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ATENÇÃO! 
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Introdução 

Se você está lendo este texto agora, provavelmente, 

alguém que você ama morreu e você está em luto. Nós 

sentimos muito. Você é um sobrevivente de suicídio. 

Este livrete tem vários propósitos. Esperamos dissipar 

alguns mitos sobre suicídio e explicar algumas 

verdades. Queremos oferecer algumas ideias e 

reflexões que talvez possam confortar você ou ajudar 

você a cuidar de outra pessoa que perdeu um ente 

querido para o suicídio. E acima de tudo, esperamos 

assegurar-lhe que o amor de Deus está com você 

mesmo agora, neste momento de profunda tristeza, e 

que você pode confiar que seu ente querido está nas 

mãos de Deus. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), apesar dos programas de prevenção ao 

suicídio terem aumentado, uma pessoa morre a cada 

40 segundos no mundo por causa do suicídio. Estima-

se que, no Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa tira a 

própria vida. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios 

por ano. No Brasil, em torno de 12 mil pessoas tiram a 

própria vida a cada ano. O suicídio já é a segunda 

principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 

O suicídio afeta profundamente os sobreviventes, ou 

seja, familiares e amigos que amam a pessoa que 

morreu. Estima-se que cada suicídio afeta diretamente 

pelo menos outras seis pessoas. Isso significa um 

mínimo de quatro milhões e oitocentos mil novos 

sobreviventes de suicídio a cada ano no mundo. Você 



 

 

provavelmente é um deles, como muitos de nós. Que 

Deus conforte e fortaleça você. 

 

As perguntas 

O suicídio leva aqueles que ficaram à uma série de 

perguntas. Perguntamos a nós mesmos: por que isso 

aconteceu? É culpa de alguém? É minha culpa? Eu não 

fui bom o suficiente? Por que não vi os sinais e fiz 

alguma coisa? Eu poderia ter impedido? 

Ou podemos estar pensando em como a família lidou 

com a situação. E quanto ao cônjuge, pais ou filhos da 

pessoa que tirou a própria vida? Foi culpa deles? Eles 

viram os sinais? Levaram para atendimento 

profissional? Havia algo acontecendo entre eles ou na 

sua família que eu não sabia? 

Por último e, talvez, mais dolorosas estão as perguntas 

que passam pela cabeça quando a pessoa que 

perdemos é muito próxima: por que não me falou 

nada? Ela na verdade me odiava e queria me causar 

dor? Essta foi a “solução“ para acabar com algum 

segredo, dificuldade ou vício que eu não sabia? 

 

Algumas respostas 

As respostas para todas essas perguntas são: não, não, 

não e não. São perguntas totalmente naturais, mas 

também não ajudam a amenizar a perda. Prova-

velmente você nunca identificará uma “causa” para o 



 

 

suicídio. A mente humana é um mistério, e os seres 

humanos são frágeis. É muito fácil as coisas darem 

errado, e de forma muito grave, em nossa vida. Às 

vezes é impossível para qualquer outra pessoa 

realmente ajudar, por mais que tente. Ser 

profundamente amado não é garantia contra o 

suicídio. Somos pessoas frágeis vivendo em um mundo 

imperfeito e corrompido. 

Isso significa que não precisamos jogar o jogo da culpa. 

Jesus, nosso Salvador, morreu por tudo isso, por toda a 

nossa fragilidade e debilidade, por todo o nosso 

pecado, por todos os erros terríveis e ações erradas que 

já fizemos. Ele morreu pela pessoa que você ama e que 

cometeu suicídio. Ele ama essa pessoa. Ele a amava 

antes e ele a ama agora. E ele morreu por você 

também. A morte e a ressurreição dele cobrem tudo. 

Muitas pessoas que cometem suicídio estão em 

depressão ou enfrentam algum outro sofrimento 

mental, temporário ou crônico. Depressão e 

esquizofrenia são as duas doenças mentais mais 

comuns ligadas ao suicídio. Estima-se que 1 em cada 10 

adultos apresentam sintomas de depressão. Também é 

estimado que quase metade de todas as pessoas que 

cometem ou tentam suicídio foi diagnosticada com 

algum tipo de doença mental. Depressão é uma 

doença terrível e pode ser tão mortal quanto o câncer. 

