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Pergunta: Uma pessoa que procura um médico e é passado um medicamento para tratar de uma doença,
no caso um médium, que já sabe que em outra vida foi um suicida, o tratamento é diagnosticado com
medicamento controlado, depois de um longo tempo ele chega à conclusão que já é dependente do
remédio, isso pode ser visto como um suicídio, mesmo que seja provocado pelo remédio com prescrição
médica?
Resposta: Partindo do pressuposto em que o médico, ele prescreve todo o medicamento necessário para
reverter o quadro de uma disfunção orgânica, nós não temos como dizer que aquele irmão por livre
espontânea vontade está tentando contra a sua própria vida. Mas é necessário dizer que este irmão precisa,
precisa, tomar as rédeas da sua vida.
Ele precisa construir uma base sólida, ele precisa se submeter à vontade de Deus. A princípio, isso parece
desproposital, mas aquele que não aceita as condições que Deus ofertou a ele, mesmo que isso ele ache que
é pesado demais, que não tem saída, que é sofrimento demais, ele está sendo sim, insubmisso. Nesse caso,
esse espírito encarnado, ele precisa fazer um tratamento e ter a consciência que ele já viveu em sofrimento
demais. E precisa tirar esse peso dos seus ombros. Ele não pode colocar mais pesos ou direcionar a sua vida
pra mais compromissos, mais dívidas e é isso que o suicídio ou todo o ambiente que ele permeia é uma
sucessão, um labirinto de dívidas, de limitações, de querer ser aquilo que ele não pode ainda.
Ele precisa fazer um tratamento longo e extenso. Mas, diga a ele, que ninguém, nada, pode afastar ele de
Deus. Nenhuma condição, nenhum fato, nenhuma enfermidade, é suficiente pra que ele atente contra a sua
própria vida, ou seja, insubmisso com a vontade de Deus. Diga a ele, a esse irmão em espírito, que existem
dezenas de irmãos que estão a ampará-lo, que estão fazendo um esforço hercúleo pra que ele seja forte,
que ele saia disso, porque quando ele estiver em espírito, só quando ele estiver em espírito, ele vai ver tudo,
o que circundou e as consequências de seus atos.
Diga a ele que Deus, ele é um pai bondoso, ele é um amigão, ele emprestou uma meia dúzia de qualidades
as mulheres para que elas sejam mães. Diga a ele que Deus não quer o sofrimento dele, diga a ele que Deus,
ele é misericordioso e não vingativo, que Deus é amor, não raiva, nem fúria, Deus é perdão e não
recrudescimento, diga a ele que viva o seu sofrimento como se fosse à maravilha da sua vida, torne a dor, a
imperfeição, os ataques elementos amigáveis.
Diga a ele que absolva todas as pancadas que a vida desferir sobre ele, respire fundo e olhe ao seu redor
que ele vai ver maravilhas acontecendo só porque ele existe.
Diga a ele que a vida, ela é eterna, ela não se acaba quando o corpo se desvencilha do espírito, muito pelo
contrário, é ai que se vive plenamente. A dor que ele sente hoje não vai amenizar, porque essa dor, ela pode
carregar ele para locais mais doloridos, com menos chances de sobrevivência.
Diga a ele que todas as limitações, todos os desgostos, todas as frustações, todas as enfermidades, todos os
desencontros que Deus nos proporciona são amenidades das consequências dos nossos atos, são
amenidades, porque Deus, ele é assim, ele não nos quer tristes, ele não nos quer escravos. Nós somos os
seus filhos. Qual é o pai que um filho pede um pão e ele lhe dar pedra. Nós que somos tão simples, estamos
num grau evolutivo tão baixo, nós não fazemos isso, quanto mais o criador. Ele jamais vai querer o nosso
mal.

Diga a ele que Deus quer o seu bem. Diga a ele que Deus quer que ele lute como um guerreiro. Diga a esse
espírito que ele é bem quisto por Deus. Diga a ele que parentes em espírito velam por ele. Diga a ele que
muitos encarnados, esses encarnados dependem dele, dos atos, dos sentimentos que ele vai realizar.
Diga a ele que a existência dele, eu estou falando da existência, não a existência carnal, a existência dele,
existe uma estrada infinita e muitas tarefas a serem realizadas, que ele pode abreviar ou retardar. E à
medida que ele vai abreviando, essas tarefas vão ficando tão simples como respirar.
Diga a ele que esqueça, que não valorize a dor, ela vai existir, ela vai incomodar, mas não coloque ela como
primeiro plano, coloque ela em terceiro, quarto ou quinto. Coloque a felicidade de ter alguém que você
gosta perto de você em primeiro lugar. Agradeça porque todos os dias você acorda e você olha a luz, ver
pássaros, sente a brisa, nota crianças correndo. Você tem capacidade de correr.
Diga a ele que existem espíritos que dariam tudo, ou que estão esperando ávidos pela oportunidade de
provar o amargor da reencarnação. Diga a ele que existem espíritos encarnados próximos a ele que estão
numa condição muito pior, mas nem por isso se dão por vencidos, muito pelo contrário, eles aparentam ser
superiores, melhores, mas se nós olharmos com um olhar mais detalhado, veremos quantas chagas,
quantas limitações, quantas perturbações eles tem.
Diga a esse espírito que procure a Deus, procure aos seus irmãos que possam ajuda-lo, que ele abra o seu
coração, que ele faça o tratamento longo, disciplinadamente, corriqueiramente e ai ele vai ver que o tempo
vai passar e as coisas não são como ele está tentando, são coisas tão banais, tão simples, que nada que o
trabalho, a caridade, o amor não torne essas coisas ínfimas, desnecessárias.
Diga a ele que ocupe os seus sentimentos com os sentimentos novos de amor, perdão. Diga a ele que
coloque a cabeça onde ela possa render tesouros pra ele, pensar em fazer o bem, fazer a caridade, em orar,
porque não. Diga a ele que toda vez que ele sentir a falta sedutora da desolação, a depressão começar a
cantar, arregace as mangas, trabalhe de forma carnal e de forma espiritual que ele vai ver que as coisas vão
começar a enfraquecer.
Diga a ele que ele não deixe se levar pelo desespero, porque desespero, se nós temos a eternidade, porque
ele se apegar a coisas minúsculas, se nós temos a eternidade, se nós temos Deus conosco. Diga a ele que
nós não fazemos distinção se ele é do sexo masculino ou do feminino, ele ou ela. Pra nós é um irmão que
precisa de ajuda.
Diga a ele que se ele precisar, ele verá, sentirá todos os músculos tremerem, ele viajará por locais que ele
vai ver o que é sofrimento em dobro, ele vai comparar com a situação dele e vai dar gargalhadas, porque a
situação dele é muito pouco. Diga a ele que se ele precisar ele verá e presenciará o testemunho de alguém
que deu o outro passo e ele vai relatar o que aconteceu.

