
“Deus perguntará a cada pai e a cada mãe:
‘Que fizestes da criança confiada à vossa guarda?’”

Gravidez indesejada ou resultada 
de estupro, feto com malformações 
justificam um aborto?

Quais as consequências 
físicas e espirituais do 
aborto?

Se a legislação humana permite, 
então posso abortar?

Já abortei, quero abortar ou conheço 
alguém que deseja interromper a 
gestação. O que fazer?

O que você sabe sobre a pílula 
do dia seguinte?

DEIXE-ME NASCER!
ABORTO NÃO!

DEIXE-ME NASCER!
ABORTO NÃO!
“Deus perguntará a cada pai e a cada mãe:

‘Que fizestes da criança confiada à vossa guarda?’”
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ABORTO - Nada que o justifique
Amigos leitores, todos os dias nos deparamos com notícias 

que atormentam o nosso coração. São homicídios, furtos, 
crimes hediondos e guerras em eminência. Todavia, existe um 
crime silencioso que mata inúmeras crianças por dia no mundo, 
chegando a milhões por ano: o aborto. A Revista Auta de Souza 
traz algumas reflexões sobre esse triste ato. 

A ciência comprova que a partir da fecundação já existe um 
embrião com todo um código genético que dali para frente não 
pode ser modificado; restando apenas o seu desenvolvimento, 
e precisando para isso, por algum pequeno tempo, da mãe, 
porém jamais se confundindo com ela.  Ainda mais além, temos a 
Doutrina Espírita, esclarecendo que desde a fecundação, a este 
corpo se liga uma alma — um Espírito que tem fortes ligações 
com o passado da gestante, podendo ser, e geralmente é, uma 
pessoa de grande importância para a mesma..

A maternidade e paternidade, expressão da confiança 
de Deus nos homens, quando desperdiçada pelo aborto traz 
consequências de difícil reparação. Doenças do corpo e da alma 
são adquiridas pelo descumprimento das leis de Deus, e atentar 
contra a vida humana é o maior crime que podemos cometer. 
“Considerai que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: ‘Que 
fizestes da criança confiada à vossa guarda?” 1

“Diante do aborto em delineamento, procura pensar em 
termos de amor e o amor te dirá qual a melhor atitude a tomar em 
relação ao seu filhinho em formação, conforme os teus genitores 
fizeram contigo, permitindo-te renascer.” 2

Por isso, caro leitor, deixamos aqui nosso convite: Escolha 
sempre o AMOR! Porque o amor por sua vez dirá: Deixe-me 
nascer! Aborto nunca!

1 Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Brasília: Editora Auta de Souza, 
2013. 1ªed. P. 195.
2 Joanna de Ângelis, Alerta, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Editora LEAL, 1. Ed. 
Cap. 22.
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DIZEM SOBRE
O ABORTO?

O QUE OS ESPÍRITOS

CONHEÇA O ESPIRITISMO

Início da Vida
No ato da fecundação, reúnem-se os pronúcleos 

masculino e feminino, mesclando as unidades 
cromossômicas paternas e maternas, a fim de que 
o organismo, obedecendo à repetição na lei da 
hereditariedade, se desenvolva, dentro dos caracteres 
genéticos de que descende; mas agora, no reino 
humano, o Espírito, entregue ao comando da própria 
vontade, determina com a simples presença ou 
influência, no campo materno, os mais complexos 
fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando 
as bases de seu próprio destino, no estágio da existência 
cujo início o berço assinala. 2

Programação do mapa 
genético do novo ser

Executada a etapa de avaliação 
das possibilidades e a aproximação 
com a necessária anuência dos futuros 
pais, são meticulosamente estudados 
os mapas genéticos de modo a 
facultarem, no corpo, a ocorrência das 
manifestações físicas como psíquicas, 
de saúde e doença, normalidade ou 
idiotia, lucidez e inteligência, memória 
e harmonia emocional, duração do 
cometimento corporal e predisposições 
para prolongamento ou antecipação da 
viagem de retorno, ensejando, assim, 
probabilidades dentro do comportamento 
de cada aluno à aprendizagem terrena. 3

A Doutrina Espírita procura esclarecer que 
o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou 
agravantes, como todo desrespeito à lei. Antes 
de ser transgressão à lei humana, o abortamento 
provocado constitui crime perante a Lei Divina ou 
Natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei 
de ação e reação. 

