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“De todos os desvios da vida 
humana, o suicídio é, talvez o 
maior deles pela sua 
característica de falso 
heroísmo, de negação absoluta 
da lei de amor e de suprema 
rebeldia à vontade de Deus, 
cuja justiça nunca se fez sentir, 
junto dos homens, sem a luz da 
misericórdia.”(Emmanuel, O consolador, 

26. ed., perg. 154). 
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Pontos de atenção 

“A incredulidade, a 
simples dúvida sobre 
o futuro, as ideias 
materialistas, em uma 
palavra, são os 
maiores estimulantes 
ao suicídio: geram a 
covardia moral.” (Allan 

Kardec, O Evangelho segundo 
o Espiritismo, 2. ed., Cap. V, 
Item 16, p. 86).  
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Suicídio  
Indireto 

“Mataram-se, pois, lentamente, 
conscientemente, certos do ato que 
praticavam, porquanto tiveram tempo para 
refletir! Suicidaram-se fria e indignamente, 
obcecados pelos vícios, certos de que se 
supliciavam, desrespeitando a prenda 
inavaliável que do sempiterno receberam 
com aquele corpo que lhes ensejava 
progressos novos.” (Yvonne A. Pereira, Memórias de um 

suicida, 27. ed., ano, p.236). 
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Caso: Problemas psiquiátricos, 
suicídio e tratamento pelo 
trabalho 
Livro: Sublime Expiação 
Espírito: Victor Hugo  
Personagens: Lucien, Márcia 
Situação: Lucien, vitimado pela 
hanseníase, recebe a visita de 
Márcia, uma antiga conhecida 
que sofria com problemas 
psiquiátricos 



Consequências do Suicídio 

“A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que 
se não extingue com as transições da morte do corpo físico, 
vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de 
sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que 
continuam experimentando os padecimentos físicos da última 
hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente 
[...].”(Emmanuel, O consolador, 26. ed., perg. 154). 
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“Camilo Castelo Branco, o mesmo literato 
português, que veio, com a obra 
“Memórias de um Suicida”, contar-nos 
sua trajetória no mundo espiritual após o 
seu desencarne por meio do suicídio, sob 
o pseudônimo de Camilo Cândido 
Botelho. Esta obra, redigida sob a 
orientação de León Denis pelas mãos da 
nossa querida Yvonne do Amaral Pereira, 
mostra a realidade daqueles que 
retornam ao mundo espiritual pelas 
portas do suicídio, os grandes 
sofrimentos que enfrentam, assim 
também o processo de reabilitação no 
mundo espiritual.”(Editora Auta de Souza, 

Comissão de Mocidade). 
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FÉ “A fé sincera é empolgante e se propaga 
entre as pessoas; transmite-se àquelas 
não na têm, ou mesmo, não a desejam 
ter, encontra palavras persuasivas que 
penetram a alma, [...]; pregai pelo 
exemplo das vossas obras para lhes 
demonstrar o mérito da fé; pregai pela 
vossa esperança inabalável para lhes 
fazer ver a confiança que fortalece e 
proporciona condições de enfrentar 
todas as adversidades da vida. Tende, 
portanto, fé, com tudo o que ela possui 
de belo e bom, em sua pureza, em sua 
racionalidade.” (Allan Kardec, O Evangelho 

segundo o Espiritismo, 2. ed., Cap. XIX, Item 11, p. 
250). 
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“No mês de setembro, é intensificada a realização da Campanha de 
Prevenção ao Suicídio Camilo Castelo Branco. A Campanha visa esclarecer, 

prevenir e alertar acerca da temática do suicídio, incentivando o 
desenvolvimento de sentimentos nobres como a alegria de viver por meio da 
mensagem consoladora do Espiritismo e de ações em torno da saúde física, 

mental e espiritual.”(Editora Auta de Souza, Comissão de Mocidade). 


