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PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA 

CENTRO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO  

A MAIOR INCIDÊNCIA DE “CAUSA MORTIS” É O 

SUICÍDIO 



O suicídio é o ato de um indivíduo encurtar a própria vida.  

 

Suicídios acometem pessoas em todas as camadas sociais, por vários motivos: 

depressão, ansiedade,  medo, fracasso, culpa, remorso, problemas 

financeiros, humilhação, amores não correspondidos etc. 

 

Vemos que segundo os espíritos a causa principal do suicídio é a ociosidade 

espiritual. A pessoa não vê objetivo na vida e não se sente estimulada à 

buscar qualquer ocupação útil.  

 

Alguns dão fim a vida, buscando na morte a fuga dos sofrimentos.  

 

Segundo a lei de ação e reação, os espíritos que cometem suicídio provocam 

enorme atraso ao processo evolutivo. 
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Kardec busca resposta à essa 

indagação: Por que as pessoas dão 

fim a vida ? 
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946: Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às 

decepções deste mundo? 

R:  Pobres Espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da 

existência! Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força 

nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes 

os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados!  

 

946-a: Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as 

consequências disso? 

R: Oh! Infelizes deles! Porque responderão como por um assassínio. 
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LIVRO DOS ESPÍRITOS 

LIVRO QUARTO – ESPERANÇAS E 

CONSOLAÇÕES 

Cap. 1 – PENAS E GOZOS TERRENOS 

ITEM 6 - DESGOSTO PELA VIDA - SUICÍDIO 
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950: Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar 

mais cedo a uma vida melhor? 

R: Outra loucura! Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, 

porque, daquela forma, retarda a sua entrada num mundo melhor e ele 

mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma 

falsa idéia.  

 

952: O homem que perece como vítima do abuso das paixões que, como o 

sabe, deve abreviar o seu fim, mas às quais não tem mais o poder de resistir, 

porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete 

um suicídio? 

R: É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é 

duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade e, além disso, 

o esquecimento de Deus. 
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952-a: É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por 

desespero ?  

R: É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. 

Naquele que o comete instantaneamente há, às vezes, uma espécie de 

desvario que se aproxima da loucura; o outro será muito mais punido, porque 

as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas 

cometidas. 

953: Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é 

culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento, por uma morte 

voluntária ?  

R:  Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, 

haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se 

pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? 
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953-a: Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio 

repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a 

vida só é abreviada por alguns instantes. 

R:  É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade 

do Criador. 

 

953-b: Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? 

R:  Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as 

circunstâncias, como sempre. 

 

 

18 

LIVRO DOS ESPÍRITOS 

LIVRO QUARTO – ESPERANÇAS E 

CONSOLAÇÕES 

Cap. 1 – PENAS E GOZOS TERRENOS 

ITEM 6 - DESGOSTO PELA VIDA - SUICÍDIO 



  

956: Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam, na 

esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo ? 

R:  O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois, em vez de 

se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque 

Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado 

com a dúvida quanto à sua providencia. Eles pagarão esse instante de 

loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram 

abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam.  
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O suicídio  se apresenta das formas mais diversas. Desde o ser que, 

voluntariamente, agride sua integridade física, ao que deixa de cuidar da 

saúde, no intuito de apressar o fenômeno da morte.  

 

Neste particular, temos uma gama muito grande: 

- Portadores de determinadas enfermidades, com necessidade de dietas e 

cuidados, que desleixam. E a doença progride aceleradamente, advindo a 

morte prematura.  

- Seres vinculados ao vício do fumo, do álcool, da droga.  

- Criaturas que na busca do prazer, esquecem as horas do sono. Desgastam a 

máquina orgânica em noitadas vazias. Acordam, no dia seguinte, a horas 

mortas, com distúrbios digestivos, cefaléias, intoxicações.  

- Pessoas que se desvitalizam no abuso sexual.  

- Pessoas que não buscam o médico, não se submetem a exames, não 

aceitam conselhos. 
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Suicidas  Indiretos 



Kardec responde dizendo que somente o trabalho, uma ocupação  que lhe 

traga a satisfação de estar sendo útil para o mundo e para si mesmo.  

Aos que possuem algum tipo de desordem mental, como depressão ou 

qualquer problemas psicológicos, deve procurar ajuda profissional. 

Lembre-se, que a vida continua e o suicídio não irá lhe salvar dos 

problemas e sim, aumenta-los! 

Busque os amigos, a família, que tem importante papel no auxilio para a 

recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Tenha  fé, seja grato às 

coisas que tem. Deus está ao seu lado!  

Não desamparem os irmãos com tendência ao suicídio, buscando auxiliá-los à 

encontrar algo que possa lhes salvar de si mesmo. 
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Como evitar o suicídio ou que um ente 

amado tenha tais tendências? 



