


O Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858

Hoje pude participar de uma reunião mediúnica muito interessante 
na Sociedade, e acredito que meu relato sobre a conversa que tive 
com o Espírito que foi evocado pode ser útil para conscientizar 

outras pessoas sobre um tema 
extremamente sério e cujas 
consequências, como poderá ser 
visto neste relato, são terríveis. O 
tema a que me refiro é o suicídio, e 
meu primeiro contato com a história 
do Espírito com o qual conversei 
aconteceu há aproximadamente 
uma semana, no dia 8 de abril 

 
Estava eu folheando o jornal, 
quando li uma notícia que dizia o 
seguinte:

O Suicida da Samaritana

1. Do ano de 1858



“Ontem à noite, um homem de cerca de cinquenta anos, bem-vestido, foi até o 
Hotel da Samaritana¹ e pediu por um quarto para se banhar. Porém, depois de duas 
horas, um funcionário do hotel achou que o homem estava demorando muito para 
terminar seu banho, e por isso foi até o quarto para ver se algo havia acontecido. 
Quando abriu a porta, o que viu foi a pior cena que poderia presenciar: o homem havia 
tirado a própria vida. Logo as autoridades vieram buscar o corpo do infeliz, que não 
estava com nada que poderia ajudar a descobrir sua identidade, e por isso, foi levado 
diretamente para o necrotério, onde são guardados os corpos dos que acabam de partir.”. 
 

1. Na verdade, esse lugar era uma casa de banhos, onde as pessoas alugavam um quarto instalado com uma banheira e que só servia para 
higiene, não para hospedagem, como um hotel.
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Kardec: Onde você está agora?

- Não sei dizer... e você, sabe onde eu me encontro?

Kardec: Na Rua Valois, nº 35¹, em uma reunião de 
pessoas que estudam o Espiritismo e que querem o seu 

bem.

- Me diga, por favor, se eu ainda estou vivo... estou sufocando no caixão!

Kardec: Quem te convidou para vir falar conosco?
-Oh, quem me convidou eu não sei, mas me senti tão aliviado quando me chamaram...

Kardec: Se me permite perguntar, senhor, qual foi o motivo que o levou ao suicídio?

Depois de saber do triste acontecimento e me 
lamentar pela dor que aquele homem estava sentindo, 
e muito provavelmente continuava a experimentar, 
pensei que talvez conversar com o Espírito daquele 
senhor poderia trazer algum ensinamento útil para 
mim, para meus colegas e para outros que um dia 
lessem o que foi dito nessa conversa. Portanto, propus 
aos meus companheiros que evocássemos aquele 

homem na próxima reunião da Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas, e hoje, dia 13 de abril, ele pôde 

falar conosco. Aqui vai uma transcrição do que foi 
dito ao longo de nossa conversa:

1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 
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Cabe aqui esclarecer algumas coisas. Mesmo que sua alma já não habite mais seu 
corpo, esse homem ainda se encontra preso às ideias do mundo terreno, e por isso, 
não consegue ver a verdade espiritual na sua frente e nem acreditar que não está mais 
encarnado.

Kardec: Por que você não deixou nada que pudesse indicar sua identidade?

- Estou abandonado, não queria que ninguém me encontrasse..., mas a verdade é que 
decidi fugir de um mal e acabei encontrando outro ainda pior!

Kardec: E você continua sem querer revelar quem é?

- Sim. Já sinto tantas dores, não me faça passar por mais esta.

Kardec: Você tinha uma família, mulher, filhos?

- Eu já te disse, estava abandonado, ninguém me amava...

Kardec: E o que você fez para não ser amado por ninguém?

- Ah, quantas pessoas estão na mesma situação que eu!... Um homem pode estar 
sozinho no meio da própria família, quando nenhum coração o ama.

- Espere, eu estou morto?...Não, não é 
possível! Ainda estou no meu corpo, você 
não sabe o quanto estou sofrendo, estou 
sufocando! Eu só quero que a dor pare!
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Kardec: Você teve medo ou dúvidas antes de tirar a própria vida?

- Pelo contrário, eu estava ansioso por isso... Imaginava que 
iria descansar.

Kardec: Por que a ideia de que a vida continua não fez você 
desistir do seu plano?

- Eu não acreditava mais no futuro, estava sem esperanças. O 
futuro é a esperança.

Kardec: O que você pensou enquanto sentia que sua vida se 
extinguia?