Não culpamos as vítimas de câncer por sucumbirem ao 

poder da doença. Da mesma forma, podemos ter 

compaixão por aqueles que cometem suicídio. 



 

 

Mas você pode estar se perguntando: “Eu não vi 

nenhum sinal de depressão nele. Ele parecia 

perfeitamente normal“. Sim, isso pode ser verdade, 

nem todos os suicídios acontecem por depressão. Há, 

também, aqueles que conseguem esconder sua 

depressão com sorrisos e humor. Deus, no entanto, 

sabe todas as circunstâncias. Ele é sábio e 

misericordioso. Não é possível, para nós, sabermos 

tudo. Podemos, sim, confiar a pessoa que amamos aos 

braços de Deus, que a ama muito mais do que 

podemos imaginar. 

Eu gostaria de não ter que escrever isso, mas dado o 

mundo em que vivemos, é provável que haja, pelo 

menos, uma pessoa das suas relações próximas que 

está em perigo de cometer suicídio. 

Há apenas um pecado imperdoável, mas não é o 

suicídio. Tem a ver com rejeitar o Espírito Santo, 

recusando seu dom da fé em Jesus Cristo. Seu ente 

querido pode ou não ter cometido esse pecado (só 

Deus sabe exatamente o que estava acontecendo em 

sua mente na hora), mas o suicídio, como todos os 

pecados, está sob o sangue de Jesus Cristo, o nosso 

Salvador. É perdoável e está perdoado para aqueles 

que acreditam em Jesus. O suicídio não é mais forte 

que Cristo. Ele é a luz que é mais forte do que a 

escuridão. E mesmo quando caímos, “ele sempre nos 

protege com os seus braços” (Deuteronômio 33.27). 

Confie no Senhor. Ele ampara quem você ama, porque 

Jesus o ama e morreu por ele. Ele morreu e ressuscitou 



 

 

por essa pessoa. Descanse em Cristo enquanto você 

sente essa perda, enquanto vive esse luto. 

 

Sentimentos  

Quando alguém que você ama comete suicídio, você 

experimenta muitos sentimentos diferentes. A dor é a 

coisa mais óbvia, mas você também pode sentir medo, 

raiva, vergonha e até culpa. Todos esses sentimentos 

são normais. 

Dor do luto 

O luto é o que sentimos quando experimentamos uma 

perda. Ele inclui tristeza, dor, sentimento de vazio e a 

possibilidade de uma alternância entre o “normal” e 

sentimentos de grande dor quando a memória de sua 

perda reaparece. 

O luto é um processo que pode levar anos para ser 

elaborado e, mesmo assim, você nunca mais será a 

mesma pessoa que era antes. Tudo bem, porque a 

pessoa que você ama importa para você, e sempre será 

lembrada. Por isso, é importante que você dê a si 

mesmo tempo suficiente para viver esse luto. Não 

espere estar “pronto” em questão de semanas ou 

meses; não dê ouvidos às pessoas que dizem que você 

deve ser forte a todo custo, seguir em frente e não olhar 

para trás, esquecer o que aconteceu, ou que lhe dizem 

que você está fazendo errado ao continuar usando 

uma aliança de casamento ou evitando certas 

atividades. O luto quase sempre leva mais tempo do 



 

 

que as pessoas esperam e cada um tem o seu tempo 

para elaborar a sua dor. 

Dito isso, é importante lembrar que existem condições 

conhecidas como luto traumático e TEPT (Transtorno 

do Estresse Pós-Traumático), e se você é um 

sobrevivente do suicídio de um ente querido, você 

pode desenvolver esses problemas. Se você sente que 

precisa de ajuda, ou se sua família e seus amigos estão 

dizendo isso, procure aconselhamento. Você pode 

procurar ajuda profissional de psicólogos. Você 

também pode falar com seu pastor ou com um amigo 

de sua confiança. Faça o que é preciso ser feito para 

cuidar de si mesmo e de qualquer outro sobrevivente 

que esteja sob a sua responsabilidade, como crianças, 

por exemplo. 

