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Um homem chamado Luís Gautier namorava já há 
alguns meses uma jovem chamada Victorine Renard, cuja 
mão já havia pedido em casamento. 

A união de ambos deveria ocorrer em pouco tempo 
e, para economizar dinheiro, Luis e Victorine combinaram 
que Luis, que trabalhava como sapateiro, iria todos os dias 
para a casa dela jantar após seus longos dias de serviço.

O Triste Fim de Luís Gautier

Uma notícia bastante impactante chamava a atenção dos 
franceses no dia 7 de abril do ano de 1858, tanto pelo fato 
trágico, como pelas circunstâncias em que ele ocorreu.       

 

Aviso aos pais e educadores: alertamos para o cuidado que deve se ter com a faixa etária que será escolhida para tra-
balhar a temática abordada na história a seguir. A narrativa traz o conteúdo do suicídio que foi apresentado de forma não-ex-
plícita. Ainda assim, recomendamos que a história seja trabalhada preferencialmente com jovens e crianças acima de 10 anos 
de idade, faixa etária esta que o tema se faz mais relevante. Também sugerimos que, se necessário, façam as adaptações que 
reconhecerem como pertinentes conforme o público escolhido.



Certo dia, em um desses jantares, o casal iniciou uma discussão sobre algo bobo, mas que 
tomou proporções inesperadas. Luis, discordando do posicionamento de sua namorada sobre um 
assunto qualquer, levantou-se da mesa e, se dirigindo à porta, disse que não mais retornaria.

     No dia seguinte, entretanto, o jovem, mui-
to arrependido e descontente com a própria ati-
tude da noite anterior, retornou à casa da amada 
para lhe pedir perdão.

     Após um breve discurso reconciliatório do rapaz, Victorine 
surpreendentemente recusou-lhe as desculpas, dizendo não haver 
mais esperanças para o futuro do casal.

    Luis, desesperadamente, buscou convencer sua namorada 

a lhe desculpar, chorando e jogando-se no chão diante dela, mas 

aquele apelo não sensibilizou o coração de sua ex-noiva.
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

Enterrou-a no seu peito. De dentro da casa, a moça, que não sabia a intenção do ex-namorado, 
ouviu o corpo de Luis escorregar pela porta e pensou que ele havia se sentado diante da casa.

O sapateiro, entretanto, não de-
sistiu, retornando à casa de Victorine 
todos os dias, a qual, não mais abria a 
porta para recebê-lo. 

Em uma última tentativa para 
chamar a atenção de Victorine, Luis 
bateu como de costume na porta da 
ex-namorada, solicitando-lhe que a 
abrisse para que ambos pudessem con-
versar.

Como novamente sua solicitação foi ignorada, Luis retirou de seu bolso uma faca, e dizendo 
as  seguintes palavras:

“Adeus, pois, cruel Victorine! Trate de procurar um marido que a ame tanto quanto eu!”
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Decorridos 15 minutos, ouviu-se o grito 

espantado de um homem que passava na frente 

da casa de Victorine pedindo por socorro. 

Quando a moça abriu a porta de sua casa para 

verificar o que havia corrido, tomou um grande 

susto ao encontrar o corpo de Luis pálido e es-

tendido no chão. Já não havia mais tempo para 

nada, Luis se encontrava morto.

“Adeus, pois, cruel Victorine! Trate de procurar um marido que a ame tanto quanto eu!”
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Alguns meses após ler a notícia, Kardec, em uma das reuniões da Sociedade Parisiense de Estu-
dos Espíritas, decidiu dirigir algumas perguntas ao espírito de São Luís, o espírito protetor daquele 
grupo de estudos, cujo entendimento ajudaria os participantes a compreenderem algumas questões 
sobre o tema do suicídio.

Allan Kardec - A moça, Victorine, que causou sem intenção o suicídio de seu ex-noivo, tem 
alguma responsabilidade?

São Luís - Sim, porque não o amava.

AK - Então, para evitar o suicídio do rapaz, ela deveria se casar com ele apesar de não querer?

