigos meus e tinha-lhes comu-

nicado a minha inquietação porque poucas pessoas visitavam o site,  
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e muito menos chegavam a completar o questionário. Quando eu 

dizia isto aos meus amigos, alguns deles limitavam-se a sorrir e a 

repetir-me uma das frases de filme mais célebres da história: «Se  

o construíres, eles virão.» É a frase clássica do filme Campo de Sonhos, 

no qual um agricultor do Iowa constrói na sua herdade um campo de 

basebol na esperança de que apareçam ali, para jogar, vários jogado-

res já falecidos há muito tempo.

Como podem imaginar, «se o construíres, eles virão», não é um 

aforismo próprio da medicina baseada na experiência. Preferimos 

começar com bases um pouco mais científicas. Por isso, esta frase 

de cinema de Hollywood continua a provocar-me uns certos arrepios 

sempre que a oiço. Apesar de tudo, continuei a construir o site com 

a esperança de que eles, de facto, viessem. 

E finalmente, vieram mesmo. Em dezembro de 1998, descarre-

guei, cheio de expetativa, os 22 primeiros casos que tinham ficado 

registados no site. Estava exultante. Depois de lhe dedicar tanto 

esforço, ia por fim recolher informação sobre as EQM proveniente 

da própria fonte, das pessoas que tinham tido essas experiências! 

Como cientista e como o tipo de pessoa que não acredita nas coisas 

sem provas, necessitava precisamente deste tipo de informação para 

começar a estudar as EQM cientificamente. 

Aqueles primeiros 22 casos não me desiludiram. À medida que os 

ia lendo, começou a tornar-se evidente para mim que as EQM eram 

reais. Via o mesmo padrão de elementos que o Dr. Moody e outros 

investigadores já tinham descrito nas suas obras, nomeadamente  

a separação entre a consciência e o corpo durante o acontecimento. 

A leitura destes primeiros casos foi mais apaixonante do que eu 

podia ter sequer imaginado. Via com clareza que, se estudasse um 

número elevado destes casos, narrados na primeira pessoa pelos 

que as tinham vivido, podia ter esperança de chegar a dar algumas 

respostas à pergunta mais difícil que se colocou à humanidade:  
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O que acontece quando morremos?

Apresentamos em seguida duas versões adaptadas6 de dois dos 22 

primeiros casos de EQM que recebi no site da NDERF.

Experiência n.º 16:  
«Sentia‑me como uma mosca na parede»
Quando este comunicante era jovem, em 1963, perdeu o controlo do 

seu carro e chocou contra um muro de tijolos. Sofreu lesões bastante 

graves, tendo fraturado os ossos da cara, os seios paranasais e a 

mandíbula. Gravemente ferido, estendeu-se na erva húmida junto 

ao veículo desfeito e perdeu a consciência. Repare o leitor na tran-

quilidade com que ele descreve a experiência, assim como a presença 

de uma experiência fora do corpo muito poderosa que parecia indi-

car-lhe que tudo iria correr-lhe bem na vida, apesar de ter sofrido 

aquele acidente quase mortal. Este é o seu relato:

Há uns anos, tive um grave acidente de automóvel. O volante desfez-me 

a cara. Estava a chover muito, e eu saí da estrada e choquei contra um 

muro.

A seguir à pancada, não senti nada durante uns momentos. Depois, 

a dor começou a queimar-me o rosto. Saí do carro e estendi-me no chão, 

na esperança de me sentir melhor assim, mas não senti. Por fim, acabei 

por perder os sentidos. Quando acordei, não via nada porque tinha o rosto 

tapado, mas compreendi que estava num hospital por causa dos ruídos 

que ouvia e porque estava num qualquer tipo de cama. 

Não sei quanto tempo passou, mas tive a clara sensação de que estava 

a sair do meu corpo, flutuando. Vi os meus pais, que estavam ali, junto  

à minha cama, e pude sentir a sua dor emocional. Foi estranho. Eu devia 

estar a sentir dores, mas não estava. Em vez disso, estava de pé junto dos 

meus pais, tentando consolá-los, enquanto eles observavam o seu querido 

filho que, segundo acabavam de lhes dizer, ia morrer. Era horrível, mas 
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eu não podia fazer nada a esse respeito. Eu estava ao lado da minha mãe  

a tentar chamar-lhe a atenção, mas não consegui porque ela não sabia 

que eu estava ali. Olhei para o meu próprio corpo, mas não me interessava 

o que estava a ver. Na realidade, sentia-me como uma mosca na parede.