Medo 

Curiosamente, o medo ainda é uma emoção que você 

pode experimentar depois que um suicídio aconteceu. 

Você pode se perguntar: se uma coisa tão horrível 

como essa ocorre neste mundo, o que mais pode 

acontecer? Será que alguma outra pessoa que amo vai 

tirar a própria vida? O fardo da dor vai me levar ao 

mesmo ato? E o resto dos meus familiares? Eles vão 

conseguir se recuperar, ou ficaremos devastados para 

sempre? 

São medos normais e levará tempo para serem 

trabalhados. Mais uma vez, procure ajuda se eles se 

tornarem incapacitantes. Acima de tudo, entregue seus 



 

 

medos a Deus. É aceitável que você se sinta assim. Com 

o tempo, o medo diminuirá. 

Vergonha 

A vergonha pode estar presente neste momento. A 

nossa cultura coloca estigmatiza muito o suicídio. Você 

pode achar impossível dizer a outras pessoas qualquer 

coisa sobre a morte de seu ente querido porque você 

se sente envergonhado. Mas, um suicídio não é algo 

fácil de esconder. Na prática, isso cria um problema: 

como você vai falar com as pessoas que precisam saber 

o que aconteceu, sem criar um fardo ainda mais pesado 

para si mesmo? 

Uma coisa que você pode fazer é pedir a um amigo, ou 

a um parente um pouco mais distante, para assumir a 

tarefa de avisar as pessoas e ter essa conversa delicada. 

Claro, você vai querer delegar essa tarefa a alguém que 

é ao mesmo tempo compassivo e capaz de lidar com 

uma variedade de reações. Um pastor pode ser uma 

boa opção para ajudá-lo. Decida quais pessoas 

precisam saber, e exatamente quanto você quer que 

elas saibam. Em seguida, deixe que o seu amigo ou 

pastor faça os contatos. As informações se espalharão 

rapidamente e, como resultado, a maioria das pessoas 

que você irá encontrar nos próximos dias já saberá da 

notícia. Se você encontrar alguém que queira fazer 

perguntas que você não quer responder, apenas repita: 

“Muito obrigado pela sua preocupação, mas eu não me 

sinto bem para falar sobre isso agora”. Você não é 

obrigado a satisfazer a curiosidade de ninguém. 



 

 

Raiva 

Algumas pessoas ficam surpresas ao perceber que 

estão intensamente zangadas com a pessoa que 

morreu. A raiva pode se manifestar em pensamentos 

como: 

Por que ele fez isso? Ela só queria que eu sofresse? Que 

coisa egoísta de se fazer! Como ele pôde me deixar 

sozinho assim? O que ela estava pensando? E outros 

pensamentos semelhantes. 

Raiva é uma experiência comum para pessoas que 

sofrem qualquer perda e, no caso de suicídio, esse 

sentimento é recorrente por causa da dor tão intensa. 

Reagir com raiva é normal e não é algo para se culpar. 

Claro, procure ajuda se você perceber que a raiva está 

começando a afetar outras áreas de sua vida, como 

prejudicar seu relacionamento com o resto de sua 

família ou sua capacidade de relacionar-se no trabalho 

ou na escola. 

Há uma questão que eu gostaria de discutir um pouco 

mais. É sobre a pergunta, feita sob raiva e mágoa: “O 

que ele ou ela estava pensando?” Posso falar sobre isso 

por causa do meu treinamento na área e por 

experiência própria, pois eu também já fui suicida. E o 

que eu gostaria que você soubesse é o seguinte: para 

mim e para muitas pessoas suicidas, provavelmente 

para a maioria, acontece uma espécie de visão de túnel. 

As pessoas que pensam em suicídio não estão 

pensando claramente, por melhor que elas consigam 

disfarçar. A dor é muito terrível, o mundo parece as 



 

 

estar sufocando, e elas realmente acreditam que o 

mundo, e você, ficarão melhor sem elas. Claro, não é 

verdade, e você sabe isso melhor do que ninguém.  

