
  

“Querer é poder” na visão 
espírita?



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

"A vida é 
feita com 

a 
disciplina 
de atleta e 
a alma de 
um poeta"
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A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● Nascimento: 1940
● Considerado pela crítica mundial como um dos 

maiores intérpretes do compositor alemão J. S. 
Bach, Martins tocou com orquestras do mundo 
todo

● Em seu melhor momento como pianista ele era 
capaz de dedilhar mais de 20 notas por segundo

● O pianista se tornou maestro após uma série de 
problemas nas mãos em decorrência de 
acidentes, esforço repetitivo, problemas de saúde 
e violência



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● "Aos oito, comecei a estudar. Seis meses 
depois, ganhei um concurso tocando Bach. 
Aos 21, toquei no Carnegie Hall. Aos 26, 
pensei que o sonho morreria ali."

● 26 anos (1965), Nova York: num jogo de 
futebol [uma de suas paixões], “(...) acabei 
caindo e uma pedra entrou no meu braço, na 
altura do cotovelo, dando início ao meu 
calvário”, conta Martins, que teve o nervo 
cubital atingido na queda. 



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● 1970: abandona a carreira de músico em função da lesão no 
nervo e dos problemas com a mão direita

● 1978: Martins surpreenderia o mundo com sua volta. 
“Superei todos os problemas. Fiz operações, fisioterapia e 
consegui voltar melhor do que antes.” O retorno marcou o 
começo da gravação da obra completa de Bach, mas o 
projeto foi interrompido em 1985, quando sofria, na forma de 
LER (Lesão por Esforço Repetitivo), os efeitos dos longos 
anos de estudos. “Consegui me superar, mas tocando numa 
posição forçada, não natural”, relata

● Nova parada de sete anos, quando enveredou pelo mundo 
da política



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● Brilhou novamente nas salas de concerto e reiniciou a gravação 
da obra de Bach, interrompida no 15º CD de um total de 21

● Sófia (Bulgária), gravando o 16º disco quando sofreu um 
assalto. Era madrugada e estava saindo do estúdio. Reagiu e 
foi golpeado na cabeça. O hematoma no cérebro levou à perda 
de movimentos na mão direita

● Tinha início ali uma nova corrida de obstáculos. Martins passou 
oito meses fazendo um tratamento revolucionário no Jackson 
Memorial Hospital, em Miami, pelo qual se reprogramou para 
voltar a tocar usando a porção do cérebro responsável pela fala. 

● 1998: a solução foi temporária: “Com o passar do tempo, cada 
palavra que eu falava era um espasmo. A dor foi crescendo de 
tal forma, que os médicos resolveram cortar o nervo e eu perdi 
definitivamente os movimentos da mão direita”



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● Passa a tocar apenas com a mão esquerda

● 2002: turnê na China, percebeu que ao final das 
apresentações a mão ficava totalmente inchada. A 
causa era um tumor benigno. O tumor foi extirpado 
em janeiro de 2003

● 2003: abandono da carreira de pianista

● 2004: volta aos bancos escolares, como aluno de 
regência, e inicia uma nova carreira, aos 63 anos, 
como maestro
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A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

"Eu tinha 63 anos. Sonhei 
com o [maestro] Eleazar 
de Carvalho (morto em 
1996). Ele dizia: "João, vai 
ser maestro na vida!" No 
dia seguinte ao sonho, 
Martins marcou aula com o 
colega Júlio Medaglia e 
começou a carreira de 
regente. "Voltei a ser um 
leão", diz, antes de chorar. 



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● 2004: Funda a Orquestra Bachiana Filarmônica, que 
já apresentou pelas mais aclamadas salas de 
espetáculo do mundo

● Seus integrantes são recrutados em bairros da 
periferia de São Paulo

● Só em 2009 foram mais de 150 espetáculos. “Fiz de 
cada músico da orquestra uma nota do meu piano”, 
diz 

● Sua volta por cima inclui desafios constantes. Como 
não consegue virar as páginas das partituras, o 
maestro decora sinfonias inteiras antes das 
apresentações.
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A trajetória de vida de João Carlos 
Martins



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● Em junho de 2008, Martins fez a 
primeira visita à Fundação Casa, 
antiga Febem. Assinou um convênio e 
encontra os internos a cada 15 dias

● "Não, não me considero um 
gigante. Eu considero uma pessoa 
que teve um ensinamento na vida. A 
pessoa só sabe multiplicar depois 
que aprende a dividir. Eu sei que 
recebi um dom de Deus e eu 
aprendi a dividir."



  

4



  

A trajetória de vida de João Carlos 
Martins

● Seu pai, José, antes de seus 40 anos teve 
três quartos de seu estômago retirado e, 
com poucas hipóteses de sobrevivência, 
no entanto faleceu aos 102 anos em 
decorrência de um acidente.

● Seu irmão José Eduardo, um pianista 
também famoso, foi desenganado com um 
câncer violento. Deram a ele não mais que 
três meses de vida. José Eduardo 
completou 70 anos em Junho de 2008, 
mas no dia 31 de Dezembro correu a 
maratona São Silvestre em São Paulo, 
completando todo o percurso de 21 
quilômetros.



  

“Querer é poder” na visão espírita?

LE, Q. 845:

“Lembrai-vos 
de que querer 
é poder.” 



  

“Querer é poder” na visão espírita?
LE, Q. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme 
ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer: todos os 
acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, que vem a ser 
do livre-arbítrio? 

“A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez, ao 
encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu 
para si uma espécie de destino, que é a conseqüência mesma da 
posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, 
pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, 
conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor 
de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom Espírito pode 
vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a 
dominar-lhe a vontade. Um Espírito mau, isto é, inferior, 
mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá 
abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito 
encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias.”



  

“Querer é poder” na visão espírita?
LE, Q. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, 
independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no 
destino o infortúnio? 

“São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. 
Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes 
é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a 
consciência em meio dos males que te afligem e já bastante 
consolado te sentirás.”

LE, Q. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer 
que se não dêem acontecimentos que deveriam verificar-se e 
reciprocamente? 

“Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver 
cabimento na seqüência da vida que ele escolheu. Acresce que, para 
fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único 
da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa 
concorrer para a produção de um mal maior.”



  

“Querer é poder” na visão espírita?
Cap. XIX, A Fé Transporta Montanhas

“A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem 
se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, que nas 
grandes”

“A fé sincera e verdadeira é sempre calma”

“O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação 
magnética; por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente 
universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por 
assim dizer irresistível”

“A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma 
obscuridade deixa”

“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar de frente a razão, 
em todas as épocas da Humanidade”



  

“Querer é poder” na visão espírita?

“Tudo é aliado do homem que sabe 
querer.”  

Machado de Assis

“É erro vulgar confundir o desejar com o 
querer. O desejo mede os obstáculos; a 
vontade vence-os.” 

Alexandre Herculano



  

Adilson J. de Assis

adilsonjassis@gmail.com

www.veredasespiritas.wordpress.com

Vídeos usados:

https://www.youtube.com/watch?v=4YOPUxzsnW4 
https://www.youtube.com/watch?v=dZziOSfNW_k  
https://www.youtube.com/watch?v=-LMWszqtfY0 

mailto:adilsonjassis@gmail.com
http://www.veredasespiritas.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4YOPUxzsnW4
https://www.youtube.com/watch?v=dZziOSfNW_k
https://www.youtube.com/watch?v=-LMWszqtfY0
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