- Eu não pensei em nada, só senti..., mas a verdade é que 
a vida não se extinguiu, estou conectado ao meu corpo, 
eu não morri... Ainda sinto os vermes me consumindo 
abaixo da terra.

Kardec: E o que você sentiu quando se completou a morte?

- E por acaso ela se completou? Pois não é o que eu sinto!

Kardec: Foi doloroso o momento em que se extinguiu a vida?

- Menos doloroso do que depois. Naquele momento, só meu corpo sofreu, mas 
agora, sinto tanto a dor do corpo quanto a angústia da alma.

Depois de mais algumas perguntas que fizemos para o Espírito daquele 
homem, percebemos que não havia mais nada que ele pudesse esclarecer sobre sua 
situação no plano espiritual. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, ainda 
estava muito confuso, e tudo o que pôde nos relatar foi seu sofrimento.

São Luís, o espírito encarregado pela reunião e pela médium que nos 
proporcionou tal conversa, a Srta. Ermance Dufaux, ainda esclareceu uma questão 
que tínhamos sobre a condição do infeliz espírito com o qual havíamos acabado de 
nos comunicar:
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Kardec: O estado apresentado pelo espírito 
daquele homem, em que ele ainda se sentia 
conectado com seu corpo e continuava sentindo 
impressões de sofrimento físico, é o mesmo pelo 
qual passam todos os Espíritos depois do suicídio?

São Luís: Sim. O Espírito deveria 
permanecer ligado ao corpo até o fim de sua 
vida, e esse fim acontece naturalmente depois do 
enfraquecimento dos laços que ligam o espírito ao 
corpo. O suicídio interrompe a vida antes da hora, 
o que faz com que esses laços não sejam desfeitos 
da forma correta. O resultado é que o Espírito não 
vai se desligar totalmente do corpo até que esses 
laços se desconectem com o tempo. 
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Após esse esclarecimento, a reunião foi encerrada e eu me recolhi para refletir 
sobre os acontecimentos da noite. Percebi a importância do que foi dito pelo Espírito 
daquele senhor e das consequências de sua triste decisão, e por isso decidi escrever 
este relato: quanto mais pessoas souberem dos terríveis resultados do suicídio, mais 
conscientes estarão do sofrimento que ele causa, e, por isso, se afastarão da ideia de 
interromper a própria vida antes da hora que Deus decidir que elas devem partir. 

Por fim, deixo ainda um último comentário sobre um detalhe importante dessa 
reunião, para que fiquem menos dúvidas no entendimento do leitor. Em diversos 
momentos, o Espírito do homem com o qual conversamos falou que não estava 
morto, e que não acreditava no que estávamos dizendo sobre sua situação no mundo 
espiritual. Isso pode ser explicado pelo simples fato de que, como o próprio homem 
diz em determinado momento da conversa, ele não acreditava na ideia de futuro, ou 
seja, o fim da vida era para ele o nada. Ora, se depois de desencarnar ele sentiu que 
ainda podia ver, ouvir, falar e pensar, isso só poderia significar, de acordo com o que 
ele acreditava, que ele não estava morto, e que sua tentativa de tirar a própria vida 
havia falhado. Porém, é importante destacar que esse entendimento do Espírito vai 
mudar com o tempo, até que ele finalmente compreenda melhor a nova vida em que 
se encontra. 

Fim
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Comentários aos pais, evangelizadores e 
educadores espíritas

Essa seção oferece comentários sobre a história que 
servirão de subsídio para que pais, evangelizadores ou educadores 
espíritas possam atingir dois grandes objetivos. O primeiro é 
trabalhar os conceitos espíritas, reforçando na criança e no jovem o 
entendimento da ciência espírita. O segundo é, através de reflexões e 
questionamentos, revisitar a história, procurando extrair lições morais 
importantes que sedimentem o desejo do bem e de tornar-se melhor. 
 
 O caso do suicida da samaritana, relatado 
por Kardec na Revista espírita de 1858, é para nós 
um grande alerta com relação às consequências do 
suicídio para o Espírito, após a morte do corpo físico.

Vivemos hoje o crescimento do número de 
suicídios, especialmente entre os jovens na faixa etária 
dos 10 aos 19 anos (1). Em todo o planeta as mortes 
de suicídio chegam a 800.000 por ano segundo dados 
de 2016 da OMS (2). Além disso, é preciso refletir 
sobre os casos que não se consumaram, sobre as 
crianças que estão a um passo da ideação suicida nas 
trilhas da depressão e da ansiedade, e aquelas que 
praticam a automutilação como forma de amenizar 
suas dores psicológicas. 