Acabei por me dar conta de que eles acabariam por compreender que 

eu estava livre das dores, quer estivesse aqui, na Terra, ou não. Naquele 

momento, deixei de sofrer por eles e centrei-me na minha experiência. 

Recordo-me que pensei: «Então morrer é isto», enquanto ia subindo  

e afastando-me cada vez mais do meu corpo.

Comecei a ver uma luz que se tornava cada vez maior e mais brilhante 

à medida que eu me aproximava. Sabia que aquilo era o final da minha 

vida, mas não tinha medo. No entanto, quando cheguei ao pé da luz, uma 

voz gritou e deteve-me. Sim, volto a repetir, gritou. «Não, ainda não!», 

exclamou a voz.

Quando isso aconteceu, senti que regressava ao meu corpo de forma 

brusca. Soltei um forte suspiro, mas a partir desse momento soube que 

ia sobreviver. Quando nos dizem que ainda não chegou a nossa hora,  

é porque não chegou a nossa hora.

Quando li pela primeira vez o relato que este homem enviou, do 

seu acidente de automóvel quase mortal, impressionou-me a tran-

quilidade com que descrevia a sensação de paz e de ausência de dor 

que o invadiu no hospital. Também me interessou a sua descrição da 

luz que constituía o limite entre a vida e a morte, assim como aquela 

voz forte que o impediu de passar para a luz.

Este homem regressou da sua experiência com o dom de «intuir 

os sentimentos das pessoas» (palavras suas), assim como de enten-

der a lógica emocional dos demais. Intuir os sentimentos das pessoas 

pode ser um certo tipo de experiência psíquica. Mais tarde, eu viria 

a encontrar muitas mais descrições de experiências parapsíquicas de 

outras pessoas que tiveram EQM.
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Experiência n.º 21: «Acorda, Diane»
Diane tinha um problema invulgar. Quando sentava no sofá da sua 

casa, à tarde, para ver a sua telenovela preferida, esta jovem sentia-se 

a adormecer e tinha muita dificuldade em acordar. Esse problema 

preocupava-a tanto que o comentou com o marido, mas este não 

soube propor-lhe nenhuma solução. 

Por fim, Diane resolveu ver o programa sentada, em vez de deitada. 

Mas afinal, ficar sentada agravou o problema. Atrás de si, a cerca de um 

metro e meio do sofá, havia um cano de gás com uma fuga que deixava 

entrar gás natural suficiente na sala para a deixar à beira da morte. 

Paradoxalmente, teria morrido se não tivesse tido uma visita da sua fale-

cida avó durante a EQM que a trouxe de volta. Eis o seu relato, adaptado:

Sentei-me no sofá e pus-me a ver a minha telenovela preferida; quando dei 

por isso, reparei que estava alguém a gritar para eu acordar. Ouvia uma 

voz que me dizia: «Acorda, Diane, tens de acordar!»

Quando Diane abriu os olhos, viu a sua avó, que morrera quando 

ela tinha apenas 3 anos de idade. A avó sorriu-lhe e disse-lhe que se 

levantasse e a seguisse para se pôr a salvo. Quando Diane se levantou 

para a seguir, apercebeu-se de que saíra do seu corpo, que estava no 

sofá, por baixo dela. Também não sentiu medo ao reparar que flutua-

vam com ela dois espíritos, um de cada lado do seu corpo espiritual.

Enquanto estava fora do corpo, teve uma sensação de enorme paz 

e amor. Um dos espíritos disse-lhe que podia continuar no seu corpo 

espiritual ou regressar ao corpo físico que deixava em baixo. Foi uma 

decisão difícil para Diane, mas acabou por optar pelo corpo físico 

porque ainda tinha coisas para fazer na Terra. Quando Diane tomou 

esta decisão, respirou profunda e penosamente várias vezes, até que 

despertou e tomou consciência de que a fuga de gás tinha estado 

prestes a sufocá-la.
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Obviamente, a fuga de gás foi reparada pouco depois da EQM de 

Diane. Não obstante, aquela experiência teve um efeito duradouro 

sobre toda a sua vida. Eis uma adaptação do que Diane escreveu:

A experiência ensinou-me que tudo se sabe. Naquele momento, não me 

pareceu que fosse importante perguntar nada. Deus dispôs as coisas de 

modo a que, quando morrermos, saberemos tudo.

PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
Aqueles primeiros 22 relatos foram apenas uma pequena amos-

tra do que viria a ser uma explosão de participações mundiais, que 

se produziu mais tarde no site da NDERF. Ao longo dos dez anos 

que decorreram desde que se pôs em funcionamento a NDERF, 

os visitantes enviaram centenas de emails em que expressavam  

o seu agradecimento pelo muito que significavam para eles os rela-

tos. Recebi mensagens de pacientes de cancro e de pessoas que 

tinham outras doenças graves e que encontravam um grande consolo 

ao chegar à mesma conclusão que eu: que a vida prossegue depois 

da morte do corpo.

E o melhor de tudo é que foram partilhadas EQM em mais de 

vinte línguas através da NDERF. Quando dei por isso, leitores de 

mais de 110 países diferentes estavam a devorar mais de 300 000 

páginas por mês no site da NDERF.

De início, receei que a diversidade de línguas representasse um 

problema. Era preciso traduzir para inglês as EQM que várias pessoas 

de outros países enviavam em outras línguas, e a tradução automá-

tica não funcionava muito bem. Eu mal tinha tempo para analisar as 

experiências que enviavam as pessoas em inglês, quanto mais para 

procurar tradutores.

Então veio em meu socorro Jody, há muito tempo administra-

dora do site da NDERF. Jody é advogada, e as questões espirituais 
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interessam-lhe tanto quanto as legais. Conhecemo-nos no ano 

2000, pouco antes de eu vir viver para Tacoma, no estado de 

Washington. Quando nos conhecemos, percebi que Jody tinha um 

lado espiritual muito forte e que o trabalho que eu estava a fazer 

sobre as experiências de quase morte despertara a sua curiosidade. 

Ela não tinha ouvido falar das EQM, mas foi-se apaixonando por 

elas cada vez mais, à medida que eu lhe falava dos casos que, por 

essa altura, chegavam em abundância. Estas experiências parece-

ram-lhe muito consistentes, mesmo com o seu discernimento de 

advogada. 

— Isto é espantoso — disse-me um dia. — E é tudo verdade.

Um dos aspetos que tinham suscitado o seu interesse era se as EQM 

eram iguais nas diversas culturas. E se, caso fossem, esta caraterís-

tica comum das EQM das diversas culturas poderia servir para esten-

der pontes para a paz mundial. Jody compreendeu que, acedendo às 

EQM enviadas por escrito por pessoas de outros países, podia encon-

trar respostas em primeira mão para as suas perguntas. Esta sede de 

conhecimento levou Jody a ir em busca de tradutores à internet. Com 

o tempo, acabou por localizar mais de 250 voluntários que estavam 

dispostos a traduzir as muitas línguas que se falam no mundo. Graças 

ao diligente trabalho de Jody, o site da NDERF contém uma coleção 

de EQM redigidas em inglês e em outras línguas, que é, de longe,  

a maior do mundo acessível livremente ao público. 

As experiências de quase morte que a NDERF recebe só se alte-

ram no sentido de corrigir os erros gramaticais e de ortografia mais 

graves, com o intuito de eliminar dados que poderiam servir para 

identificar as pessoas e para suprimir os comentários muito negativos 

contra instituições concretas. À parte estas alterações insignificantes, 

as EQM, que qualquer visitante pode ler no site, são experiências 

muito emotivas que aparecem tal como os próprios participantes as 

escreveram.
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O QUE DESCOBRIMOS
Depois de estudar milhares de relatos detalhados enviados por 

pessoas que tiveram EQM, encontrei as provas que permitiam chegar 

a esta conclusão assombrosa: as EQM proporcionam provas científicas 

poderosas de que é sensato aceitar a existência de uma vida depois da 

morte. 

