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2. As “faces” do suicida

Essa foto foi publicada pela mãe da garota, 
mostrando como sua filha estava algumas 
horas antes de tentar se matar. Mais tarde a 
criança foi levada as pressas para o pronto-
socorro.



2. As “faces” do suicida

Essa moça tirou essa foto 7 horas antes de 
tentar se matar.



2. As “faces” do suicida

Uma mãe postou esta foto em seu Facebook
com a seguinte mensagem. “Este é o meu 
filho pouco antes dele ir para o computador 
e procurar qual era a melhor forma de se 
enforcar. Dois dias depois, ele conseguiu.”



2. As “faces” do suicida

Essa moça também postou essa foto com a 
seguinte descrição. “Esse é o meu 
namorado, duas semanas antes dele 
cometer suicídio.”



2. As “faces” do suicida

Esta foto foi tirada dois dias depois dela 
tentar suicídio.



2. As “faces” do suicida



2. As “faces” do suicida

Maria*, no facebook:
“Foto sem maquiagem: 26/11/17 tentei 
suicídio. A outra foto: julho/17 eu tinha 
saído para dar uma volta, depois fui comer 
uma pizza, tomar um chopp, mas o que 
ninguém sabia era que antes de tudo isso eu 
tinha passado numa loja de material de 
construção e comprado cordas bem 
resistentes. Estavam no porta malas do meu 
carro... quando voltei pra casa (moro 
sozinha), fui para varanda e fiquei olhando 
para a corda um bom tempo... Enfim, faço 
tratamento para depressão há bastante 
tempo! E assim vai, dia após dia, um passo 
de cada vez... vamos seguindo!”



2. As “faces” do suicida

Chester Bennington. Essa foto foi tirada um 
tempo antes dele tirar a própria vida. Nesse 
dia, era o que estava mais feliz e 
aproveitando o passeio com a família.



2. As “faces” do suicida

O SUICÍDIO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DO QUE VOCÊ 
IMAGINA E PODE ESTAR HABITANDO NA MENTE DE 

QUEM VOCÊ MENOS IMAGINA!



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
23 E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, 
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 
24 Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes 
prendeu os pés no tronco. 
25 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a 
Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 
26 De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces 
da prisão; abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de 
todos. 
27 O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do 
cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos 
tivessem fugido. 



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)

28 Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos! 
29 Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou 
precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 
30 Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer 
para que seja salvo? 
31 Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua 
casa. 



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)

COMO EVITAR UM SUICÍDIO?
1. Identifique percepções erradas
27 O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do 
cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os 
presos tivessem fugido. 
27 O carcereiro despertou do sono e ia suicidar-se,

vendo abertas as portas do cárcere, 
puxando da espada, 
supondo que os presos tivessem fugido.



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)

COMO EVITAR UM SUICÍDIO?
2. Reaja
28 Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos! 

A reação deve:
a. Ser rápida
b. Percebida (audível) à pessoa



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
COMO EVITAR UM SUICÍDIO?
3. Contradiga ações equivocadas
28 Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos! 

O que Paulo diz contradiz exatamente a reação do carcereiro:
27 O carcereiro despertou do sono e ia suicidar-se,

vendo abertas as portas do cárcere, 
puxando da espada, 
supondo que os presos tivessem fugido.



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
COMO EVITAR UM SUICÍDIO?
4. Insista
28 Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos!

O verbo εἰμί (eimí, no pres. ind. at.) traz ideia de permanencia constante.
Poderia ser traduzido, dentro do contexto, como “estamos 
continuamente” ou “temos estado”.
Essa permanência ou “insistência” não deve ser como de 
“atendentes de telemarketing”.



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
COMO EVITAR UM SUICÍDIO?
5. Corrija percepções erradas
29 Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, 
trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30 Depois, trazendo-os para fora, 
disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? 31 Responderam-lhe: Crê no 
Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. 
Paulo e Silas, tendo permanecido:
• Ganharam a confiança do carcereiro;
• Ganharam a abertura para correção;
• “ser salvo” não é apenas no sentido espiritual, mas da sua condição de 

desespero.
• Apresentaram a única saída: Jesus.



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
Atos dos Apóstolos 16.32–34 (RA)
32 E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. 33 Naquela 
mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A 
seguir, foi ele batizado, e todos os seus. 34 Então, levando-os para a sua 
própria casa, lhes pôs a mesa; e, com todos o seus, manifestava grande 
alegria, por terem crido em Deus. 
O evangelho:
• Trouxe salvação para o suicida e para sua casa (v. 32);
• Transformou inimigos em amigos (v. 33, 34);
• Deu motivos de celebração: mesa, ceia;
• Deu alegria de viver!



3. O suicídio e a Bíblia (At 16.25-31)
As parábolas dos perdidos, achados e da alegria:
• A parábola da ovelha perdida (Lc 15.3-7): alegria por ter achado a ovelha;

• A parábola da dracma perdida (Lc 15.8-10): alegria por ter achado a 
dracma;

• A parábola dos filhos perdido (Lc 15.3-7): alegria pelo filho “achado”.

Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, 
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi 
achado. (Lc 15.32)
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4. QUESTÕES TEOLÓGICAS E 
CULTURAIS

1. Quem se suicida vai pro inferno?

2. Séries como “13 reasons why” são perigosas



5. QUEM JÁ CONVIVEU COM UM 
SUICIDA?


