
SUICÍDIO, O PORQUÊ? 

 

Tantos séculos já se passaram e, ainda assim continuo a ser 

incompreendido pela humanidade, talvez seja o momento oportuno de romper o 

silêncio e dizer que apesar de um dia ter sido um suicida, consegui superar todos os 

grilhões que me prendiam as duras recordações do calvário, que por muito tempo 

atormentaram o meu Espírito. O amor de um Messias foi fundamental para que 

esperança brilhasse novamente em meu coração, abrindo-me um novo caminho para 

que pudesse encontrar a paz interior.  

Somente na condição de uma criatura em estado de intensa 

vulnerabilidade é possível compreender o porquê de colocar um ponto final, ou 

melhor, um ponto e vírgula numa existência marcada por uma enorme perturbação 

interior; digo ponto e vírgula porque a vida não expira, pois somente a matéria tem 

prazo de validade e apenas Deus, o direito de abreviar ou prolongar uma vivência 

terrena, ninguém mais.  

Nos momentos mais cruciais do meu caminhar como discípulo de 

Cristo, percebi que já não tinha como voltar atrás e reparar o maior erro da minha 

vida; pois apunhalara o Amor em pessoa, a Criatura mais sublime que um dia conheci 

e que externava uma incansável vontade de amar. Certamente o meu discernimento 

não era suficiente para prever as gigantescas consequências que as minhas atitudes 

causariam. O Mestre apenas me ensinara o Amor e eu retribui com um ato 

impensado, impulsionado por uma grande ilusão. 

Contudo, hoje posso explanar com a propriedade de quem um dia 

tropeçou e caiu dentro de um profundo abismo negro, mas que soube aproveitar cada 

segundo da experiência subsequente, como uma oportunidade bendita de redenção: 

- Todos nós estamos sujeitos a erros, mas nem por isso temos que 

sucumbir diante deles: 

- O primeiro erro é quando deixamos as nossas ínfimas, mas valiosas 

virtudes de lado para nos esconder atrás do medo, da insegurança, do desespero, da 

angústia, do desânimo e da rejeição, como se o mundo conspirasse contra nós, 

acuando-nos no íntimo de nossas imperfeições; contudo, há de se ressaltar que 

somente Cristo reúne todas as virtudes e a perfeição absoluta. 

- O segundo erro é quando tentamos abreviar de forma drástica a 

nossa própria vida, acreditando que todos os tormentos se extinguirão, assim como 

as raízes dos nossos problemas. Um equívoco lamentável, pois apenas a matéria 

deixará de existir, o resto levaremos conosco para o além-túmulo, impregnando o 



Espírito com sensações extremamente tenebrosas, que nem mesmo a criatura mais 

pessimista poderia imaginar que algo tão insalubre pudesse existir, quanto mais fazer 

parte da sua vida; o sentimento de culpa nos acompanhará por longos anos como 

uma terrível maldição, cerceando-nos a noção de tempo, espaço e realidade, num 

ambiente denso e de escuridão sem fim. 

Jesus me perdoou, eu me perdoei e somente após uma oportunidade 

de dolorosos resgates, resignando em nome do Cordeiro, consegui sublimar a minha 

alma, libertando corações e preenchendo-os com a verdadeira Fé.  

Não importa o que pensam os outros, Jesus me ensinou a necessidade 

de amar incondicionalmente e compreender todos aqueles que até hoje não me 

compreendem. 

A vida tem seus brilhos e também muitos dissabores, mas quem somos 

nós para contestar a grandiosidade da Obra Divina. 

Jamais desista de viver, mesmo porque não conseguirá e se tentar, com 

certeza um grande arrependimento irá bater à tua porta, pois não existe ingratidão 

maior para com Deus que desprezar a vida que Ele te concedeu com muito amor. 

Não pense que Ele irá te castigar, mas com certeza a tua consciência jamais te deixará 

em paz. 

Viver é uma oportunidade maravilhosa de recomeçar tudo aquilo que 

não terminamos outrora. Então viva intensamente, mesmo que seja sob prantos, dores 

e muitas desilusões; somente resignando com Fé, Esperança e muito Amor estará em 

condições de dar o passo seguinte e receber o lenitivo que a tua alma tanto necessita.  

Segure na mão de Deus e confie, sempre, ainda que os infortúnios da 

vida venham te desnortear, pois não há culpa mais dolorosa no mundo do que aquela, 

ao trair a confiança de Jesus, o Cristo vivente dentro do teu coração, Aquele que veio 

para te salvar dos “teus pecados”. 

Ame infinitamente o teu próximo, e a ti o suficiente para ser Feliz. O 

excesso de amor próprio te transformará numa criatura egoísta e a deficiência deste 

sentimento, num sofredor determinado a cometer um desatino. 
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