Esse cenário justifica vencermos os tabus 
sociais para abordar o assunto como evangelizadores 
em nossas turmas, respeitando as nuances de cada 
faixa etária e as especificidades das crianças. Há 
temas ligados à valorização da vida que podem 
ser abordados num sentido mais amplo em todas 
as idades: cuidados com o corpo, planejamento 
reencarnatório, fluido vital e até mesmo a ideia de 
suicídio moral ou indireto conforme a ilustração 
oferecida pela história de André Luiz, no livro Nosso 
lar, psicografado pelo médium mineiro Francisco 
Cândido Xavier. Quanto à abordagem direta do 
suicídio, sabemos que há uma evolução gradual na 

compreensão que a criança possui da morte que deve 
ser observada (3). Especialistas dizem que, de forma 
geral, uma criança já pode buscar conscientemente 
tirar a própria vida a partir dos 8 anos de idade, 
embora o fenômeno possa ocorrer ainda antes (4). 
Partindo dessas informações e analisado o contexto 
da turma, ainda é preciso ter alguns cuidados na 
abordagem do tema, como não romantizar a ideia 
do suicídio e evitar detalhar os métodos utilizados 
para tirar a própria vida, a fim de não provocarmos 
o efeito contrário, estimulando as crianças ao feito. 

Levadas em conta essas observações, 
consideramos que as obras de Allan Kardec trazem 
casos valiosos e instrutivos, que podem ser estudados 
pelas crianças, contribuindo com a prevenção do 
suicídio na medida em que reforçam o valor da 
vida. Segundo o próprio codificador, o Espiritismo 
constitui o mais poderoso preservativo contra o 
suicídio, pois torna impossível a dúvida sobre a vida 
futura, promovendo a calma e a resignação diante 
das dores presentes, além de apresentar os próprios 
suicidas a informar seu estado de desgraça, provando 
que “ninguém viola impunemente a lei de Deus, que 
proíbe ao homem encurtar a sua vida” (O evangelho 
segundo o espiritismo, O suicídio e a loucura).  

  A história do suicida da Samaritana 
demonstra os sofrimentos reservados àqueles que 
cometem suicídio, abreviando suas vidas antes 
da hora designada por Deus, e reforça a conexão 
entre a descrença na vida futura e a diminuição 
da capacidade de suportar os sofrimentos na vida 
presente. Infelizmente, a ideia de que a morte é o fim 
se apresenta como solução na mente do incrédulo 
que deseja findar com os seus sofrimentos. A certeza 
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na vida futura poderia ter lhe sugerido ao menos 
a dúvida quanto ao término das dores, enquanto 
o conhecimento que nos faculta o Espiritismo 
comprova que essas são apenas multiplicadas, 
conforme indicam as palavras do suicida: “Fugi do 
sofrimento para encontrar a tortura” (Revista espírita - 
1858, O suicida da Samaritana).

Existem algumas ideias que podem ser 
trabalhadas em outros momentos com o objetivo 
de facilitar a compreensão do que é relatado pelo 
Espírito suicida nessa história. 

• Há um tempo certo para morrermos, 
designado por Deus e estipulado por nós quando 
escolhemos as nossas provas (Questões 259, 718, 719 
e 944 de O livro dos espíritos e O suicídio e a loucura 
em O evangelho segundo o espiritismo)

• Temos certa quantidade de fluido vital e 
uma constituição física apropriada à vivência destes 
anos na Terra e quando adiantamos abruptamente o 
retorno, nosso corpo encontra-se no ápice de suas 
forças orgânicas, o que torna o desligamento do 
corpo um processo muito mais lento e doloroso, 
prolongando o período de perturbação em que o 
Espírito sente a repercussão da decomposição física 
do corpo e, em muitos casos, revive a experiência de 
sua morte. Referências: Capítulo IV - Do Princípio 
Vital e questão 957 de O livro dos espíritos. Capítulo I - 
A passagem e Capítulo V - Suicidas na segunda parte 
de O céu e o inferno.

Além disso, os ensinamentos morais da 
doutrina que decorrem da compreensão que ela 
oferece das leis da vida, serão ferramentas úteis 
para que a criança atravesse da melhor maneira os 
momentos de dor e provação:

• A vida é repleta de provas que promovem 
o nosso crescimento e evolução, mesmo as dores 
têm a sua função em nosso desenvolvimento moral 
e intelectual. Referências: questão 266 de O livro dos 
espíritos.