Sim, leu bem. Eu estudei milhares de experiências de quase 

morte. Considerei cuidadosamente as provas que as EQM apre-

sentam sobre a existência de uma vida após a morte. E creio, sem  

a menor sombra de dúvida, que há vida depois da morte física.

As minhas investigações convenceram-me de que as experiências 

de quase morte são a saída desta vida e a entrada noutra vida. Como 

disse um participante, «vi umas cores vivas de algo que creio ser cris-

tal, e a sensação irreprimível de saber que existe outra vida e que  

é boa libertou-me por completo do medo da morte». 

Neste livro apresentamos os resultados notáveis do maior estudo 

científico das EQM jamais realizado através desta metodologia. No 

estudo da NDERF, examinámos o conteúdo de mais de 1300 EQM. 

Nos estudos das EQM realizados anteriormente, só se podiam exami-

nar algumas centenas de casos, quanto muito. Nós analisámos, com 

muito cuidado, os doze elementos da experiência de quase morte. 

Observando em profundidade os relatos destas pessoas, encontrá-

mos algumas respostas às perguntas mais antigas e mais profundas 

da humanidade sobre a outra vida. 

 No meu trabalho de rádio-oncologista, a minha vida baseia-se na 

ciência. Tem de ser assim. Eu administro doses precisas de radiação 

para matar tumores cancerígenos. Poucos ramos da ciência médica 

exigem tanta precisão como este. Adoro a minha profissão e já  

transferi este amor pela ciência para outros aspetos da minha vida.  

Os dados e as conclusões que o leitor encontrará aqui baseiam-se nos 

princípios científicos por que me rejo. 
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Não posso deixar de reconhecer que as minhas conclusões cien-

tíficas afetaram muito a minha capacidade de solidariedade. Por 

vezes, pacientes de cancro que conhecem as minhas investigações 

sobre as EQM e que têm medo perguntam-me o que lhes acontecerá 

quando morrerem. Se me perguntam, eu apresento-lhes sem hesi-

tar as provas da existência da outra vida que acumulei ao longo de 

uma década de investigações constantes. Creio que o que comunico  

a estes pacientes de cancro os ajuda a enfrentar melhor a sua peri-

gosa doença, com mais coragem e esperança.

A partir dos resultados do estudo da NDERF, deduzi nove linhas 

de raciocínio que comprovam (na minha opinião) a existência da 

vida depois da morte. Vamos enumerar em seguida estas linhas 

de evidência, acompanhando cada uma com um breve comentário. 

Dedicarei o resto dos capítulos deste livro a estudar em profundi-

dade cada uma das linhas de evidência, para que o leitor compreenda 

porque cheguei à conclusão de que é plausível aceitar a existência de 

uma vida depois da morte.  

PROVAS DA VIDA DEPOIS DA MORTE
1. É inexplicável, do ponto de vista médico, ter uma experiência alta-

mente organizada e lúcida enquanto se está inconsciente ou clinicamente 

morto. Para a nossa investigação na NDERF, o estado de quase morte 

define-se como o do indivíduo que está tão comprometido fisica-

mente que a morte é expetável, a não ser que o seu estado físico 

melhore. As pessoas que estão próximas da morte estão geralmente 

inconscientes e podem estar clinicamente mortas com paragem 

cardiorrespiratória.

Para compreender melhor como é extraordinário ter uma expe-

riência consciente em estado de morte clínica, convém ter em conta 

que, quando o coração para de bater, o sangue deixa imediatamente 

de chegar ao cérebro. Aproximadamente dez a vinte segundos depois 
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de o sangue ter deixado de afluir ao cérebro, cessa a atividade cerebral 

necessária para a consciência. A atividade cerebral pode medir-se 

através de um eletroencefalograma (EEG), que mede a atividade 

elétrica do cérebro. Quando cessa a atividade cerebral, a linha da EEG 

fica estática, o que indica que não existe nenhuma atividade elétrica 

mensurável no cérebro. 