Mas, à medida que o pensamento fica cada vez mais 

distorcido, e a visão que têm da realidade se torna cada 

vez menos clara, elas realmente acreditam que estão 

fazendo a melhor coisa para si e para todos. Elas 

normalmente não estão tentando machucar as pessoas 

próximas, não estão tentando fazer nada além de 

acabar com a dor que sentem. Elas chegaram ao ponto 

em que não percebem mais que poderia haver 

qualquer outra solução para seus problemas, exceto a 

morte. Isso é o que chamamos de visão de túnel, a 

pessoa não consegue ver outra saída. 

Isso é uma doença mental. É um processo de 

pensamento distorcido tão extremo que a pessoa 

realmente não pode ser responsabilizada por muitos 

dos resultados. Sim, você ainda pode estar com raiva, 

mas ela é vítima, assim como você. Manter esse 

pensamento em mente pode tornar mais fácil superar 

a raiva a longo prazo. 

Também é possível que você fique com raiva de outra 

pessoa, por exemplo, um membro da família ou amigo, 

que você acha que poderia ter evitado o suicídio. Se 

esses sentimentos continuarem por mais de alguns dias, 

procure aconselhamento para que você possa ter uma 

visão realista da situação. A raiva pode ser irracional 

quando é alimentada pelo luto. Na verdade, algumas 

pessoas naturalmente tendem a lidar com o luto 



 

 

transformando-o em raiva. Se isso acontece com você, 

procure aconselhamento antes que sua raiva destrua 

relacionamentos com pessoas que você ama. 

Ter raiva de Deus também é comum. Você pode estar 

se perguntando: “Por que Deus deixou isso acontecer? 

Onde Deus estava quando meu amado morreu?” Não 

há problema em sentir raiva de Deus, e expressar essa 

raiva em suas orações. Deus consegue lidar com isso e, 

de qualquer maneira, ele conhece seus sentimentos, 

quer você os expresse ou não. Se você está procurando 

palavras, o livro de Salmos tem muitos gritos de raiva, 

quase desesperados, a Deus. Um deles pode 

corresponder ao que você está sentindo. O próprio 

Cristo gritou, usando as palavras do Salmo 22: “Meu 

Deus, meu Deus, por que me abandonaste?“ 

Culpa 

Lidar com a culpa é uma das coisas mais difíceis depois 

de um suicídio. Quase todo mundo pode pensar em 

algo que acredita que deveria ter dito, algo que poderia 

ter feito para evitar a morte. Você pode estar pensando 

em coisas como: 

Por que não percebi que ele se sentia assim? E se eu 

tivesse prestado mais atenção? Por que não vi os sinais? 

Por que não me esforcei mais para convencê-la a não 

fazer isso? E se eu tivesse voltado para casa mais cedo? 

Embora a maioria das coisas sejam mais claras quando 

fazemos uma retrospectiva, provavelmente não havia 

nada que você pudesse ter feito para impedir a pessoa 



 

 

naquele momento. Você precisa pensar nessa morte 

como se fosse uma morte por câncer ou por um vírus. 

Em alguns casos, nenhum conhecimento, sabedoria ou 

esforço traz o final feliz que queríamos. Essa culpa 

resulta da nossa necessidade de encontrar uma razão 

e de responsabilizar alguém pelo acontecido. É uma 

tentativa de tornar racional o processo de luto. 

O que você deve fazer com sua culpa, seja racional ou 

irracional? A primeira e melhor coisa a fazer é levá-la a 

Deus. Jesus, nosso Salvador, é nosso remédio para 

todos os tipos de culpa. Diga a ele como se sente 

quantas vezes quiser e precisar. Sentimentos não estão 

sob seu controle, mas Deus pode ajudar você. Você 

também pode falar com seu pastor ou com outro 

cristão sábio e maduro, que não irá dizer simplesmente 

que sua culpa é irracional e que você deve  

“superar isso“. Você sabe que não é tão simples e fácil 

assim. E você também pode procurar ajuda profissional. 

