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O suicídio pode ser :

- Direto: quando o indivíduo tira a vida de 
forma “voluntária”

- Indireto: tudo quanto se faça 
conscientemente para apressar a extinção 
das forças vitais.
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VOCÊ QUER APRENDER PELA DOR OU PELO 
AMOR ?
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SUICÍDIO INCONSCIENTE                                  FERIDAS

                               CAUSA OU CONSEQUÊNCIA ? 
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O corpo expressa o que se passa na vida mental e emocional. 
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CONSCIÊNCIA

                 CERTO                             ERRADO
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Qual a importância de cuidar do corpo físico ?
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O Evangelho Segundo o Espiritismo

“Sede Perfeitos” nos diz: “amai, então, a vossa 
alma, mas cuidai também do corpo, instrumento 

da alma. Não castigueis o corpo pelas faltas que o 
vosso livre arbítrio o fez cometer e do qual ele é tão 

responsável quanto o cavalo mal conduzido o é, 
pelos acidentes que causa”. 
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O Pensamento Negativo nos prejudica:

IRRITAÇÃO

HIPOCONDRÍACOS

MELANCÓLICOS

MALEDICENTES

REBELDES

APEGADOS À FAMÍLIA E AOS BENS
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À Sombra do Abacateiro – Carlos Bacelli/Chico Xavier 

 “Vivemos como criaturas que se suicidam 
pouco a pouco, todo o dia um suicidiozinho... 
um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, 
um ponto de vista infeliz.... Atraímos vibrações 
negativas e operamos sobre nós esse suicídio 
lento, indireto...”.
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