
1 

SUICÍDIO E LOUCURA 
PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA 

CENTRO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO  



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 



16 



Loucura 

  

Allan Kardec discute este assunto muito sabiamente em "o livro dos 

espíritos" questões 371 a 378, e principalmente na questão 375 e 375-a. 

O termo "loucura" que utilizamos em nosso dia-a-dia é muito 

abrangente em seus significados. Pode designar problemas 

cerebrais, mentais ou comportamentais; contínuos ou 

temporários - como também uma série de outros problemas que o 

indivíduo pode apresentar e que sejam classificados vulgarmente como 

"loucura“. 



Loucura 

  

Precisamos, também, compreender os processo de resgates e as 

necessidades de expiações que levem a estes estados de alteração das 

faculdades mentais/cerebrais.  

Existem diversos processos que podemos determinar, no geral, em três 

grandes grupos: cerebrais, mentais e obsessivos. 

Cada um tem a sua causa e necessidade de tratamentos específicos; 

quando bem identificados. 



375. Qual, na loucura, a situação do Espírito? 

  

“O Espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões 

e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele 

se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o 

fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o 

conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes 

dependam, a ação ou as impressões.  



Loucura – casos “cerebrais” 

  

Para a grande maioria dos casos "cerebrais" o espírito encarnado está 

consciente do que acontece e de tudo ao seu redor, porém não 

apresenta condições cerebrais/fisiológicas de se comunicar com 

clareza ou de controlar seu corpo. - neste caso o resgate se apresenta 

em uma limitação corporal que pode ser resultante de um mau uso em 

existenciais passadas, suicídio, utilização da inteligência para o mal, etc. 



Loucura – processos “mentais” 

  

Para os processos "mentais" as faculdades de discernimento e 

raciocínio apresentam algum problema: fobias, síndromes, ânsias, 

transtornos, traumas, etc.  
Isto faz com que o espírito, mesmo tendo um organismo perfeito e 

saudável, não consiga interagir com a realidade de forma correta. - 

Neste caso o resgate se apresenta em um fato gerador que podem ser 

resultantes de atos, sentimentos, convivências, ódios, 

arrependimentos e outros fatores de nossas existências anteriores que 

ficaram "guardadas" em nosso subconsciente. 



Loucura – processos “obsessivos” 

  

Para os processos "obsessivos" existe a presença de um fator espiritual 

externo, que ocorre através da ação da lei de sintonia que une aqueles 

que se encontram em necessidade de resgate, permitindo que, quando 

bem assistidos, haja uma libertação dos laços de ódio ou culpa que os 

prendem. (não é de se estranhar que a espiritualidade afirme que mais 

de 70% dos casos em hospícios e manicômios são frutos de obsessões). 



376. Por que motivo a loucura leva, algumas vezes, ao 

suicídio? 

  

“O Espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela 

impotência para manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se 

por intermédio da morte.” 



Instrução dos espíritos – Bem sofrer e mal sofrer - O mal e o 

remédio   

                                                 “ Quando Jesus disse: " BEM- 

                                                 AVENTURADOS OS QUE CHORAM,   

                                                 PORQUE ELES SERÃO  

                                                 CONSOLADOS ",  não se referiu em  

                                                 geral, aos que sofrem, porque todos aqui  

                                                 sofrem, quer vivam em um palácio, quer 

numa cabana. Mas, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só 

as provas bem suportadas conduzem ao reino de Deus. Não ter coragem 

é uma falta. A prece é um conforto, mas não é tudo. Deve-se apoiar-se 

numa fé viva na bondade de DEUS. Levantando os olhos para o Céu, 

bendizei ao Senhor. 

          Diz Santo Agostinho: "Que remédios poderíamos ministrar aos 

atacados por doenças graves e cruéis obsessões ? Um só é infalível: a fé. 

A fé, é o remédio seguro do sofrimento.” 


