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““Um médico não abandona o seu paciente”. Um médico não abandona o seu paciente”. 
Não é uma frase de efeito, é uma divisa. Mãos de médicos são mãos que Não é uma frase de efeito, é uma divisa. Mãos de médicos são mãos que 

curam, e mãos que curam são mãos abençoadas.curam, e mãos que curam são mãos abençoadas.
Somos todos pacientes. Quando enviados para cá, entramos neste Somos todos pacientes. Quando enviados para cá, entramos neste 

mundo hostil pelas mãos dos médicos; quando, de modo natural, somos mundo hostil pelas mãos dos médicos; quando, de modo natural, somos 
chamados de volta, só  iniciamos a viagem de retorno quando um deles, chamados de volta, só  iniciamos a viagem de retorno quando um deles, 
sempre por perto na undécima hora, não consegue nos arredar do ponto de sempre por perto na undécima hora, não consegue nos arredar do ponto de 
não-retorno. Nestes nossos tempos virais, eles não apenas vivem para nós, não-retorno. Nestes nossos tempos virais, eles não apenas vivem para nós, 
mas morrem por nós com outros membros do time.mas morrem por nós com outros membros do time.

Há uma regra clássica irrefragável: A política é movida pela necessidade. Há uma regra clássica irrefragável: A política é movida pela necessidade. 
E a atual necessidade irrecusável empurrou os membros do Congresso E a atual necessidade irrecusável empurrou os membros do Congresso ——  
não temos Parlamento, temos Congresso, uma democracia presidencial que não temos Parlamento, temos Congresso, uma democracia presidencial que 
somos; só os regimes parlamentaristas têm Parlamentosomos; só os regimes parlamentaristas têm Parlamento   —— para o isolamento  para o isolamento 
de suas residências, de onde não deixaram de decidir as questões mais de suas residências, de onde não deixaram de decidir as questões mais 
urgentes graças à tecnologia e à boa condução dos trabalhos. O isolamento urgentes graças à tecnologia e à boa condução dos trabalhos. O isolamento 
do Congresso foi o grande exemplo, política preconizada pelo Órgão do Congresso foi o grande exemplo, política preconizada pelo Órgão 
governamental federal da Saúde, uma trincheira contra o vírus. Não temos governamental federal da Saúde, uma trincheira contra o vírus. Não temos 
de perder um ente querido e próximo para o de perder um ente querido e próximo para o AlienAlien, ou tomar um bom , ou tomar um bom 
aperto, para nos abstermos de colocar em risco vidas humanas, para só aperto, para nos abstermos de colocar em risco vidas humanas, para só 
então mirarmo-nos nos exemplos de povos mais antigos e sábios que o então mirarmo-nos nos exemplos de povos mais antigos e sábios que o 
nosso, a Coreia, a velha e sofrida Europa. É antes de tudo questão de bom nosso, a Coreia, a velha e sofrida Europa. É antes de tudo questão de bom 
senso, não de senso comum. Quando o vírus nos chegou nossa Economia senso, não de senso comum. Quando o vírus nos chegou nossa Economia 
já estava em frangalhos; nada fizemos no tempo que o antecedeu para irmos já estava em frangalhos; nada fizemos no tempo que o antecedeu para irmos 
ao encontro de suas exigências. Não é agora, em plena crise viral, o ao encontro de suas exigências. Não é agora, em plena crise viral, o 
momento para fazê-lo; preservar as vidas dos nossos semelhantes é momento para fazê-lo; preservar as vidas dos nossos semelhantes é 
prioridade absoluta sobre qualquer coisa. Qualquer coisa!prioridade absoluta sobre qualquer coisa. Qualquer coisa!

Noite profunda, sepulcral, o frio da morte rondando fiapos de existência, Noite profunda, sepulcral, o frio da morte rondando fiapos de existência, 
o compromisso dos médicos com a vida leva-os por corredores desertos à o compromisso dos médicos com a vida leva-os por corredores desertos à 
escura solidão dos aflitos, a mão abençoada estendida no exercício da escura solidão dos aflitos, a mão abençoada estendida no exercício da 
vocação grandiosa em confronto com o mistério da pós-aniquilação física, vocação grandiosa em confronto com o mistério da pós-aniquilação física, 
mais que meros guardiães, expõem-se por escolha, auto-convocação ao mais que meros guardiães, expõem-se por escolha, auto-convocação ao 
serviço da vida, o cansaço extenuante, às vezes paralisante, o único serviço da vida, o cansaço extenuante, às vezes paralisante, o único 
obstáculo. São os Justos das nossas esperanças.obstáculo. São os Justos das nossas esperanças.