• Se passarmos pelas provas com resignação e 
coragem, sairemos vitoriosos da existência. Já quando 
abandonamos nossos compromissos, as provas se 
repetirão de modo ainda mais duro. Referências: 
Ato de submissão e resignação no item II - Preces 

por aquele mesmo que ora, do Capítulo XXVIII - 
Coletânea de Preces Espíritas de O evangelho segundo 
o espiritismo. Félicien  no Capítulo V – Suicidas, da 
segunda parte de O céu e o inferno.

• Na hora da provação e da dor, dos problemas 
que parecem sem solução, lembremos que não 
estamos sozinhos e podemos contar com a ajuda de 
Deus e dos bons Espíritos, recorrendo à prece sincera. 
Somos muito amados e não precisamos ter receio de 
pedir ajuda. Referências: Aos anjos guardiões e aos 
Espíritos Protetores no item II - Preces por aquele 
mesmo que ora, do Capítulo XXVIII - Coletânea de 
Preces Espíritas de O evangelho segundo o espiritismo.

E ainda podemos ajudar a criança a lidar com 
casos de suicídio que venha a conhecer, seja de 
amigos ou familiares. Não amenizamos a gravidade 
do ato, mas valorizamos o poder da prece, bem como 
a misericórdia e o amor de Deus. 

• Precisamos estar atentos aos sentimentos 
de nossos familiares e amigos, oferecendo nossa 
amizade, nosso carinho e compreensão.

• Diante dos casos de suicídio, nossa melhor 
postura é a de orar por essas almas que estão em 
sofrimento. Elas não foram abandonadas por 
Deus, e após esse doloroso período de perturbação, 
receberão novas oportunidades para reparar este erro. 
Referências: Por um suicida no item IV - Preces 
pelos que já não são da Terra, do Capítulo XXVIII - 
Coletânea de Preces Espíritas de O evangelho segundo o 
espiritismo.

O evangelizador deve usar toda a sua 
sensibilidade para sondar constantemente os 
corações e mentes de seus evangelizandos. A história 
além de preventiva, é oportunidade para avaliar a 
necessidade das crianças com relação a esse tema.

Estudos de grande escala realizados nos 
últimos anos apontam para a existência de fatores 
de risco de grande relevância para o suicídio entre 
crianças e adolescentes. A dificuldade para lidar com 
seus próprios problemas, a adição em smartphones, 
o tempo ocioso e o baixo grau de interação com 
a família devem ligar o sinal de alerta em pais e 
evangelizadores quando observados nos filhos e 
evangelizandos, que, ainda segundo esses estudos, 
devem promover nas crianças o uso do celular para 
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fins nobres, a leitura, a fé e a religiosidade (5). 
A família, sem dúvidas, apresenta um papel 

de suma importância na prevenção ao suicídio, 
como também é observado no estudo de Rebecca 
Soolea e colaboradores, que observaram ser o 
ambiente doméstico, bem como as pequenas brigas 
no lar, fatores bastante importantes para a ideação 
e consumação do ato suicida nos pequeninos (6). 
Na esfera doméstica, a escuta e o olhar sensível são 
indispensáveis, e podem, literalmente, salvar vidas. 
Seria possível prevenir 90% dos casos de suicídio se 
essas pessoas tivessem recebido apoio de qualquer 
pessoa, assim como ajuda profissional (7), mas para 
isso é preciso estar atento aos sinais. De acordo 
com o manual de prevenção da OMS, o indivíduo 
com ideação suicida costuma dar indícios de suas 
intenções antes de consumar o ato, o que pode incluir 
até mesmo a verbalização do desejo de se matar. No 
entanto, pode ocorrer que, diante desse cenário, os 
pais e familiares taxem o comportamento da criança 
e do jovem como “frescura”, exagero e fraqueza 
intensificando sentimentos como afastamento, 
impotência e autodepreciação que reforçam o seu 
sofrimento.

“A história além de preventiva, é 
oportunidade para avaliar a necessidade 
das crianças com relação a esse tema.”