Às vezes, as pessoas são tentadas a se agarrar aos seus 

sentimentos de culpa porque isso lhes dá uma sensação 

de controle. É como uma espécie de pensamento 

mágico que promete que, se desta vez eu fizer tudo 

certo, nenhum outro evento maligno acontecerá e 

todos ficarão bem. Isso acontece com você? É 

terrivelmente difícil viver em um mundo onde o mal 

ataca aleatoriamente, e a tentação de reivindicar o 

controle, mesmo que seja por meio da auto culpa, é 

enorme. Mas, claro, a longo prazo, esse tipo de 

sentimento só causa mais problemas. Você não é Deus, 

e não controla nada além de si mesmo, e até mesmo 



 

 

muito de si está fora de suas mãos. O verdadeiro 

remédio para o medo de sentir-se sem controle é 

correr para Cristo e agarrar-se a ele com todo o seu 

coração. Essa é a única força real para a vida em um 

mundo onde o mal acontece. 

Amor 

O último sentimento que entra nessa mistura de 

sentimentos do luto é o amor. Claro, você ainda ama a 

pessoa que morreu e isso não vai mudar, não importa 

os outros sentimentos que você tenha. E isso é bom. O 

amor pode coexistir com a raiva, a tristeza e a culpa. 

Não há nada incomum em ter sentimentos confusos 

diante de um evento terrível como o suicídio. Você tem 

direito aos seus sentimentos, por mais misturados que 

sejam, e é injusto que alguém culpe você por tê-los. Se 

alguém tentar, ignore-o. Você ama a pessoa por quem 

está sofrendo e em luto, e Deus também a ama. 

 

Avançar 

Por mais que pareça que o mundo inteiro tenha 

parado, a vida continua. E você também vai voltar a 

viver novamente, mesmo que, por um bom período, 

você não consiga sentir que o que vive é vida de 

verdade. Seja gentil consigo mesmo. Gaste o tempo 

que precisar para viver o sofrimento do luto. Derrame 

o seu coração diante do Senhor, fale com ele de novo 

e de novo e de novo. Ele nunca vai rejeitar você. 



 

 

Cuide, da melhor maneira possível nesse momento e 

para você, de outras pessoas que também são 

sobreviventes deste suicídio. Vocês podem confortar 

uns aos outros e se ampararem em oração. Chorar 

juntos é muito melhor do que permitir que o luto 

separe você das pessoas. Algumas pessoas podem 

estar preocupadas em perder você também. 

Tranquilize-as e as conforte. Se você precisar, fique um 

tempo sozinho, mas sempre retorne à companhia 

daqueles que amam você. 

Busque apoio em uma igreja cristã ou em um pastor 

como fonte de ajuda. Permita que as pessoas cuidem 

de você, mesmo que elas ofereçam apenas algo 

simples, como um bolo, ou se ofereçam para pegar as 

crianças na escola. Eles são sua família em Cristo, e 

amam você. Peça a eles para que orem por você. As 

pessoas querem ajudar e muitas vezes não sabem 

como. 

Escolha alguém de confiança para lhe fazer 

companhia se as coisas parecerem estar piorando, se 

houver algo ruim que está demorando tempo demais 

para passar, ou se você se sente tentado a cometer 

suicídio também. O suicídio de alguém pode trazer 

algumas consequências na sua vida como: assustar-se 

facilmente, preocupar-se o tempo todo, ter flashbacks 

de situações ruins ou ficar zangado com outras 

pessoas sem motivo aparente. Há ajuda médica 

disponível para essas situações. Se precisar, não tenha 

receio em procurar ajuda, isso só lhe fará bem. 



 

 

Se você é o cuidador 

É possível que você esteja lendo este texto não porque 

você é um sobrevivente do suicídio, mas porque você 

ama alguém que é. Se for esse o caso, espero que o 

que você leu até agora lhe dê uma ideia do que seu 

amigo ou parente está enfrentando. Você pode fazer 

muito para ajudar. A sua simples presença carinhosa faz 

uma diferença tão grande que talvez o seu amigo não 

seja capaz de descrevê-la. Não tenha medo da dor do 

outro. 