Queremos falar-lhes de perto, não que temamos o esmorecimento, mas Queremos falar-lhes de perto, não que temamos o esmorecimento, mas 
por nos impormos saberem estarmos alinhados com todo o pessoal da por nos impormos saberem estarmos alinhados com todo o pessoal da 
Saúde, “fechados” com sua dedicação, têmpera e senso de dever para com Saúde, “fechados” com sua dedicação, têmpera e senso de dever para com 
o compromisso assumido, com seu sacrifício. Estamos todos enviando-lhes o compromisso assumido, com seu sacrifício. Estamos todos enviando-lhes 
nossas melhores energias, nossas mãos em concha velam por suas mãos, nossas melhores energias, nossas mãos em concha velam por suas mãos, 



seu conselho é o eco das nossas orações, gostaríamos de dizê-lo a cada um. seu conselho é o eco das nossas orações, gostaríamos de dizê-lo a cada um. 
Impossível, são tantos.Impossível, são tantos.

Por isso o fazemos por intermédio dos seus iguais, aqueles que têm Por isso o fazemos por intermédio dos seus iguais, aqueles que têm 
vindo a público, a quem a mídia deu visibilidade  para nos orientar de viva vindo a público, a quem a mídia deu visibilidade  para nos orientar de viva 
voz, os Justos que personificam todos os Justos, todo o pessoal de voz, os Justos que personificam todos os Justos, todo o pessoal de 
enfermagem, os auxiliares da Saúde, um Universo de excelências enfermagem, os auxiliares da Saúde, um Universo de excelências 
materializado nas fisionomias cansadas, na expressão preocupada, na voz  materializado nas fisionomias cansadas, na expressão preocupada, na voz  
rouca de repetidos ensinamentos. E em ti, Treinador, líder do time de rouca de repetidos ensinamentos. E em ti, Treinador, líder do time de 
craques que nos tem conduzido com segurança em meio à tempestade que craques que nos tem conduzido com segurança em meio à tempestade que 
nos assola e a toda a humanidade exposta a esse nos assola e a toda a humanidade exposta a esse AlienAlien que nos invade as  que nos invade as 
células para multiplicar-se em seu interior e explodir-se numa dança células para multiplicar-se em seu interior e explodir-se numa dança 
macabra, destrutiva, diabólica. Que tua mão nos permaneça estendida; macabra, destrutiva, diabólica. Que tua mão nos permaneça estendida; 
tens, e todo o teu pessoal, o nosso respeito e a nossa gratidão, neste preito tens, e todo o teu pessoal, o nosso respeito e a nossa gratidão, neste preito 
abrangidos todos os médicos, pessoal de enfermagem e auxiliares da abrangidos todos os médicos, pessoal de enfermagem e auxiliares da 
Saúde. Muito Obrigado. E persista, e ouve em teus ouvidos o que te Saúde. Muito Obrigado. E persista, e ouve em teus ouvidos o que te 
dizemos, como numa prece:dizemos, como numa prece: 

Vai, ó Justo! Vai, ó Justo! 

Crava os olhos nos mais altos cumes, lindes do infinito, Crava os olhos nos mais altos cumes, lindes do infinito, 
mantenha-os lá, não te desvies e te prepares porque mantenha-os lá, não te desvies e te prepares porque 
longa e difícil será a tua caminhada.longa e difícil será a tua caminhada.