Como médico, não concebo que se possa produzir nenhuma expe-

riência com sentido no estado de proximidade da morte. As pessoas 

que estão à beira da morte não estão, regra geral, inconscientes? E o 

próprio termo inconsciente não significa que não é possível qualquer 

experiência consciente ordenada? No entanto, apesar do que deveria 

ser uma tábua rasa para as pessoas que têm EQM, elas descrevem 

experiências muito lúcidas, ordenadas e reais. Aliás, costumam dizer 

que experimentam um estado de consciência mais aguçado do que  

o da sua vida quotidiana na Terra. Isto é inexplicável do ponto de 

vista médico, dado que as EQM acontecem, em geral, durante um 

estado de inconsciência.

 2. As pessoas que têm EQM podem ver e ouvir enquanto se encontram 

em estado fora do corpo (FDC), e o que percecionam é quase sempre real. 

Uma experiência fora do corpo (EFC) é, frequentemente, o primeiro 

elemento da experiência de muitas pessoas que têm uma EQM. No 

decorrer da EQM, muitas pessoas descrevem factos que não pode-

riam ter visto, sobretudo porque estavam inconscientes ou porque 

eles sucederam em outro lugar, longe do seu corpo. Entre eles,  

é muito vulgar a imagem do seu próprio corpo inconsciente e o traba-

lho frenético das equipas médicas que tentam reanimá-lo. O caráter 

real destas observações verificou-se em centenas de casos.

3. Acontecem EQM sob anestesia geral, quando não deveria existir 

nenhum tipo de consciência. Quando uma pessoa está sob aneste-

sia geral, deveria ser impossível ter uma experiência lúcida, muito 

menos uma experiência cujo grau de consciência supera o da vida 
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quotidiana. No estudo da NDERF, foram comunicadas dezenas de 

EQM que tiveram lugar sob anestesia geral. Veremos, em seguida, 

um incidente deste tipo que aconteceu a uma mulher chamada 

Debora. Quando Debora tinha 13 anos, deu entrada no hospital para 

se submeter a uma operação de pouca importância, mas a anestesia 

provocou-lhe uma paragem cardíaca. Enquanto o médico se esfor-

çava por mantê-la com vida, Debora encontrou-se subitamente fora 

do seu corpo:

O meu coração deixou de bater durante a operação devido à aneste-

sia. […] Flutuei até ao teto e vi o meu corpo estendido na mesa de opera-

ções. Os médicos estavam alarmados e diziam que me estavam a perder.  

Eu não tinha medo; estava acompanhada por duas pessoas muito amáveis 

que eu acreditei na altura serem anjos. Disseram-me que não me preocu-

passe, que eles tomariam conta de mim. Ouvi um som parecido com uma 

corrente de ar e estava a ser puxada para cima, por um túnel escuro, até 

uma luz. […] Uma mulher estendeu-me a mão; era encantadora, e eu 

tive a sensação de que me amava e que sabia quem eu era. Eu sentia-me 

em segurança na sua companhia. Não sabia quem era. […] Anos depois 

daquela operação, a minha mãe mostrou-me um retrato da minha avó 

paterna, que morrera ao dar à luz o meu pai. A mulher encantadora que 

me estendeu a mão do outro lado do túnel era ela. Eu nunca tinha visto 

até então nenhum retrato seu.

4. Os cegos têm EQM, que muitas vezes incluem experiências 

visuais. As pessoas que nascem cegas são completamente incapa-

zes de percecionar o mundo visual que nós, os outros, vemos na 

nossa vida de todos os dias. Para os cegos de nascença, a visão é 

um conceito abstrato. Só entendem o mundo através dos sentidos 

do ouvido, do tato, do olfato e do gosto. Nos seus sonhos, não existe 

a visão, embora possam intervir outros sentidos, como a audição 
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e o tato. A uma pessoa cega de nascença não se consegue expli-

car adequadamente em que consiste a vista, recorrendo a analogias 

com os outros quatro sentidos que possuem. No entanto, quando 

uma pessoa cega tem uma EQM, a sua experiência normalmente 

inclui a visão.

