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Deus sabe 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



Há momentos muito difíceis, que parecem 
insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores 

que se prolongam, intermináveis, ignorados 
pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. 



Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios 
profundos, em desespero, e por todos 

abandonado. No entanto, não te encontrarás a 
sós, porque, no teu suplício, Deus sabe o que te 

acontece.



Injustiçado, e sob o estigma de calúnias 
destruidoras, quando, experimentando incomum 
angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia 

mais um pouco, e espera, porque Deus sabe a 
razão do que te ocorre.



Vitimado por cruel surpresa do destino, que te 
impossibilita levar adiante os planos bem 

formulados, não te rebeles, entregando-te à 
desesperação, porque Deus sabe que assim é 

melhor para ti.



Crucificado nas traves ocultas de enfermi-dade 
pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de 
minimizar-lhe as consequências, ora e aguarda 

ainda um pouco, porque 

Deus sabe que ela vem para tua felicidade.



Deus sabe tudo!

Basta que te deixes conduzir por Ele, e 
sintonizado com a Sua misericórdia e sabedoria, 

busca realizar o melhor, assinalando o teu 
caminho com as pegadas de luz, características 

de quem se entregou a Deus e em Deus progride. 



Confia sempre 
Meimei / Chico Xavier



Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. 
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue 
para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima 

de ti mesmo. 



Crê e trabalha. 

Esforça-te no bem e espera com paciência. 



Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas 

o que vem do céu permanecerá. 



De todos os infelizes os mais desditosos são os 
que perderam a confiança em Deus e em si 

mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a 
privação da fé e prosseguir vivendo. 



Eleva, pois, o teu olhar e caminha. 

Luta e serve. Aprende e adianta-te.



Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível 
que a tempestade te amarfanhe o coração e te 

atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte... Não te esqueças, 

porém, de que amanhã será outro dia.
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ü Décima causa de morte no mundo.

ü Terceira causa de morte em pessoas entre 15 e 44 
anos.

ü As taxas aumentaram 60% nos últimos quarenta 
anos.

ü Um suicídio a cada 40 segundos no Planeta.

Suicídio...



üO desgosto da vida;

üFugir às misérias e às decepções deste mundo; 

üEscapar à vergonha de uma ação má ou impedir 
que a vergonha caia sobre a sua família; 

üChegar mais depressa a uma vida melhor;

üApressar um fim inevitável e horrível;

üJuntar-se aos entes queridos que morreram.

O Livro dos Espíritos
 Allan Kardec

Suicídio...



Qual é a verdade...?

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.”

Não é sempre voluntário o suicídio? 

“O louco que se mata não sabe o que faz.”

O Livro dos Espíritos- q. 944/ 944 a 
 Allan Kardec

Suicidas inconscientes ou involuntários



 “A incredulidade, a sim-
ples dúvida sobre o futuro, as 
ideias materialistas, numa 
palavra, são os maiores 
incitantes ao suicídio...”

Causas...

O Evangelho segundo o Espiritismo cap. 5 item 16 
 Allan Kardec

As ideias materialistas



“... O alto índice de suicídios num povo, 
atualmente, revela a sua elevada cultura. Cultura, 
no entanto, pervertida, sem Deus nem amor, sem 
vida nem sentimento...” 

Causas...

Párias em redenção
 Victor Hugo/Divaldo P. Franco

Falta de fé em Deus



“... No fundo de todas as razões predisponentes 
para o autocídio, excetuando-se as profundas 
neuroses e psicoses... se encontra o orgulho 
tentando, pela violência, solucionar questões...” 

Causas...

Após a  tempestade
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Orgulho e 
 ignorância das Leis divinas 



üO indivíduo começa a pensar em suicídio por 
estar sob influência de obsessores, ou acaba sob 
influência de obsessores por pensar no suicídio.

Causas...

Obsessão espiritual Depressão



“O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá 
duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem 
de fazer o mal, é preciso ter a de suportar as 
consequências.” 

Causas...

O Livro dos Espíritos- q. 948 
 Allan Kardec

A influência da culpa



Consequências...

“Em geral aqueles que se arrojam* ao suicídio, 
para sempre esperam livrar-se de dissabores jul-
gados insuportáveis... Também eu assim pen-sei... 
Enganei-me, porém; e lutas infinitamente mais 
vivas e mais ríspidas esperavam-me a dentro do 
túmulo...”

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira

*Lançam



Quais, em geral... as consequências do suicídio? 

“Muito diversas... Não há penas determinadas e, 
em todos os casos, correspondem sempre às causas 
que o produziram.”

O Livro dos Espíritos- q. 957 
 Allan Kardec

Suicídio, o grande equívoco!



“Há, porém, uma con-
sequência a que o suicida 
não pode escapar; é o 
desapontamento.”

Suicídio, o grande equívoco!

O Livro dos Espíritos- q. 957 
 Allan Kardec



“Sentia-me, pois, ainda cego; e, para cúmulo do 
meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. 
Tão-somente ferido e não morto! porque a vida 
continuava em mim como antes do suicídio!” 

Suicídio, o grande equívoco!

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira

Morre, mas continua vivo!



