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HÁBITO 20

Razão para viver

Em 2006, o suicídio era a 11.ª maior causa de morte nos Estados Unidos, 
sendo responsável por 33.300 mortes. Nesse mesmo ano, o suicídio foi 
a terceira principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos. E, para 

cada morte por suicídio registrada, um número estimado de 12 a 25 pessoas 
tentaram o suicídio.

Vários anos atrás, um amigo do Ensino Médio de um dos meus filhos apon-
tou uma arma para sua cabeça e atirou. Ele tinha 16 anos, filho de um médico 
rico e renomado. Ele não tinha mostrado quaisquer sinais incomuns de estres-
se. Mas um dia ele chegou em casa, vindo da escola, e começou a ligar para 
alguns de seus colegas para lhes dizer que se mataria.

“Os caras não acreditaram nele”, meu filho me disse. “Eles pensaram que 
ele estava brincando”. Uma hora mais tarde, esse jovem provou que eles esta-
vam errados.

Um mito popular sobre o suicídio é que, se alguém falar em se matar, essa pes-
soa não vai realmente fazê-lo. O fato é que o suicida fala sobre isso, geralmente 
com até dez pessoas, antes de tentar tirar sua própria vida. Isso foi exatamente o 
que o amigo do meu filho fez.

Às vezes, as pessoas simplesmente escrevem um bilhete e, em seguida, se 
matam, mas a maioria delas fala sobre isso primeiro. Elas podem ter planos 
específicos para realizar o suicídio, mas no fundo o que desejam é serem res-
gatadas. Talvez por isso a maioria das tentativas de suicídio, embora séria, não 
seja fatal.

Infelizmente, porém, as taxas alarmantes de suicídios estão aumentando 
entre todas as classes e tipos de pessoas. Um estudo sobre suicídio revelou 
este fato surpreendente: os psiquiatras têm a maior taxa de suicídio de qual-
quer grupo de profissionais. E eles são aqueles que supostamente deveriam 
ajudar os desesperançados!



Muitas pessoas prontamente recorrem aos cristãos quando estão pensando 
em suicídio. Se um amigo ou conhecido der a entender que ele ou ela pode 
ser suicida, encontre-se com essa pessoa o mais cedo possível. Não se deixe 
enganar pelos mitos sobre o suicídio. Se o seu amigo disser que está pensando 
em se matar, leve-o a sério e aja rapidamente para levá-lo a alguém que pos-
sa ajudá-lo. Mantenha-o sob suas vistas, especialmente se ele tiver um plano 
específico para se matar (método, lugar, hora). Suicídio não é brincadeira.

Por que as pessoas tentam o suicídio? Há muitas razões: tentar chamar a 
atenção, o desejo de unir-se a um parente morto, raiva internalizada, perda do 
sentido da vida, saúde precária, solidão.

Considere isso como prioridade para alcançar e ajudar os outros em seu cír-
culo de amigos e conhecidos antes que as provações e dificuldades da vida os 
assolem. Todos nós precisamos de um grupo forte e solidário de amigos. 

Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância 
(JOÃO 10:10). Vamos dizer aos que estão em silêncio, mas sérios à procura 
de significado e propósito a respeito dele — nossa razão para viver! Vamos 
mostrar àqueles que lutam com a alienação e solidão que alguém realmente 
se importa.

CONSIDERE
• Alguma vez você já pensou em dar fim à sua vida? Você falou sobre isso com 

um amigo próximo, ou manteve sua luta para si mesmo?
• Você conhece alguém em sua família, círculo de conhecidos ou comunidade 

que tentou tirar a própria vida? Houve algum sinal de aviso antes que ele ou 
ela tentasse cometer suicídio?

PROSSIGA
• Se você conhece alguém que parece estar perdendo o desejo de viver, ou se 

você conhece alguém que possa estar lutando com a tentação de acabar 
com a própria vida, entre em contato com essa pessoa hoje por telefone ou 
pessoalmente.

• Ore por ousadia para falar com essa pessoa sobre o Senhor.
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