Urge, pois, que o maior número de interessados 
conheça todos os aspectos dessa questão crucial 
que é a defesa da vida de um ser que inicia sua 
jornada na Terra e que é trucidado, tantas vezes, por 
ignorância dos infratores. 1
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CONHEÇA O ESPIRITISMO

O homem e o aborto
No homem, o resultado dessas ações 

aparece, quase sempre, em existência imediata 
àquela na qual se envolveu em compromissos 
desse jaez, na forma de moléstias testiculares, 
disendocrinias diversas, distúrbios mentais, com 
evidente obsessão por parte de forças invisíveis 
emanadas de entidades retardatárias que ainda 
encontram dificuldade para exculpar-lhes a 
deserção. 8

O filho abortado e a 
obsessão

Se, porém, quando instalados na Terra, 
anestesiamos a consciência, expulsando-
os de nossa companhia, a pretexto de 
resguardar o próprio conforto, não lhes 
podemos prever as reações negativas e, 
então, muitos dos associados de nossos 
erros de outras épocas, ontem convertidos, 
no Plano Espiritual, em amigos potenciais, 
à custa das nossas promessas de 
compreensão e de auxílio, fazem-se hoje 
– e isso ocorre bastas vezes, em todas 
as comunidades da Terra – inimigos 
recalcados que se nos entranham à vida 
íntima com tal expressão de desencanto e 
azedume que, a rigor, nos infundem mais 
sofrimento e aflição que se estivessem 
conosco em plena experiência física, na 
condição de filhos-problemas, impondo-

nos trabalho e inquietação. 9

Se você já abortou – Uma nova oportunidade
A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma, 

um ato de misericórdia divina, e, daí,o considerarmos o trabalho e o 
esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. 

Entendendo, todavia, a questão à generalidade das provas; 
devemos concluir ainda, com o ensinamento de Jesus, que “o amor 
cobre a multidão dos pecados”, traçando a linha reta da vida para as 
criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei 
de talião, dentro do Universo infinito. 10

O futuro reencarnante e seus 
fiadores espirituais 

É assim que, em clima de prece, entre promessas 
de luta e coragem, sob o apoio de abnegados 
Instrutores, o Espírito mergulha no oceano compacto 
da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, 
dando início a novo compromisso. Os que o amam, 
na Espiritualidade, ficam expectantes e interessados 
pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos 
que ocorrerão, e buscarão interceder nas horas 
graves, auxiliando nos momentos mais difíceis, 

encorajando sempre... 4

Quem é o filho? 
Comumente chamamos a nós antigos 

companheiros de aventuras infelizes, programando-
lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes 
socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique 
a esperança de elevação e resgate, burilamento e 
melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, 
articulamos providências e externamos votos 
respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares 
compromissos que, se observados, redundarão em 
bênçãos substanciais para todo o grupo de corações 
a que se nos vincula a existência. 5

A mulher e o aborto  
O aborto provocado, sem 

necessidade terapêutica, revela-
se matematicamente seguido 
por choques traumáticos no 
corpo espiritual, tantas vezes 
quantas se repetir o delito de 
lesa-maternidade, mergulhando 
as mulheres que o perpetram 
em angústias indefiníveis, além 
da morte, de vez que, por mais 
extensas se lhes façam as 
gratificações e os obséquios dos 
Espíritos Amigos e Benfeitores 
que lhes recordam as qualidades 
elogiáveis, mas, se sentem 
diminuídas moralmente em si 
mesmas, com centro genésico 
desordenado e infeliz. 6 

O aborto oferece funestas 
intercorrências para as mulheres 
que a ele se submetem, impelindo-
as à desencarnação prematura, 
seja pelo câncer ou por outras 
moléstias de formação obscura, 
quando não se anulam os aflitivos 
processos de obsessão. 7