Tanto evangelizadores como pais precisam 
adquirir consciência da relevância da abordagem 
espiritual no atendimento à criança como fator 
protetor, verdadeira vacina contra o suicídio, que 
prepara a criança para enfrentar os revezes da 
existência. Essa abordagem inclui a valorização do 
momento da evangelização infantil e do evangelho 
no lar, em que é possível ministrar diretamente lições 
sobre a realidade da vida espiritual, estimulando 
reflexões consoladoras, e se estende na rotina da 
família, que deve cultivar os momentos de prece, as 
boas leituras, músicas e filmes, o foco no cumprimento 
dos deveres, a nutrição dos relacionamentos positivos, 
o desenvolvimento dos talentos da criança, etc. A 
assistência psicológica e psiquiátrica, baseada nas 
ciências do mundo, vem desempenhar o seu papel 
no apoio à criança, e não deve ser menosprezada; no 

entanto, há um trabalho imprescindível e preventivo 
que cabe aos responsáveis por esse ser levar adiante, 
trabalho este que não será possível terceirizar: o de 
despertar os valores morais da criatura para que essa 
estabeleça a sua conexão com Deus.  

Sugestões de atividades e perguntas

A forma de abordar a história é livre e deve 
ser adaptada segundo os objetivos do educador 
que conhece as necessidades específicas de seus 
evangelizandos/filhos. A sugestão abaixo serve 
apenas para inspirar e valorizar o importante recurso 
das perguntas. Os questionamentos favorecem o 
engajamento da criança, porque permitem que ela 
tenha o prazer de extrair por si mesma as principais 
reflexões da história, exercitando seu raciocínio e 
sensibilidade. Cabe ao educador atento aproveitar 
suas contribuições e complementá-las, de forma a 
ampliar o conhecimento da criança.

Tendo em mente todas as recomendações 
mencionadas acima quanto à importância de atentar 
à faixa etária e especificidades da turma quando 
o assunto é suicídio, preparamos um roteiro de 
perguntas para uma turma hipotética, entre 10 e 13 
anos de idade, que já tenha contato com conteúdos 
básicos como: vida após a morte, escolha das provas, 
lições de Jesus, dentre outros. Não recomendamos 
que a história do Suicida da Samaritana seja trabalhada 
de forma abrupta, sem nenhuma contextualização. 
Antes de chegar aqui, os coordenadores podem 
pensar em reuniões mais sensíveis voltadas para 
sondagem, que possam preparar gradualmente a 
criança para conversar sobre o tema suicídio.

 
Para introduzir o caso:
• Vocês já ouviram falar sobre suicídio? O que 

é isso?

Talvez as crianças tragam além da sua própria 
percepção, casos que conheçam ou filmes e séries 
que abordam o assunto.

• O que pode levar alguém a buscar o suicídio?

• Nós somos espíritas e sabemos que a vida 
não acaba. Pensando nisso, qual será o destino dos 
suicidas após a morte, na vida espiritual?
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Depois do caso
• Por que este homem decidiu findar com a 

própria vida? 

Aproveitar a questão para sondar a turma 
sobre as questões afetivas no ambiente doméstico. 
Você já se sentiu sozinho como este homem? Vocês 
entendem a dor dele? O que você diria a ele se fosse 
um amigo seu?

• Vocês acham que se ele conhecesse o 
Espiritismo e os ensinamentos de Jesus, isso poderia 
ter ajudado ele a mudar de ideia?

Essa pergunta é útil para resgatar todos 
os conceitos espíritas sobre planejamento 
reencarnatório, fluido vital, vida espiritual, bem como 
as consolações que a doutrina nos traz do ponto de 
vista moral, como perdão das ofensas, amparo de 
Deus e da espiritualidade, objetivo da encarnação e 
finalidade das provas. 

• O que aconteceu com o Espírito do suicida 
após a morte do corpo?

Comentar o caso e reforçar a explicação geral 
segundo os comentários de Kardec em O livro dos 
espíritos. 

•  Após ler esse caso e compreender melhor o 
que ocorre no suicídio, você acha que essa escolha 
resolve os problemas do Espírito ou piora a situação?

O coordenador pode deixar bem clara a ideia 
de que o suicídio não é uma solução e é um crime 
diante das Leis de Deus.

• O que este homem poderia ter feito para 
enfrentar a prova dolorosa pela qual estava passando?

• Você já passou por uma dor forte assim? O 
que você fez para se sentir melhor? Quem poderia te 
ajudar numa situação dessas?

A troca de ideias entre as crianças serve para que 
elas se fortaleçam e se inspirem, os evangelizadores 
também podem responder às questões para 
enriquecer as respostas e aproveitar para deixar claro 
que estão abertos para conversar com as crianças e 
ajudá-las a qualquer momento. A evangelização não 
é apenas um local de instrução, mas um ambiente 
de apoio e confiança mútua, verdadeira rede de 
proteção.
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