SL - Ela procurava algum momento para se separar dele, e assim fez antes de se casarem o que 
viria a fazer depois caso não se separassem naquele momento.

AK - Neste caso, a sua responsabilidade está no fato de ela ter alimentado sentimentos no 
rapaz que ela não tinha no seu coração?

SL – Sim, exatamente. Mas sua falta não foi tão grande como a de alguém que tivesse provo-
cado de maneira voluntária o suicídio do rapaz, pois ela não sabia das intenções de Luís de se 
suicidar.
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Mais tarde, para compreender melhor o estado daquele rapaz que havia se suicidado, Allan 

Kardec evoca o espírito de Luís Gautier.

Allan Kardec - O que você pensa da ação que cometeu?

Luís Gautier - Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em me suicidar por causa dela, pois 
ela não merecia.

Kardec refletiu, por um instante, sobre o que Luís queria dizer com aquelas palavras. Certa-

mente, aquele Espírito ainda em estado de confusão, por sua chegada recente ao mundo dos espíri-

tos, não compreendia ainda que o suicídio não é meritório em qualquer situação; isto é, mesmo que 

Victorine fosse a pessoa mais bondosa e amável do mundo, o desejo de Deus não seria o de que Luís 

tirasse sua própria vida por amor a ela.
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AK - Então ela não te amava?

LG - Não. A princípio pensava que me amava, mas a discussão que tivemos naquele jan-
tar abriu os olhos dela, e ela até se deu por feliz achando uma desculpa para terminar o relacio-
namento comigo.

AK – E o seu amor por ela era sincero?

LG – Era somente uma paixão, pois se o amor fosse puro eu não teria cometido esse ato.

AK – Se ela soubesse que você se suicidaria, continuaria insistindo em não o desculpar?

LG - Não sei... eu acho que não, porque na verdade ela não é uma pessoa má. Mas, mesmo 
desse jeito, ela não seria feliz. 

AK – Quando você foi à casa dela naquele dia, já tinha a ideia de cometer suicídio?

LG - Não, na verdade eu não pensava nisso. Foi só porque ela persistiu em não me descul-
par que eu perdi minha razão.

AK – Parece que você se arrependeu de cometer suicídio somente porque Victorine não 
merecia que você fizesse isso. É realmente esse o seu único arrependimento?

LG – Nesse momento, sim. Ainda estou perturbado. Ainda imagino estar à porta de Vic-
torine e sinto outra sensação que não consigo descrever.

AK - Você acha que mais tarde vai conseguir compreender Victorine?

LG - Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria me resignar... Fui fraco 
e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucu-
ras, e infelizmente ele só compreende que errou bastante tarde. Mas infelizmente o que sinto 
agora é um desgosto muito grande.
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AK - Você disse que sente um desgosto no coração. Qual é esse desgosto?

LG - Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria ter cometido suicídio. Era melhor eu ter 
suportado toda a dor do que morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz; sofro, e é sempre ela 
que me faz sofrer, a ingrata Victorine. Parece-me estar sempre à sua porta, mas... não vamos 
falar nem pensar mais nisso, que me incomoda muito. Adeus.

“Se todos soubessem o amor que Deus tem por todos nós, e a ajuda que os nossos Espíri-

tos protetores nos dão diante dos nossos problemas, certamente não fariam isso.”

“O suicídio nunca será um bom caminho para qualquer dificuldade que estivermos en-

frentando em nossas vidas; por maiores que elas pareçam ser, a dor que enfrentaremos, se 

optarmos pelo suicídio, será ainda maior” pensava o codificador consigo mesmo. 

Terminando de receber aquela comunicação de Luis Gautier, Kardec refletiu sobre o sofri-

mento daquele jovem que somente agora compreendia como sua atitude havia sido equivocada. 
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  Kardec ainda refletiu sobre a ex-noiva de Luís, Victorine. São Luís havia dito que a jovem não 

era a culpada pelo suicídio do rapaz, mas possuía responsabilidade na medida em que não alimenta-

va sentimentos verdadeiros por ele, construindo uma ilusão que fez seu noivo entrar em desespero. 