1 O que dizem os espíritos sobre o aborto. 1. Ed. Cap. 1.
2 André Luiz. Evolução em dois mundos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 23. Ed. P.  70-71.
3 Manoel P. de Miranda. Temas da vida e da morte. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. FEB 2. Ed. P. 14.
4 Idem. P. 15.
5 Emmanuel. Vida e Sexo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 24. Ed. P. 75.
6 André Luiz. Evolução em dois mundos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 23. Ed. P.  247-248.
7 Emmanuel. Leis de Amor. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. Cap. IV. Perg. 13.
8 André Luiz. Evolução em dois mundos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 23. Ed. P. 247.
9 Emmanuel. Vida e Sexo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 24. Ed. P. 75 e 76.
10 Emmanuel. O consolador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perg. 336.
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MEDIUNIDADE

Conflitos nos arquivos mentais de 
Julinda

[...] O caridoso Bezerra acercou-se da paciente 
e penetrou-a com um profundo olhar, percuciente e 
lúcido, após o qual nos convidou a examinar a causa da 
alienação de Julinda, esclarecendo: 

[...] “Busquemos-lhe a sede da consciência e 
procuremos detectar a região dos folículos cerebrais, 
no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe 
assomam dos arquivos mentais em desconcerto.” 

Fixei a atenção na região indicada, sintonizando o 
pensamento na sua faixa psíquica. [...]

Um jovem de menos de trinta anos, com ótima 
aparência, tentava convencê-la da necessidade que ele 
sentia de completar a felicidade doméstica, tornando-se 
pai. 

‘Anelava por um rebento com o qual se sentiria 
realizado” - instava, emocionado. 

A jovem esposa, porém, exigente e caprichosa, 
retrucava: 

– Não aquiescerei a esta exigência descabida. 
Não é justo que nos amarremos em plena juventude, 
a compromissos com filhos, malbaratando as nossas 
oportunidades de prazer e gozo. Não me permitirei 
deformar, mediante uma gestação ingrata e não 

Livro: Nas Fronteiras da Loucura pelo espírito de Manoel P. de Miranda. Psicografia de Divaldo Pereira Franco.
Personagens: Julinda (encarnada), Roberto (encarnado) - esposo de Julinda, Bezerra de Menezes (mentor 
espiritual) e Ricardo (filho abortado que se tornou espírito obsessor)

“A obsessão consiste na tenacidade de um Espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem 
ele atua. (Allan Kardec).”.

(Livro dos Médiuns, FEB. 71. Ed. P. 355)

ABORTO E 
OBSESSÃO
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MEDIUNIDADE

desejada, para atulhar o meu ambiente doméstico com 
a algazarra infantil que, convenhamos, eu detesto. [...]

O marido, que se mantinha ponderado, volveu à 
argumentação: - O melhor período para a construção da 
família é a juventude dos cônjuges, que se encontram no 
apogeu das forças e das faculdades, propiciando uma 
educação em bases de paciência e disciplina à prole 
em formação. [...]- Não abdico, no entanto - redarguiu, 
encolerizada -, ao direito sobre o meu corpo...Não aceito 
a maternidade, em hipótese alguma.

Espírito durante o sono, pede a 
oportunidade de nascer

[...] Após alguns minutos, podíamos identificar, no 
exame dos clichês mentais de Julinda, um sonho, no 
qual, acompanhada pelo esposo e veneranda Entidade 
do nosso plano de ação, era-lhe apresentado um 
Espírito, que lhe requeria oportunidade para renascer, 
prometendo-lhe carinho e ajuda. 

– Eu te perdoarei - suplicava o candidato, em 
lágrimas - todo o mal que me fizeste, recebendo-me nos 
teus braços, como parte de ti, a fim de que eu recomece 
ao teu lado. Ajuda-me, hoje, a fim de que eu te socorra 
mais tarde... 

[...] A moça, no entanto, estampando na face uma 
máscara de horror, tentava recuar e, vinculada às 
figurações perniciosas da sua crença religiosa, bradava: 

– Estou no Inferno; os satanases me perseguem. 
Sou inocente! Deixem-me em paz. Odeio filhos! Não os 
quero, não os aceitarei!

A descoberta da gravidez e o aborto 
criminoso

[...] As cenas se apagaram, para ressurgirem outras, 
não menos graves. 

Nelas, a paciente experimentava os sinais 
da gravidez, por ocasião do fluxo catamênico e, 

desesperada, no segundo mês, solicitara um exame de 
urina, constatando-se a presença do feto. 

Sem notificar o esposo concertou o aborto 
delituoso, numa clínica que se dedicava ao monstruoso 
cometimento. 

Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, 
psiquicamente preparada para o crime, sonhou que 
alguém a segurava, fortemente, suplicando-lhe amparo. 

– Não me mates o corpo, minha mãe - imprecava 
o reencarnante -. Necessito volver, precisamos estar 
juntos. Ajuda-me...Se não me atenderes... 

– Prefiro a morte - sentenciou a infeliz mulher - a ser 
mãe. Odeio-te. Nunca te receberei, nunca! 

– Verás, então...
Julinda fora até o extremo paroxístico da demência: 

matou o corpo do filhinho, que já se agasalhava, 
esperançoso, na vida intra-uterina. 

O esposo nunca tomou conhecimento da ação 
nefanda, destruidora.

O espírito abortado se volta contra 
a mãe em processo obsessivo 

[...] O Espírito, que fora expulso violentamente do 
corpo, não se desligara da matriz uterina, influenciando 
com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se 
negara a sustentá-lo. 

[...] Assenhoreando-se, lentamente, da criminosa, 
pela incidência telepática, foi-se-lhe desenhando na tela 
mental, por cujo comportamento, ao longo dos meses, 
conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio da razão. 

[...] Caracterizada a síndrome obsessiva, 
estabelecida a ligação entre os dois litigantes, a 
paciente foi mergulhando no ensimesmamento, em cuja 
intimidade psíquica a luta fazia-se mais obstinada. 

Indagar-se-ia se a Providência Divina, que por todos 
zela, não poderia interromper o lamentável processo? 

É certo que sim! No entanto, a negação de Julinda 
ao amor e à oportunidade de ajudar tornava-se o epílogo 
de uma larga história. [...]
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PODE AUXILIAR
A GESTANTE

O CENTRO ESPÍRITA 

CENTRO ESPÍRITA

“Por vezes, [...] surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus, 
exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro... A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, 
é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos 
à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas; o 
temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto... Contudo, a bonança voltará.” 1

A Casa Espírita possui inúmeros recursos que 
podem ser utilizados no auxílio aos que sofrem.  O 
Esclarecimento Espírita, as lições do Evangelho que 
consolam aflitos, o Culto do Evangelho no lar e o 
passe magnético e desobsessivo são algumas terapias 
valiosas, à disposição para o reequilíbrio. Oferece ainda 
atividades assistenciais de apoio às gestantes, que tem 
o objetivo de prepará-las por intermédio doutrinário, para 
que a mãe venha assumir uma maternidade consciente e 
responsável, bem como propiciar à mesma a assistência 
espiritual e material, quando necessário. 

“Mães da Terra! Mães anônimas!
Sois vasos eleitos para a luz da reencarnação!

Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa 
frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis 
o hálito do filhinho nascente - esperança do Céu a 
repontar-vos do peito!...

Não surge o berço em vosso coração por acaso.” 2

Procure uma Casa Espírita para o apoio e o 
acolhimento de que necessita.

Maternidade - plenitude do coração feminino que 
norteia o progresso!

1 André Luiz. No mundo maior. Psicografia de Francisco Cândido Xavier FEB, 
21. Ed. P. 140.
2 André Luiz. O Espírito da verdade. Psicografia de Francisco Cândido Xavier 
FEB,12. Ed. P. 121.
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Compreendei agora o sublime papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que 
nele encarna vem do plano espiritual para progredir. Compenetrai-vos dos vossos deveres e colocai todo vosso amor 

para aproximar de Deus essa alma: eis a missão que vos é confiada, cuja recompensa 
recebereis, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhe 

proporcionardes auxiliarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuro. 
Considerai que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: “Que fizestes da 

criança confiada à vossa guarda?”[...]
A tarefa não é tão difícil quanto se imagina, não exige o saber do 

mundo. Tanto o ignorante como o sábio podem executá-la, e o Espiritismo 
vem facilitá-la, permitindo conhecer a causa das imperfeições do coração 
humano. 1

     Maternidade na Terra - Ministério 
santificante 

Glorifiquemos, desse modo, o ministério santificante 
da maternidade na Terra, recordando que o Todo-

Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o 
seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento 

e a elevação dos homens, chamou 
um coração de mulher, em Maria 

Santíssima, e através das suas mãos 
devotadas à humildade e ao bem, 

à renunciação e ao sacrifício, 
materializou para nós 

o coração divino de 
Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a luz de 
todos os séculos e 
o alvo de redenção 
da humanidade 
inteira. 2

DA CRIANÇA
CONFIADA À

VOSSA GUARDA

QUE FIZESTES

ESTUDANDO O EVANGELHO

1 Allan Kardec. O Evangelho 
segundo o Espiritismo. Editora 
Auta de Souza. 1. Ed. P. 196-197.

2 Emmanuel, Autores Espirituais 
Diversos. Mãe – Antologia Mediúnica. 
Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier. FEB. 5. Ed. P. 44-45.
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ABORTO NÃO!
DEIXE-ME VIVER!

CAPA

Comovemo-nos, habitualmente, diante das grandes 
tragédias que agitam a opinião.

Homicídios que convulsionam a imprensa e 
mobilizam largas equipes policiais...

Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas 
de vigilância...

Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de 
todo jaez criam a guerra de nervos, em toda parte; e, 
para coibir semelhantes fecundações de ignorância e 
delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, 
organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a 
própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem 
qualquer laivo de compaixão.

Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia 
de crueldade com que é praticado, no silêncio do 
santuário doméstico ou no regaço da Natureza...

Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz 
para suplicar piedade e nem braços robustos com que 
se confie aos movimentos da reação.

Referimo-nos ao aborto delituoso, em que pais 
inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, 

asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir 
para a bênção da luz.

Homens da Terra, e sobretudo vós, corações 
maternos chamados à exaltação do amor e da vida, 
abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra 
a alma e entenebrece o caminho!

Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos 
do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais 
são mensageiros da Providência, assomantes no lar em 
vosso próprio socorro, e, se não há legislação humana 
que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos 
familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de 
Nosso Pai vos contemplam do Céu, chamando-vos, 
em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que se 
vos expurgue da consciência a falta indesculpável que 
perpetrastes.

Emmanuel. Religião dos Espíritos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 

Rio: FEB. 3. Ed. P.17 e 18.
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O aborto pode ser espontâneo ou 
provocado. Nos atentaremos   

aqui ao aborto induzido,                                                                                                                             
  ou criminoso, ou 

abortado, que é matar 
uma criança que estava 
em desenvolvimento. 
Abortar fere o quinto 
mandamento de Moisés,      

   “Não matarás”. 
Consequentemente, 
também vai contra 
o segundo que 
nos ensina que 

devemos amar ao 
próximo como a nós 

mesmos.

Quando começa a 
vida? Como você 
começou?

”Houve um momento preciso 
quando dois gametas se uniram 

e surgiu...VOCÊ!
A fecundação acontece dentro 

das tubas de Fallópio (‘as trompas’) 

quando faltam aproximadamente 14 dias para a 
menstruação.

Na escuridão e no silêncio deste espaço de 1mm, 
acontece a vida, no total mistério. Receberá nomes 
diferentes: zigoto, mórula e outros enquanto for embrião. 
Depois será chamado feto, recém-nascido, criança, 
adolescente, jovem, adulto ou velho. Mas, sempre será 
a mesma vida!” 3

O embrião e o feto são vidas 
humanas?

VOCÊ é hoje o que era na fase de zigoto. Apenas 
cresceu, se desenvolveu, amadureceu.

A partir da primeira célula, na vida procedente do 
óvulo da mulher e do espermatozóide do homem, o 
biólogo reconhece um ser vivo da espécie humana; que 
não se confunde, em absoluto, com um vegetal ou um 
animal.

Depende da mãe para crescer, porém não se 
confunde com ela, como nós dependemos do oxigênio, 
da água ou dos alimentos.

Características físicas como a cor dos olhos, dos 
cabelos, tipo sanguíneo já estão definidos. Ninguém, nem 
a mãe ou o pai, conseguirá mudar o seu ‘ser’ original.” 3

A Doutrina Espírita compreende que cada um de nós 
é um Espírito eterno, que se liga ao corpo no momento 
da fecundação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, 
pergunta à espiritualidade: 

“Em que momento a alma se une ao corpo?

Qual o fim objetivado com a reencarnação?
“Expiação, melhoramento progressivo da 

Humanidade. Sem isto, onde a justiça?” 5

É limitado o número das existências corporais, 
ou o Espírito reencarna perpetuamente?

