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INTRODUÇÃO: O suicídio é um assunto cuja discussão é temida por algumas
pessoas. Na atualidade os estudos sobre essa temática têm aumentado na
busca de conhecer melhor em suas modalidades bem como formas evitá-lo.
Dentre as formas de prevenção, a religião pode ser vista como um fator
protetor diante da mente suicida. OBJETIVO: O estudo tem como objetivo
abordar o suicídio e como as ciências e a doutrina espírita o compreendem e
contribuem para minimizar sua ocorrência. METODOLOGIA: O presente
trabalho foi realizado na forma de revisão da literatura. RESULTADOS: O
estudo evidenciou que as ciências procuram entender a dor e o que leva o
sujeito a cometer tal ato, assim procurando adotar medidas preventivas. O
papel do profissional de psicologia é fundamental para atuação nesses casos,
entretanto o psicólogo deverá estar capacitado para receber essa demanda e
lidar de forma mais sucessível com ela. A religião, independente de sua
afiliação religiosa pode auxiliar também como medida, preventiva visto que
proporciona amparo e suporte mediante as suas praticas e crenças. Ficou
evidente também que a doutrina espírita pode auxiliar na prevenção do
suicídio, pois acredita-se que com o Espiritismo a esperança do indivíduo se
renove, tornando-o mais forte e resguardado quanto ao ato.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de tais benefícios acredita-se serem
importantes e necessárias mais pesquisas e discussões científicas relacionada
a essa temática, especialmente com pesquisas em campo além de uma
disseminação do pensamento preventivo em relação ao ato, visto que o
suicídio se trata de um ato de passagem que tem acometido diversas pessoas
e famílias.
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