Portanto, apesar de Victorine não ter induzido Luís ao suicídio, teve sua parcela de responsabilidade 

na atitude impensada do jovem.

FIM

Ao fim daquela reunião da Sociedade Parisiense, enfim, Kardec e seus companheiros de estudo 

fizeram uma prece por todos aqueles que estão pensando em cometer suicídio ou já o cometeram, 

acreditando se livrar do sofrimento.
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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. 

    Alertamos para o cuidado que deve se ter 
com a faixa etária que será escolhida para trabalhar 
a temática abordada na história . A narrativa traz o 
conteúdo do suicídio que foi apresentado de forma 
não-explícita. Ainda assim, recomendamos que a 
história seja trabalhada preferencialmente com jovens e 
crianças acima de 10 anos de idade, faixa etária esta que 
o tema se faz mais relevante. Também sugerimos que, 
se necessário, façam as adaptações que reconhecerem 
como pertinentes conforme o público escolhido. 

 Os temas de proteção e valorização da vida 
têm sido objeto de muita atenção da nossa sociedade 
ultimamente, por isso trazemos uma segunda história 
considerando uma análise dessa temática sob a ótica 
espírita. Vamos iniciar pelas perguntas mais básicas 
que Kardec fez aos espíritos a respeito do tema. 

944- Tem o homem o direito de dispor da sua 
vida? 

“Não; só a Deus assiste esse direito. O suicídio 
voluntário importa numa transgressão desta lei.” 

a) Não é sempre voluntário o suicídio? 
“O louco que se mata não sabe o que faz.”

Nessa primeira questão temos uma resposta 
clara, o homem não tem o direito de se matar. E quando 
faz isso está transgredindo a lei. Que lei? a Lei de Deus, 
a Lei Divina ou Natural. Lei essa que está escrita na sua 
consciência.

É interessante que, para dar a resposta, os 
Espíritos qualificam o suicídio de que estão falando. 
Estão se referindo ao suicídio voluntário. Por isso surge 
a próxima questão, Allan Kardec procura explorar mais 
esse capítulo da lei. E com isso os espíritos esclarecem 
dizendo que a pessoa que está fora do seu juízo perfeito, 
recebe um tratamento diferente da justiça divina. No 
desdobramento da história “suicídio por amor”, nós 
vamos ver uma busca constante de Kardec por entender 
os mecanismos da Lei de Deus. Essa lei que rege a vida 
moral das criaturas. Mas afinal, qual a importância de 
se conhecer os detalhes da lei?

Os bons Espíritos explicam que a pessoa só é 
infeliz se estiver afastada da lei de Deus. E eles mesmos 
reforçam dizendo que a Lei de Deus é a única verdadeira 
para a felicidade do homem (q 614).

Na história, Kardec procura se informar sobre 
a responsabilidade de cada uma das partes no suicídio. 
Ele então recebe a informação de que a moça teve 
responsabilidade no suicídio do rapaz, pelo fato de ter 
alimentado sentimentos que não eram verdadeiros. 
E, ainda desbravando os pormenores da lei, podemos 
compreender, com a explicação que os espíritos dão 
para o caso, que essa responsabilidade não é tão grande 
quanto seria se ela tivesse provocado o suicídio dele 
intencionalmente.

Todo esse enredo nos lança para um tema muito 
importante: compromisso afetivo. Embora seja um 
tema que se refira a relacionamentos amorosos, e às 
questões de sexualidade, ele está intrinsicamente ligado 
à proteção e valorização da vida. Pois as decepções 
que as pessoas encontram em suas experiências 
amorosas, trazem um impacto muito forte em suas 
vidas. Ao observarmos as pessoas na nossa sociedade 
estabelecendo relações superficiais, originadas não 
pelo amor verdadeiro, mas por paixões inferiores 
como a ambição pela riqueza, poder ou sensualidade, 
podemos constatar a quantidade de pessoas sofridas 
e machucadas nessas relações. Ocasionando lesões 
psíquicas, feridas na alma, que podem levá-las a 
depressão, à loucura e ao suicídio.