Parte do todo universal e centelha viva da energia, Parte do todo universal e centelha viva da energia, 
substância de tudo o que existe, sem a qual nada substância de tudo o que existe, sem a qual nada 
existiria, nasceste para a grandeza, como toda criatura existiria, nasceste para a grandeza, como toda criatura 
do Cosmo, o Deus da Energia, Justo, nem bom, nem do Cosmo, o Deus da Energia, Justo, nem bom, nem 
mau, que te concede ser o que fizeste, fazes e farás de ti mau, que te concede ser o que fizeste, fazes e farás de ti 
mesmo, Magnífico, ou menor, como a energia malsã de mesmo, Magnífico, ou menor, como a energia malsã de 
furores, invejas e iniquidades.furores, invejas e iniquidades.
E tu jamais te apequenarás.E tu jamais te apequenarás.



seu conselho é o eco das nossas orações, gostaríamos de dizê-lo a cada um. seu conselho é o eco das nossas orações, gostaríamos de dizê-lo a cada um. 
Impossível, são tantos.Impossível, são tantos.

Por isso o fazemos por intermédio dos seus iguais, aqueles que têm Por isso o fazemos por intermédio dos seus iguais, aqueles que têm 
vindo a público, a quem a mídia deu visibilidade  para nos orientar de viva vindo a público, a quem a mídia deu visibilidade  para nos orientar de viva 
voz, os Justos que personificam todos os Justos, todo o pessoal de voz, os Justos que personificam todos os Justos, todo o pessoal de 
enfermagem, os auxiliares da Saúde, um Universo de excelências enfermagem, os auxiliares da Saúde, um Universo de excelências 
materializado nas fisionomias cansadas, na expressão preocupada, na voz  materializado nas fisionomias cansadas, na expressão preocupada, na voz  
rouca de repetidos ensinamentos. E em ti, Treinador, líder do time de rouca de repetidos ensinamentos. E em ti, Treinador, líder do time de 
craques que nos tem conduzido com segurança em meio à tempestade que craques que nos tem conduzido com segurança em meio à tempestade que 
nos assola e a toda a humanidade exposta a esse nos assola e a toda a humanidade exposta a esse AlienAlien que nos invade as  que nos invade as 
células para multiplicar-se em seu interior e explodir-se numa dança células para multiplicar-se em seu interior e explodir-se numa dança 
macabra, destrutiva, diabólica. Que tua mão nos permaneça estendida; macabra, destrutiva, diabólica. Que tua mão nos permaneça estendida; 
tens, e todo o teu pessoal, o nosso respeito e a nossa gratidão, neste preito tens, e todo o teu pessoal, o nosso respeito e a nossa gratidão, neste preito 
abrangidos todos os médicos, pessoal de enfermagem e auxiliares da abrangidos todos os médicos, pessoal de enfermagem e auxiliares da 
Saúde. Muito Obrigado. E persista, e ouve em teus ouvidos o que te Saúde. Muito Obrigado. E persista, e ouve em teus ouvidos o que te 
dizemos, como numa prece:dizemos, como numa prece: 

De ti dirão maledicencias os pobres instrumentos das De ti dirão maledicencias os pobres instrumentos das 
imperfeiçes da alma; sem o perceberem exatamente, te imperfeiçes da alma; sem o perceberem exatamente, te 
sentirão superior, intimamente te invejarão. sentirão superior, intimamente te invejarão. 
E tu não te assoberbarás.E tu não te assoberbarás.

Preferível a guerra a paz sem honra, tua divisa,Preferível a guerra a paz sem honra, tua divisa,
se tiveres de combater faca-o por oposicão ao arbítrio, se tiveres de combater faca-o por oposicão ao arbítrio, 
jamais por mero revide. jamais por mero revide. 
Lembra-teLembra-te: : Já não és um guerreiro, mas um humilde Já não és um guerreiro, mas um humilde 
servidor do conhecimento.servidor do conhecimento.

De ti fugirão os cupidos, os vaidosos e os pobres de De ti fugirão os cupidos, os vaidosos e os pobres de 
espírito, que te saberão infenso as iniquidades, alheio a espírito, que te saberão infenso as iniquidades, alheio a 
mal-querencia, ao acumpliciamento, as tentaçes da mal-querencia, ao acumpliciamento, as tentaçes da 
riqueza e do poder. E porque te saberão forte em tua riqueza e do poder. E porque te saberão forte em tua 
simplicidade, incorruptível em tua essencia, tentarão simplicidade, incorruptível em tua essencia, tentarão 
diminuir-te, pela incapacidade de te alcancarem a diminuir-te, pela incapacidade de te alcancarem a 
estatura. estatura. 
E tu te manterás, sereno e limpo, apartado de suas E tu te manterás, sereno e limpo, apartado de suas 
torpezas.torpezas.