O bálsamo que se lhe pode oferecer é a oração. Ela lhe constituirá alento 

novo para os padecimentos no além. Também o auxiliará a se erguer.  

 

Se você está a ponto de cometer a loucura do suicídio, pare! Pense! Espere! 

O problema pode parecer muito amargo ao coração. A sombra interior é 

tamanha que você tem a idéia de haver perdido o próprio rumo. Mas não se 

mate! Deus não nos abandona. Faça silêncio e ore. O socorro chegará. Por 

meios que você desconhece, Deus permanece agindo. 
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Deus não nos abandona 



Você sabia que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser 

prevenido?  

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 90% dos casos poderiam 

ser evitados. Para tanto, o assunto precisa ser visto como responsabilidade da 

sociedade para que tabus sejam quebrados, como achar que falar a respeito 

incentiva a prática. 

Tratar o tema sem julgamentos pode dar chance de as pessoas em crise 

pedirem ajuda, uma vez que o grande desespero que as acomete pode estar 

ligado à quebra de vínculo e de confiança com pessoas próximas. 
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Questionar sobre ideias suicidas, se feito 

de modo sensato, faz com que a pessoa 

se sinta acolhida. 

Karen Scavacini, psicoterapeuta, co-

fundadora do Instituto Vita Alere e autora 

do livro E Agora?  



Segundo estudo realizada pela Unicamp, 17 % dos brasileiros, em algum 

momento, pensaram em dar fim a própria vida e, desses, 4,8 % chegaram a 

elaborar um plano para isso. 

 

É preciso deixar de ter medo de falar sobre ao assunto. 

 

Saber as principais causas e a formar de ajudar pode ser o primeiro passo pra 

reduzir as taxas de suicido, no Brasil, onde, hoje, 25 pessoas por dia tiram a 

própria vida. 

 

Como se sente quem se mata ?  

Num estado de ambivalência. A pessoa busca atenção por sentir esquecida ou 

ignorada e tem a sensação de estar só – uma solidão sentida como um 

isolamento insuportável. 
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Momento de derrubar Tabus  



Quem se mata mais ? Meninos ou meninas ? 

 

Os meninos normalmente se matam mais, embora elas tentem mais vezes do 

que os meninos. 

 

O suicídio está vinculado a alguma doença mental ? 

 

O suicídio resulta de uma crise. Não está ligado a uma doença mental, mas a 

um momento crítico que pode ser superado. 

 

As pessoas que tentam suicídio pedem socorro ? 

 

Sim, é frequente pedir ajuda, quando o suicido parece uma saída. Encontrar 

alguém que tenha disponibilidade para ouvir e compreender os sentimentos 

suicidas fortalece as intenções de viver. 
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Momento de derrubar Tabus  



Suicidas são egoístas e covardes 

 

No geral, as pessoas se matam para acabar com um sofrimento intenso, do 

qual não veem outra saída que não seja a morte. Trata-se, na grande maioria 

das vezes, de um ato de desespero, condição que reduz opções, vínculos com 

pessoas queridas e esperança no futuro. 

 

O suicídio é hereditário 

 

Não há fatos científicos que provem que o suicídio seja hereditário. No 

entanto, uma história familiar de suicídio é um fator de risco importante, 

bem como a existência de tentativas anteriores. Isso pode ter relação com um 

luto inacabado na infância, um comportamento aprendido diante de situações 

limite ou a existência de um tabu familiar sobre o tema. 
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Momento de derrubar Tabus  



Quem está por perto pode ajudar ? 

 

É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. 

Se um amigo se aproxima e perguntar “tem algo que eu possa fazer para te 

ajudar ?” Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O 

importante é estar preparado para ouvir. 

 

Quem oferece ajuda para pessoas com intenção de se matar ? 

 

Há, uma rede de voluntários que oferecem apoio emocional gratuito, por meio 

de telefone, internet e presencial, o CVV. É um grupo de 2.200 voluntários 

treinados para ouvir e compreender pessoas que estão abaladas 

emocionalmente e que correm serio risco de vida. 
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Momento de derrubar Tabus  



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.” 



Dicas   

Livro recomendado – Viver é a Melhor Opção  - André Trigueiro 

Evento: 18 e 19/09 – Casa de Samanbaia –  com a presença do autor. 

 

Esse livro tem como finalidade a prevenção. Trata de casos reais  e 

fornece uma abordagem de ajuda aos familiares  que passaram por essa 

difícil experiência. 

https://www.youtube.com/shared?ci=XM41FzuMhBo 

 

Voluntário do CVV deve fazer uma reunião com os interessados no 

tema e nos trabalhos desenvolvidos,  em outubro/2016. 

Site: www.cvv.org.br 

Material  indicado: 

a) Falando abertamente sobre suicídio 

b) Suicídio – conhecer para prevenir ABP 2014 

c) Comportamento Suicida: Conhecer para prevenir . 

 

Tele de ajuda: 141  

http://www.cvv.org.br/