O Triste Fim de Luís Gautier
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Sugerimos ao leitor a busca de dois textos: 
o primeiro é “O dever”, Cap. XVII, no Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o segundo 
é o capítulo “Compromisso Afetivo”, do livro Vida e 
Sexo, psicografia de Francisco C. Xavier, pelo Espírito 
Emmanuel, em que o autor espiritual finaliza dizendo 
que “aprenderemos (...) através da penalogia sem 
cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem 
lesar a nós mesmos.”

 
Sugestões de atividades e perguntas

Nesse contexto, entendemos que seja muito 
importante abrir a discussão sobre o atentado à própria 
vida. Mas antes de entrar diretamente nessa questão, o 
educador poderá fazer uma dinâmica para estimular o 
sentimento de gratidão à Deus.

Perguntar: O que Deus nos dá diariamente e não 
notamos e não agradecemos? (o ar, o sol, a chuva...)

Que outras coisas são tão maravilhosas e que 
não valorizamos talvez por que estejamos saciados 
delas? (a família, a visão, os sentidos, a saúde do corpo, 
a educação que recebemos)

Como fazer para desenvolver um sentimento 
profundo de gratidão a Deus?

O evangelizador poderá falar da importância de 
se cultivar o hábito da prece. 

O primeiro dever de toda criatura humana, o 
primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa 
de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão 
poucos são os que sabem orar! Que importam ao Senhor 
as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso 
um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como 
qualquer dever?

A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu 
culto, deve ser feita logo que o Espírito haja retomado 
o jugo da carne; deve elevar-se aos pés da Majestade 
divina com humildade, com profundeza, num ímpeto 
de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até 
aquele dia;

Respondendo então à pergunta de como se 
desenvolver a gratidão a Deus, precisamos estimular o 
hábito da oração. E para que a oração não seja de forma 
maquinal, pode-se estimular que as crianças exercitem 

a prece como uma conversa deles com Deus, falando 
daquilo que sentem no momento, o que desejam falar 
para Ele.

Após esse momento de reflexão e sentimento, o 
educador poderá propor outra pergunta para trazer a 
discussão sobre o suicídio: o que essa atitude do homem 
(suicídio) significa para Deus? Essa atitude significa 
a nossa ingratidão por tudo de valioso que Deus nos 
deu nessa vida. E na sequência poderá explorar outras 
nuances dessa discussão.

Considerando agora o tema de Compromisso 
afetivo, muita gente irá se perguntar: como trabalhar 
compromisso afetivo com crianças? O educador 
poderá conduzir diálogos e dinâmicas que apresentem 
situações de respeito às amizades e cuidados em não 
se portar de forma indiferente aos sentimentos dos 
amigos e familiares. No final, poderá concluir que, 
se não aprendemos, desde cedo, a ter empatia pelas 
pessoas, a não nos colocarmos no lugar dos amigos e 
pessoas da nossa convivência, poderemos ferir corações 
que estiverem próximos a nós.

Como sugestão de vivência, pode-se, através da 
dramatização, representar dois amigos na escola, que 
sentam sempre juntos, conversam sobre tudo.... mas 
de repente, um deles resolve não sentar mais com o 
primeiro, e pior, vira as costas para este. Ao término da 
encenação, devem-se trazer as perguntas provocando 
a manifestação das crianças e jovens, sobre a postura 
desse que virou as costas. E os sentimentos que foram 
gerados no outro. Exercitar empatia. Explicar a palavra 
empatia, e trazê-la para o contexto. Em seguida podem-
se sugerir reflexões sobre se elas, as crianças, já se viram 
em algum momento fazendo o mesmo... talvez não 
exatamente aquilo, mas algo que representasse uma 
indiferença ou relaxamento na amizade com alguém. E, 
assim, perguntar ainda mais... imaginemos que aquela 
pessoa de quem nos distanciamos, nos queria muito 
bem, e se sentia forte com a nossa amizade, como ela 
deve ter ficado?

E assim, voltamos sempre para a regra de 
ouro que nos ensinou Jesus:

“Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos 
façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a 
Lei e os Profetas.” (Mateus 7:12)

O Triste Fim de Luís Gautier


