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O SUICÍDIO É A NEGAÇÃO ABSOLUTA DA LEI
DO AMOR

Em Taiwan, a fabricante de eletrônicos Foxconn
“anunciou que vai contratar dois mil profissionais de
saúde mental para tentar conter uma onda de suicídios em
suas fábricas na China”(1). A empresa conta com 700 mil
funcionários - cerca de 300 mil deles na China -, fabrica
vários produtos para multinacionais, como o celular
iPhone, da Apple, os consoles de games PlayStation, da
Sony, Wii, da Nintendo, e Xbox, da Microsoft, e o leitor
eletrônico Kindle, da Amazon..
Na França, como se não bastasse o preocupante “Dia
nacional de prevenção ao suicídio”, a Justiça francesa está
investigando a onda de suicídios na operadora de telefonia
France Telecom. Nos últimos dois anos, 46 funcionários
da companhia se mataram - 11 deles apenas em 2010,
segundo dados da direção da empresa e dos sindicatos.
Nos EUA a Universidade de Cornell, no estado americano
de Nova York, lançou recentemente uma campanha de
prevenção ao suicídio. A Universidade já carrega há muito
tempo a fama negativa de ser uma escola marcada por
suicídios. Entre 2000 e 2005, houve 10 casos de suicídio
confirmados na Cornell.
O número de suicídios na Terra estarrece, senão vejamos:

há dez anos foram “815.000 pessoas que cometeram
suicídio. Países do Leste Europeu são os recordistas em
média de suicídio por 100.000 habitantes. A Lituânia
(41,9), Estônia (40,1), Rússia (37,6) (a taxa de suicídio na
Rússia é a segunda no mundo, abaixo somente da Lituânia
e leste europeu), Letônia (33,9) e Hungria (32,9).
Guatemala, Filipinas, e Albânia estão no lado oposto, com
a menor taxa, variando entre 0,5 e 2. Os demais estão na
faixa de 10 a 16. Em números absolutos, porém, a
República Popular da China lidera as estatísticas. Foram
195 mil suicídios no ano de 2000, seguido pela Índia com
87 mil, os Estados Unidos com 31 mil, o Japão com 20 mil
(em 2008 o suicídio entre jovens bateu novo recorde no
Japão)e a Alemanha com 12,5 mil” (2).
O suicídio é um ato exclusivamente humano e está
presente em todas as culturas. Suas matrizes causais são
numerosas e complexas. Alguns veem o suicídio como
um assunto legítimo de escolha pessoal e um direito
humano (absurdamente conhecido como o "direito de
morrer"), e alegam que ninguém deveria ser obrigado a
sofrer contra a sua vontade, sobretudo de condições como
doenças incuráveis, doenças mentais e idade avançada que
não têm nenhuma possibilidade de melhoria.
Nenhuma religião admite o suicídio. Essa unanimidade
evidencia tratar-se de algo contrário às leis divinas. Mas,
algumas seitas paranóicas fazem cultos ao suicídio, como
a Ordem do Templo Solar, a Heaven’s gate, a Peoples
Temples e outras. Entre os adeptos “notáveis” dessa escola
de pensamento estão incluidos o filósofo pessimista
Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, e o empirista
escocês David Hume.
Sob o ponto de vista sociológico, o suicídio é um ato que
se produz no marco de situações anômicas(3), em que os

indivíduos se veem forçados a tirar a própria vida para
evitar conflitos ou tensões inter-humanas, para eles
insuportáveis. Em verdade para os espíritas o "suicídio é o
ato sumamente covarde de quem opta por fugir,
despertando em realidade mais vigorosa, sem outra
alternativa de escapar"(4).
O suicida não quer matar a si próprio, mas alguma coisa
que carrega dentro de si e que, sinteticamente, pode ser
nominado de sentimento de culpa e vontade de querer
matar alguém com quem se identifica. Como as restrições
morais o impedem, ele acaba se autodestruindo. Assim, o
suicida mata uma outra pessoa que vive dentro dele e que
o incomoda, profundamente. O pensador Émile Durkheim
teoriza que a "causa do suicídio, quase sempre, é de raiz
social, ou seja, o ser individual é abatido pelo ser social.
Absorvido pelos valores [sem valor], como o consumismo,
a busca do prazer imediato, a competitividade, a
necessidade de não ser um perdedor, de ser o melhor, de
não falhar, a pessoa se afasta de si mesmo e de sua
natureza. Sobrevive de ‘aparências’, para representar um
‘papel social’ como protagonista do meio. Nessa vivência
neurotizante, ele deixa de desenvolver suas
potencialidades, não se abre, nem expõe suas emoções e se
esmaga na sua intimidade solitária"(5).
Curiosamente, há casos e casos. Em incêndios de
edifícios, algumas pessoas presas em andares superiores,
têm pulado para a morte, ante a proximidade das chamas.
Não podemos considerar essa situação como um ato
suicida. Há apenas um gesto instintivo de fuga. O calor,
nessa situação, é tão intenso que, literalmente, pode levar a
pessoa ao estado de absoluta inconsciência.
Situação grave que merece ser analisada é a obsessão que
pode ser definida como um constrangimento que um