5. Nas revisões de vida que acontecem durante a EQM, surgem factos 

reais da vida do indivíduo, mesmo que este os tenha esquecido. Uma 

revisão de vida consiste numa revisão dos factos decorridos até ao 

momento presente da vida da pessoa que está a ter a EQM. A pessoa 

pode ver fragmentos da sua vida terrena, ou a revisão pode ser plena 

e panorâmica, abarcando a maior parte da vida anterior. Eis, por 

exemplo, o caso de uma jovem indiana que esteve prestes a morrer 

devido a uma complicação na anestesia:

Parecia que tinha toda a minha consciência dentro da cabeça. Depois, 

comecei a ver imagens. Creio que eram a cores. Era como se alguém tivesse 

começado a projetar um filme sobre mim e a minha vida inteira, mas  

a ser rebobinado, começando no momento presente. As imagens eram da 

minha família, da minha mãe, de outros familiares e de outras pessoas,  

e parecia que se centravam nas relações mais significativas e mais carre-

gadas de amor e de carinho. Eu percebia o significado verdadeiro daquelas 

relações. Tinha uma sensação de amor e de gratidão para com aque-

las pessoas que apareciam na minha visão do passado. Aquela revisão 

panorâmica da minha vida era muito nítida. Lá, estavam até os míni-

mos pormenores dos incidentes, das relações pessoais; as relações apare-

ciam como uma espécie de essência destilada do seu significado. De início,  

a revisão era pausada; mas depois as imagens começaram a chegar 

cada vez mais rápidas e parecia que estava a acabar o rolo do filme. […]  

Era cada vez mais rápido; e depois ouvi-me a mim mesma a gritar dentro 

da minha cabeça, juntamente com todo o universo: Allahu Akbar! [«Deus 

é grande»].
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6. Praticamente todos os seres que se encontram no decurso das EQM 

faleceram antes desta, e a maior parte deles são parentes. Quando as 

pessoas que experienciam EQM encontram pessoas que conhece-

ram na sua vida terrena, quase todas essas pessoas já faleceram num 

momento anterior a essa experiência. Pelo contrário, nos sonhos  

e nas alucinações, há mais tendência a encontrar seres que estão 

vivos. Este é outro traço distintivo entre as EQM e os sonhos e aluci-

nações, e que reforça o caráter real das EQM.

Em muitos casos, a pessoa que tem a EQM encontra um ser que 

lhe parece familiar mas cuja identidade desconhece. Pode suceder 

que descubra mais tarde a identidade daquele ser que lhe parecia 

familiar mas desconhecido; por exemplo, ao ver fotografias antigas 

de parentes.

7. A semelhança evidente entre as EQM das crianças muito pequenas  

e as das pessoas mais velhas sugere fortemente que o conteúdo das EQM não 

se deve a crenças preexistentes. As crianças, mesmo as de menos de seis 

anos, têm experiências de quase morte com praticamente os mesmos 

elementos das experiências dos adultos. Isto já constitui, por si, uma 

prova poderosa de que as experiências de quase morte são reais e não 

são sonhos nem fantasias. Porquê? Porque as crianças muito peque-

nas, com certeza quase absoluta, ao contrário das pessoas adultas, 

nunca ouviram falar das experiências de quase morte. É provável que 

não saibam nada sobre revisões de vida, de experiências de túnel, 

de experiências fora do corpo, nem de nenhum outro elemento das 

EQM. Tomam consciência dessas coisas pela primeira vez quando 

passam pela experiência.

O facto de as crianças terem experiências de quase morte com 

praticamente os mesmos elementos que os adultos, faz com que esta 

seja uma das linhas de evidência mais convincente de que as EQM 

são factos reais e não se devem a crenças anteriores nem a influên-

cias culturais, nem a outras experiências prévias da vida.
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8. A consistência notável entre as EQM de todo o mundo demons-

tra que as EQM são acontecimentos reais. Há uma analogia muito 

simples a que eu gosto de recorrer para ilustrar este ponto: se uma 

família dos Estados Unidos, outra de Espanha e outra do México 

visitarem Paris, veem todas a mesma Torre Eiffel? A resposta é, 

obviamente, sim. A única diferença poderia ser o modo como 

cada cultura descreve este monumento. O mesmo se pode dizer 

das pessoas de culturas diferentes que têm experiências de quase 

morte. Na nossa coleção de EQM de pessoas pertencentes a culturas 

de todo o mundo, nota-se uma semelhança notável entre o conteúdo 

de todas. 