De ti se maldirão os fracos; sentindo tua forca,      De ti se maldirão os fracos; sentindo tua forca,      
odiar-te-ão, e sua fraqueza se revelará. Mas não cederás odiar-te-ão, e sua fraqueza se revelará. Mas não cederás 
a soberba. a soberba. 
Tu os compreenderás, e lhes estenderá a mão.Tu os compreenderás, e lhes estenderá a mão.

De ti se acoitarão os hipócritas; a franqueza que se De ti se acoitarão os hipócritas; a franqueza que se 
irradia, meridiana, do teu olhar os revelará. irradia, meridiana, do teu olhar os revelará. 
E tu não os vergastarás mais do que já os vergasta a E tu não os vergastarás mais do que já os vergasta a 
própria hipocrisia.própria hipocrisia.



De ti se acercarão os mentirosos, e te adularão, cuidando De ti se acercarão os mentirosos, e te adularão, cuidando 
que a verdade que transparece de ti não os desnude.que a verdade que transparece de ti não os desnude.
E tu te conservarás reto e justo, recusarás a lisonja, mas não E tu te conservarás reto e justo, recusarás a lisonja, mas não 
os repudiarás.os repudiarás.

De ti se apequenarão os indigentes morais, porque, em sua De ti se apequenarão os indigentes morais, porque, em sua 
pequenez, conhecendo de tua nobreza, que os envenena, te pequenez, conhecendo de tua nobreza, que os envenena, te 
tentarão destruir com mentiras.tentarão destruir com mentiras.
E tu não os confrontarás.E tu não os confrontarás.

De ti se acercarão os necessitados do alimento do espírito; De ti se acercarão os necessitados do alimento do espírito; 
procurarão caminhar contigo pelas veredas que te feriram os procurarão caminhar contigo pelas veredas que te feriram os 
pés, mas te curaram da alma, ansiando que poderás curá-los pés, mas te curaram da alma, ansiando que poderás curá-los 
de si próprios. de si próprios. 
E tu os guiarás. E tu os guiarás. 

Cuida-te , Irmão, e persevera na busca da perfeicão que Cuida-te , Irmão, e persevera na busca da perfeicão que 
espera ao fim de muitas existencias, com suas armadilhas, espera ao fim de muitas existencias, com suas armadilhas, 
seduçes e sofrimentos, em suas glórias efemeras.seduçes e sofrimentos, em suas glórias efemeras.

Vai, mensageiro da luz, ensina aos jovens o que Vai, mensageiro da luz, ensina aos jovens o que 
pensavas saber em tua juventude. Conduz com firme pensavas saber em tua juventude. Conduz com firme 
delicadeza tua alma imperfeita. Ela é o resíduo da delicadeza tua alma imperfeita. Ela é o resíduo da 
animalidade em ti e aquilo porque te fizeste um viajor animalidade em ti e aquilo porque te fizeste um viajor 
atemporal, da luz e da sombra, dos píncaros e das atemporal, da luz e da sombra, dos píncaros e das 
profundezas em embates dos quais saíste sempre um profundezas em embates dos quais saíste sempre um 
pouco melhor do que foste em teu momento existencial pouco melhor do que foste em teu momento existencial 
anterior.anterior.



E não temerás porque, mais e mais pura, tua alma feita E não temerás porque, mais e mais pura, tua alma feita 
espírito, caminho pelo qual se chega verdadeiramente a espírito, caminho pelo qual se chega verdadeiramente a 
Deus. teu Deus interior redescoberto, Aquele de Quem Deus. teu Deus interior redescoberto, Aquele de Quem 
te terás tornado representacão, dor, prazer, alegria, te terás tornado representacão, dor, prazer, alegria, 
tristeza, morte ou vida física serão simples acidentes de tristeza, morte ou vida física serão simples acidentes de 
percurso em tua jornada de volta  para lá, criatura do percurso em tua jornada de volta  para lá, criatura do 
Cosmo, de onde vieste.Cosmo, de onde vieste.  
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