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“Ação ou resultado de suicidar-se”

“Acabar com a própria vida; matar-se”

(http://www.aulete.com.br/)

1. CONCEITUAÇÃO



I. Todo aquele que comete suicídio, sob qualquer

circunstância, vai para o inferno.

II. Um cristão nunca chega a cometer suicídio, porque

Deus o impediria.

III.Um cristão pode cometer suicídio, mas perderá sua

salvação.

IV.Um cristão pode cometer suicídio, sem que

necessariamente perca sua salvação.

2. POSIÇÕES DEFENDIDAS



• Pessoas que se suicidaram

3. O QUE A BÍBLIA DIZ?

Quem? Referências

Abimeleque Jz 9.54

Saul 1 Sm 31.4

Escudeiro de Saul 1 Sm 31.4-6

Aitofel 2 Sm 17.23

Zinri 1 Re 16.18

Judas Iscariotes Mt 27.5 (cf. Jo 17.12)



• O ser humano, por natureza, tem todas as suas

aptidões e capacidades manchadas pelo pecado: sua

mente ou intelecto, seu coração ou emoções, e sua

vontade (Ef 2.1-3; Rm 3.10-12, 23).

• O cristão foi regenerado; porém continua

potencialmente sujeito ao pecado e, de fato, o comete

(Rm 7.18-20; 1Jo 1.8), exceto o pecado imperdoável

(Mc 3.28-30).

3. O QUE A BÍBLIA DIZ?



• O sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os

nossos pecados: passados, presentes e futuros (Cl

2.13-14, Hb 10.11-14, 18).

• Na cruz, Cristo não nos tornou simplesmente

justificáveis, mas nos fez justificados (Rm 3.23-26;

5.1-2; 8.30).

3. O QUE A BÍBLIA DIZ?



• Se o suicídio é capaz de tirar a salvação de alguém,

então ele se torna outro pecado imperdoável? (cf. Mt

12-30-32)

• Não existe versículo ou passagem bíblica que negue

categoricamente a possibilidade de um cristão se

suicidar.

4. A SALVAÇÃO E O ATO DO SUICÍDIO



• O que nos leva à salvação não é a ausência de

pecado, mas a existência de regeneração (1Jo 1.8;

Jo 1.12-13; 3.3).

• É possível alguém morrer sem pecado?

4. A SALVAÇÃO E O ATO DO SUICÍDIO



• É possível um cristão se suicidar?

- “Parece que sim, é possível.”

• Quem comete suicídio vai para o inferno?

- “Necessariamente, não.”

• Qual a relação entre suicídio e salvação?

- Nossa salvação está fundamentada na obra

realizada por Cristo, que é suficiente para nos

justificar diante de Deus a respeito de todo pecado.

5. CONCLUSÃO



• O mesmo sacrifício que cobre os pecados que

permanecerão conosco até o momento de nossa

morte é o que cobrirá um pecado como o suicídio.

• Desaconselhamos o cometimento de qualquer

pecado, seja ele qual for.

• Aconselhamos as pessoas a viverem para a glória de

Deus, e isso inclui suas atitudes, suas palavras e

seus pensamentos.

5. CONCLUSÃO



“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a 

vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas 

do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a 

altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 

criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 8.38-39).

5. CONCLUSÃO




