
Dia Mundial de 
Combate ao Suicídio

OPapa Francisco várias 
vezes manifestou sua 
preocupação com os ca-

sos registrados de suicídio, so-
bretudo entre os jovens. 

No Dia Mundial de Comba-
te ao Suicídio do ano passado, 
o Santo Padre postou em suas 
redes sociais mais uma mensa-
gem voltada a esse assunto tão 
importante: “Hoje, no drama da 
pandemia, perante tantas certe-
zas que se desmoronam, diante 
de tantas expectativas traídas, 
no sentido de abandono que nos 
aperta o coração, Jesus diz a cada 
um: ‘Coragem! Abre o coração 
ao meu amor. Sentirás a conso-
lação de Deus que te sustenta’”.

Para o Pontífice, o principal 
motivo é a falta de perspectiva: 
“Não conseguem sentir-se úteis. 
Outros jovens não têm a coragem 
de enfrentar o suicídio, mas pro-
curam uma alienação intermedi-
ária nas dependências e hoje a 
dependência é uma fuga dessa 
falta de dignidade”. “Quantas 
situações de usura somos obri-

gados a ver e quanto sofrimento 
e angústia existem nas famílias! 
E muitas vezes, no desespero, 
quantos homens acabam no sui-
cídio porque não aguentam, não 
têm esperança, não têm uma mão 
estendida que os ajude, mas só 
uma mão que os obriga a pagar 
os juros. A usura é um pecado 
grave”, pontuou.

Em outra ocasião, em seu 
discurso o Papa chamou a aten-
ção sobre o crescente número de 
suicídios de jovens: “O número 
de suicídios de jovens está em 
aumento, mas os governos, não 
todos, não publicam os números 
exatos: publicam-nos até certo 
ponto, porque são vergonhosos. 
E por que esses jovens se enfor-
cam e se suicidam? Em quase 
todos os casos a principal razão 
é a falta de trabalho. Não conse-
guem se sentir úteis. Por outro 
lado, outros jovens não optam 
pelo suicídio, mas buscam a alie-
nação, buscam dependências, e 
hoje a dependência é um modo 
de fugir da falta de dignidade. 

Pensem que por detrás de cada 
dose de cocaína há uma grande 
indústria mundial que possibilita 
isso e, provavelmente, é onde 
circula a maior quantidade de 
dinheiro no mundo. Do mesmo 
modo, outros jovens, por meio 
do celular, encontram coisas que 
envolvem como projeto de vida: 
‘Ah! Eu pego um avião e entro 
para o ISIS [do inglês Islamic 
State of Iraq and Syria, Estado 
Islâmico do Iraque e da Síria]. 
Pelo menos vou ter milhares de 
dólares todos os meses e algo 
para fazer’. Isso é verdade, acon-
tece!”. “Suicídios, dependências 
e participação em guerrilhas são 
as três opções para os jovens de 
hoje quando não têm trabalho”, 
sublinhou.

Finalmente, assegurou que 
“O problema tem solução, mas é 
preciso encontrar o modo certo, 
há necessidade da palavra pro-
fética, há necessidade da cria-
tividade humana, fazer muitas 
coisas. É necessário sujar as 
mãos”.•
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INTENÇÕES DE ORAÇÃO DO SANTO PADRE 
CONFIADAS À SUA REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO

Um estilo de vida ecologicamente sustentável
Rezemos a fim de que todos façam escolhas corajosas por um 

estilo de vida sóbrio e ecologicamente sustentável, alegrando-nos 
pelos jovens que se comprometem resolutamente a esse respeito.
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