Muitas pessoas não têm ideia do que fazer ou dizer 

depois de um suicídio. Com isso, elas tendem a se 

afastar dos sobreviventes e não dizer nada. Não 

cometa esse erro. A dor delas é insuportável. Mesmo 

que você somente consiga dizer um “eu sinto muito“, 

ou apenas ofereça um abraço, a sua companhia valerá 

mais do que ouro e diamantes para elas. Você não tem 

que ter as respostas. Você não precisa saber o que 

dizer. Apenas as ame. 

Simples atos de cuidado podem ser incrivelmente úteis. 

Não apenas pergunte: “O que posso fazer para ajudar?“ 

Provavelmente elas dirão “nada“, porque não estão 

pensando claramente, estão focadas apenas no 

momento de dor. Em vez disso, coloque-se no lugar 

delas e imagine as pequenas necessidades com as 

quais elas lidam todos os dias. Por exemplo, se é um 

cônjuge que morreu, o sobrevivente certamente está 

acumulando inúmeras responsabilidades com as quais 

nunca precisou lidar antes, coisas como fazer compras 



 

 

no supermercado e como pagar o imposto de renda. E 

quanto a cozinhar, ou arrumar a casa? São pequenas 

coisas podem fazer uma grande diferença. 

É possível mobilizar uma igreja, escola ou outro grupo 

para fornecer esses pequenos atos de cuidado, talvez 

através de um grupo de apoio ou ação social. Ou sua 

igreja pode já ter alguma estrutura para lidar com 

necessidades como essa. Olhe com carinho para o 

sobrevivente. Juntos vocês podem fazer muito mais do 

que apenas uma pessoa faria. 

Resista à vontade de dizer ao sobrevivente como ele 

deve vivenciar a dor do luto, dizendo-lhe que seus 

sentimentos estão de alguma forma errados ou 

exagerados, ou dizendo-lhe que está demorando 

muito para superar isso. As pessoas diferem muito na 

forma como lidam com a tragédia. Se você está 

realmente preocupado, acha que algo está 

profundamente errado, fale com seu pastor e pergunte 

a opinião dele. Ele saberá como sugerir ajuda adicional, 

se necessário. 

Como apoio ao seu amigo ou ente querido, certifique-

se de ter tempo para aproveitar a fonte de toda a força, 

o nosso Senhor Deus. Cuidar de alguém que sofre é 

uma tarefa difícil. Não tente fazer isso com a sua própria 

força. Invista tempo para orar, ler a Bíblia, adorar a Deus 

e ir para a Ceia do Senhor em sua igreja. Você precisa 

do consolo e da força que Deus proporciona para 

poder atender com amor este sobrevivente. 

 



 

 

A esperança que temos 

No fim das contas, o nosso socorro, a ajuda, está no 

Senhor nosso Deus. Quando você sofre, quando 

caminha pelo vale da sombra da morte, ele está com 

você, mesmo que você não consiga senti-lo.  

Nós oramos por você. Junto com você, somos as 

pessoas que esperam o dia em que não haverá mais 

perdas, quando “aquele que está sentado no trono as 

protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão 

forme nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor 

forte as castigará. Pois o Cordeiro [Jesus Cristo], que 

está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas e 

as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus 

enxugará todas as lágrimas dos olhos delas“ 

(Apocalipse 7.15-17). 

E em outro texto nós lemos: “Agora a morada de Deus 

está entre os seres humanos! Deus vai morar com eles, 

e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com 

eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles 

todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, 

nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram“ 

(Apocalipse 21:3b-4). 

 

 

 

 

 



 

 

Oração 

Amado Senhor Jesus, tu viveste entre nós e conheceste 

profundamente a dor humana. Nossa caminhada neste 

mundo é cheia de lutas. Algumas vencemos, noutras 

somos derrotados. Preciso da tua ajuda, pois almejo a 

paz que só tu podes conceder a um coração que sofre. 

Dá-me forças para suportar a dor e capacidade para 

ser uma luz na vida dos que sofrem. Em teu santo 

nome. Amém.  
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