9. As pessoas que têm EQM ficam transformadas em muitos sentidos 

pela sua experiência, muitas vezes para o resto da vida. No estudo da 

NDERF observaram-se mudanças consistentes e duradouras depois 

das EQM. As pessoas que tiveram EQM têm menos medo da morte, 

o que parece acompanhar uma maior fé na existência da outra vida. 

Além disso, tornam-se mais amorosas e solidárias nas suas relações 

com os outros. No nosso estudo, observámos que algumas pessoas 

que tiveram EQM dedicaram-se, depois de terem estado à beira da 

morte, a profissões relacionadas com a ajuda aos outros ou com  

o cuidado dos doentes. E também, muitos participantes do estudo 

tinham mudado tanto graças à sua experiência que já não eram as 

mesmas pessoas… tinham-se tornado mais amáveis!

No estudo da NDERF, observou-se também que 45% dos inqui-

ridos diziam que possuíam «dons psíquicos, paranormais e outros 

dons especiais» que não tinham antes da experiência. Estas pessoas 

relatavam muitas experiências deste tipo na parte narrativa do ques-

tionário. Um relato deste tipo, em que figuram dons sobrenaturais, 

é o de Thomas, que esteve à beira da morte por causa de uma arrit-

mia cardíaca. O que ele diz dos seus dons extraordinários é breve  

e objetivo:
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Senti uma necessidade de meditar. Ao fazê-lo, ouvi vozes e vi coisas.  

(O que alguns chamariam espíritos, ou seres ultraterrenos.) Tenho o dom 

de ver as auras; sinto a dor das outras pessoas e sou capaz de curar atra-

vés do tato. Durante algum tempo, tive breves episódios de telequinesia.

Uma das transformações mais interessantes (para mim) foram 

as curas inesperadas que referem algumas pessoas que tiveram 

EQM. No estudo da NDERF, encontrámos muitos casos destes; 

entre eles, os de pessoas que têm doenças físicas e mentais muito 

graves e que creem que se curaram pouco depois do episódio da 

EQM.

O caráter transformador da EQM dá-me razões para pensar que 

a pessoa pode trazer consigo algo do que experimenta do outro lado, 

seja o que for, para provocar uma mudança também deste lado.

PROVAS PODEROSAS E SÓLIDAS
Qualquer destas linhas de evidência constitui por si só um indício 

poderoso de que existe outra vida. Mas eu considero que as nove 

linhas de evidência constituem, no seu conjunto, uma prova que 

supera todas as dúvidas razoáveis acerca da existência de outra vida 

depois da morte. Não há dúvida de que esta afirmação é atrevida, mas 

não posso deixar de a fazer, depois de anos de investigações meticu-

losas.

Uma pergunta importante do questionário da NDERF é a que 

pede a 613 pessoas que tiveram EQM que exprimam a sua opinião 

sobre a realidade da sua experiência; como encararam a realidade da 

sua experiência pouco depois de esta ter tido lugar e como a encaram 

atualmente, ao completar o questionário. Segundo as suas respostas, 

95,8% acreditavam, no momento de completar o questionário, que  

a sua EQM fora decididamente real. Nem um único disse que a expe-

riência que tinha tido fora «decididamente irreal».
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E há que ter em conta, também, o conteúdo espiritual das EQM, 

a saber, as respostas que oferece a perguntas tão antigas como: 

«Porque estamos aqui na Terra?», «Que sentido tem a nossa existên-

cia terrena?», «Existe outra vida?». Agora que examinei milhares de 

casos de EQM, posso afirmar que, no conteúdo das EQM, se observa 

uma coerência sólida nas respostas a estas perguntas. Quero realçar 

que essa concordância nos transmite algo de enorme importância, 

não só para a pessoa que está à beira da morte como para todos nós.

A verdadeira força do estudo da NDERF está no número elevado 

de casos que examinámos e na coerência dos resultados. Eu creio 

que este volume de dados, assim como a coerência do seu conteúdo 

e da sua mensagem, nos trazem algumas respostas para a pergunta 

que mais intriga a humanidade: o que acontece quando morremos?

Mas isto é o que eu penso. Nos capítulos seguintes, apresenta-

mos os resultados da nossa investigação inovadora. O leitor ajuizará.
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