“...Persistência mais 
prolongada... do laço que 
une o Espírito ao corpo, por 
estar quase sempre... na 
plenitude da sua força no 
momento em que é 
partido...”

Suicídio, o grande equívoco!

O Livro dos Espíritos- q. 957 
 Comentário de Allan Kardec

Morre, mas não desencarna!



“As consequências deste estado de coisas são o 
prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-
se à ilusão em que o Espírito... julga pertencer 
ainda ao número dos vivos.”

Suicídio, o grande equívoco!

O Livro dos Espíritos- q. 957 
 Comentário de Allan Kardec

Perturbação prolongada



“A afinidade que permanece entre o Espírito e o 
corpo produz nalguns suicidas, uma espécie de 
repercussão do estado do corpo no Espírito, que, 
assim... sente os efeitos da decomposição...”

Suicídio, o grande equívoco!

O Livro dos Espíritos- q. 957 
 Comentário de Allan Kardec

Sente os efeitos da decomposição!



“Suicidas há que 
continuam experimentando 
os padecimentos físicos da 
última hora terrestre, em seu 
corpo somático, 
indefinidamente...”

Suicídio, o grande equívoco!

O Consolador- q. 154
 Emmanuel/Francisco C. Xavier

Sofre a constante sensação do 
momento da morte!



“...  O Vale Sinistro apenas representa um estágio 
temporário, sendo ele para lá encaminhado por 
movimento de impulsão natural... ”

Suicídio, o grande equívoco!

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira

O Vale Sinistro!



“... O Espírito de um suicida voltará a novo corpo 
terreno em condições muito penosas de sofrimento, 
agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio 
que o desesperado gesto provocou... no seu 
perispírito.”

Suicídio, o grande equívoco!

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira

Doenças físicas e/ou mentais graves em 
nova existência!



ü O remorso; 

ü Dificuldade de acesso às reencarnações futuras;

üEnfrentará novamente as situações difíceis;

ü Precisará superar a tendência suicida.

Suicídio, o grande equívoco!



“Periodicamente, singular caravana visitava esse 
antro de sombras... Vinha à procura daqueles dentre 
nós cujos fluidos vitais, arrefecidos... permitissem 
locomoção para as camadas do Invisível 
intermediário...” 

Legião dos servos de Maria!

A recuperação... 

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira



“Todos os suicidas, sem 
exceção, lamentam o erro 
praticado e são acor-des 
na informação de que só a 
prece alivia os sofrimentos 
em que se encontram...”

É possível amenizar o sofrimento...? 

Escrínio de luz Emmanuel/Francisco 
C. Xavier



üSentem-se menos abandonados e infelizes;

üReanimam-se e despertam para o arrependi-mento 
e reparação do erro;

üDesvia-lhes do mal o pensamento; 

üAtrai Espíritos melhores, que o vão esclarecer, 
consolar e dar-lhe esperanças...

Efeitos da prece 

O Evangelho segundo o Espiritismo cap. 27 item 18
O livro dos Espíritos q. 664 

 Allan Kardec



üEstimular a visitar outras pessoas que se 
encontrem em situação difícil;

üConsolar, levar esperança, incentivar a oração;

üAgir com bondade e paciência;

üRecomendar que evite acolher pensamentos 
negativos...

Ante os que pensam em  suicídio



üEsclarecer acerca das consequências do ato;

üSugerir leituras de valorização da vida; 

üConvidar para visitar uma casa Espírita. 

Ante os que pensam em  suicídio



“O suicídio brutal... é crueldade para com o 
próprio ser. No entanto, há também o indireto, que 
ocorre pelo desgastar das forças morais e 
emocionais, das resistências físicas no jogo das 
paixões dissolventes...”

Adolescência e vida
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Suicídio...

Suicídio indireto!



Nós podemos ser considerados suicidas 
indiretos?

Suicídio indireto

Abuso do álcool Uso de drogas ilícitas

Má-alimentação

Sedentarismo

Mágoa RaivaAnsiedade

Pensamentos negativos

Fumo Stress



“Por estas palavras: Bem-aventurados os aflitos, 
pois que serão consolados, Jesus aponta a 
compensação que hão de ter os que sofrem e a 
resignação que leva o padecente a bendizer do 
sofrimento, como prelúdio da cura.”

O Evangelho segundo o espiritismo cap. 5 item 12 
 Allan Kardec

Ante as dificuldades...



“Guarda, pois, a existência como dom inefável, 
porque teu corpo é sempre instrumento divino, 
para que nele aprendas a crescer para a luz e a 

viver para o amor, ante a glória de Deus.” 
Emmanuel

Gratidão pela vida...



Valorize a vida! 
Suicídio não é 

solução,
é complicação!!



Os que hajam conduzido o 
desgraçado a esse ato de 
desespero sofrerão as 
consequências...? 

“...Responderão como por 
um assassínio.”

Causas...

O Livro dos Espíritos- q. 946 a 
 Allan Kardec



A recuperação... 

“Sobrepondo-se, no 
entanto, a tão lamentável 
acervo de iniquidades... 
existia, vigilante e 
compassiva, a paternal 
misericórdia do Deus 
Altíssimo...” 

Memórias de um suicida 
 Camilo C. Branco/Yvonne Pereira
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