A vida tem solução, o suicídio não.
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Estamos em 2018, graças a Deus !
Isso não impediu que trouxéssemos os compromissos
assumidos anteriormente como: os econômicos,
familiares, espirituais e também sofrimentos e aflições ...
Para evitar atitudes que nos levam ao radicalismo em nossas vidas, vamos
continuar com os alertas para evitar o suicídio, conforme cita Gerson
Simões Monteiro no livro Suicídio e suas consequências, iniciado no artigo
passado.
O que passa o espírito do suicida:
6 - Assiste ao próprio enterro com o terror que se possa imaginar.
7 - Estando mentalmente cega de dor, não pode enxergar os
benfeitores espirituais no cemitério.
8 - Não sabe por quanto tempo esteve na cela do sepulcro:
• quando a corda magnética cedeu, viu-se libertada (refere-se ao laço
perispiritual que prende o espírito ao corpo físico) e pôs-se de pé na
cova;
•
após muito tempo de oração e remorso, obteve socorro de
espíritos missionários a fim de interna-la num campo de tratamento
( no mundo espiritual ).
9 - Decidiu matar-se por ciúmes do esposo que passava a simpatizar
com outra mulher.
10 - Humberto de Campos perguntou-lhe se aquela atitude havia lhe
trazido algum benefício. E ela respondeu o seguinte “Apenas
complicações”.

Após seis anos de ausência, ferida por terríveis saudades, ela obteve
permissão para visitar a residência, que julgava como sendo a casa dela,
no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa! Em nada adiantaram os suplícios.
Diz ela: “Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera
para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam
sob os cuidados da mulher que me suscitavam ódio e revolta”. (páginas
173 e 174 da obra citada).
Todo esses terríveis sofrimentos, elencados em dez itens, seriam
evitados, não fosse a falta de confiança em Deus que a tudo provê e a fé
que nos coloca em contato direto com Ele através da oração, que tem
como resposta, intuições sempre positivas de como proceder diante dos
sofrimentos humanos.
O querer morrer não é normal no ser humano. É do Dr. Drauzio Varela esta
afirmativa após quarenta anos trabalhando com pessoas acometidas pelo
Câncer. Isto é desumano! Durante todos estes anos em contato direto
com o Médico, “apenas quatro pacientes manifestaram a vontade de
suicidar-se mas dois, não foram convincentes pois nunca mais falaram no
assunto”, afirma o ilustre médico na sua obra Por um fio.
Independentemente das circunstâncias que ocorreu o suicídio, o espírito
protetor ou para muitos, o anjo da guarda, estão sempre atentos aos seus
pupilos. Como emissários do Senhor ninguém fica sem atendimento
espiritual, respeitando o livre arbítrio de cada um de nós. Mas quanto ao
arrependimento só o tempo para que se aprenda quem é o Senhor da Vida
e ocorra a melhora íntima. Depois disso é que ele se dissolverá. Por isso
Jesus nosso Irmão e Mestre ensinou! Se tiverdes a FÉ do tamanho de um
grão de mostarda... Fé, fé, fé!