indivíduo, suicida em potencial ou não, sente, pela
presença perturbadora de um obsessor(encarnado ou
desencarnado). Há suicídios que se afiguram como
verdadeiros assassinatos, cometidos por perseguidores
desencarnados (e encarnados também). Esses seres
envolvem de tal forma a vítima que a induzem a matar-se.
Obviamente que o suicida nesse caso não estará isento de
responsabilidade. Até porque um obsessor não obriga
ninguém ao suicídio. Ele sugere telepaticamente ao ato,
porém a decisão será sempre do autocida.
A simples ideia, repetida várias vezes, leva o indivíduo à
fascinação, à subjugação, e, por fim, ao suicídio.
Emmanuel adverte que o suicídio é como alguém que
“pula no escuro sobre um precipício de brasas. Após o ato,
sobrevêm ao infeliz a sede, a fome, o frio, o cansaço, a
insônia, os irresistíveis desejos carnais, a promiscuidade e
as tempestades com constantes inundações de lamas
fétidas”(6). Em verdade, "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 do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja
justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da
misericórdia"(7)
Refletindo sobre a questão 945 de "O Livro dos Espíritos",
que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da
vida? Os Espíritos responderam: "Insensatos! Por que não
trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga!"(8) O
suicídio é a mais desastrada maneira de fugir das provas
ou expiações pelas quais devemos passar. É uma porta
falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus
males, precipita-se em situação muito pior. Arrojado
violentamente para o além-túmulo, em plena vitalidade
física, revive, intermitentemente, por muito tempo, as

chicotadas de consciência e sensações dos derradeiros
instantes, além de ficar submerso em regiões de
penumbras, onde seus tormentos serão importantes para o
sacrossanto aprendizado, flexibilizando-o e credenciandoo a respeitar a vida com mais empenho.
Na literatura espírita encontramos livros que comentam o
assunto. Temos como exemplo: "O Martírio dos Suicidas",
de Almerindo Martins de Castro, e "Memórias de um
Suicida", ditado pelo Espírito Camilo e psicografado por
Yvonne A. Pereira. O mestre de Lyon, em o livro "O Céu
e o Inferno" deixa enorme contribuição em exame
comparado das doutrinas sobre a passagem da vida
corporal à vida espiritual e, especificamente, no capítulo
V, da Segunda parte, onde aborda a questão dos suicidas.
Quando um indivíduo perde a capacidade de se amar,
quando a autoestima está debilitada, passa a ter
dificuldade de manter a saúde física, psíquica e somática.
André Luiz explica que "os estados da mente são
projetados sobre o corpo através dos bióforos que são
unidades de força psicossomáticas, que se localizam nas
mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou
infelizes a todas as células do nosso organismo, através
dos bióforos. Ela funciona ora como um sol irradiando
calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células
do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando
raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser,
principalmente em atingindo as células nervosas"(9).
O mais grave é que o suicida acarreta danos ao seu
perispírito. Quando reencarnar, além de enfrentar os
velhos problemas ainda não solucionados, verá acrescida a
necessidade de reajustar a sua lesão perispiritual. Portanto,
adiar dívida significa reencontrá-la mais tarde, com juros
cuidadosamente calculados e cobrados, sem moratória. A

questão 920, de O Livro dos Espíritos, registra que a vida
na Terra foi dada como prova e expiação, e depende do
próprio homem lutar, com todas as forças, para ser feliz o
quanto puder, amenizando as suas dores(10).
Ante o impositivo da Lei da fraternidade, devemos orar
pelos nossos irmãos que deram fim às suas vidas,
compadecendo-nos de suas angústias, sem condená-los.
Até porque, todos os suicidas, sem exceção, lamentam o
ato praticado e são acordes na informação de que somente
a oração em seu favor alivia as atrozes dores conscienciais
em que se encontram e que lhes parecem eternas.
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