“A cada nova existência, o Espírito dá um passo para 
diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo 
de todas as impurezas, não tem mais necessidade das 
provas da vida corporal.” 6

 Que consequências tem para o Espírito o aborto?
“É uma existência nulificada e que ele terá de 

recomeçar.” 7

CAPA

Um aborto,[1] ou interrupção da 
gravidez é a remoção ou expulsão 
prematura de um embrião ou feto 
do útero, resultando na sua morte 
ou sendo por esta causada.[2] Isto 

pode ocorrer de forma espontânea 
ou induzida, provocando-se o fim 

da gestação, e consequente fim da 
atividade biológica do embrião ou 

feto, mediante uso de medicamentos 
ou realização de cirurgias.”

“

A união começa na concepção, 
mas só é completa por ocasião do 
nascimento. Desde o instante da 
concepção, o Espírito designado 
para habitar certo corpo a este se 
liga por um laço fluídico, que cada 
vez mais se vai apertando até ao 

instante em que a criança vê a luz. 
O grito, que o recém-nascido solta, 

anuncia que ela se conta no número 
dos vivos e dos servos de Deus. 4

”

“

Na Epístola de Paulo aos Romanos (13:9), 
encontramos a afirmação de que “os mandamentos: ‘Não 
adulterarás’, ‘Não matarás’, ‘Não furtarás’, ‘Não cobiçarás’, 
e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste 
preceito: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’”. O 
apóstolo ainda complementa no versículo 10 que “o amor 
não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o 
cumprimento da lei”.

Para entendermos o que tudo isso tem a ver com o 
Aborto, primeiro vamos entender o que é este ato.

Quinto mandamento.
Êxodo 20:13

Não matarás.
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Constitui crime a provocação do aborto, em 
qualquer período da gestação?

“Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma 
mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre 
que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, 
por isso que impede uma alma de passar pelas provas 
a que serviria de instrumento o corpo que se estava 
formando.” 8

Os Espíritos são claros ao afirmar, na pergunta 358, 
que o aborto EM QUALQUER PERÍODO DA GESTAÇÃO 
é uma transgressão à lei de Deus. É uma reencarnação 
que terá que ser replanejada no Mundo Espiritual.

Veja por que os casos abaixo não justificam um 
aborto:

Gravidez na adolescência ou 
indesejada

“Todo jovem, e VOCÊ também deve saber que, em 
princípio, quando uma menina começa a menstruar, 
pode ficar grávida e pode dar à luz.

Porém, NÃO DEVERIA: ela ainda precisa amadurecer 
como pessoa. Há aproximadamente 30.000 gestações 
de meninas menores de 14 anos, anualmente no Brasil 
e, uma média de 27.000 partos.

A solução não é fazer o aborto. Os argumentos 
contrários são os mesmos: um mal não justifica outro 
pior que é matar a criança e, os riscos decorrentes do 
aborto são maiores ainda para a mãe adolescente.

Em qualquer situação a Doutrina 
Espírita é contra o aborto?

Dado o caso que o nascimento da criança coloque 
em perigo a vida da mãe, os Espíritos esclarecem na 
questão 359, também de O Livro dos Espíritos, que é 
preferível sacrificar a primeira para salvar a segunda.

“A vida da mãe continua a ser prioridade, mas 
é importante recordar que não se deve permitir o 
abortamento de forma açodada e sem as devidas 
constatações, uma vez que os recursos tecnológicos 
de hoje, na maior parte das vezes, permitem salvar, ao 
mesmo tempo, a vida da mãe e a da criança.” 9

“Mesmo que a mãe apresente alguma doença, é 
possível tentar acompanhar a gravidez até um certo 
ponto em que haja esperança de que o neném sobreviva. 
Pelo menos, pode-se esforçar para isso.” ³

Do contrário,

A solução é: NÃO ENGRAVIDAR NA 
ADOLESCÊNCIA!

O ideal é amadurecer mais como pessoa, ter real 
compromisso entre o casal, para que possam assumir as 
responsabilidades de uma vida conjunta e de um filho, se 
ele vier, mesmo que não estejam planejando engravidar. 
Porque todo método anticoncepcional pode falhar!” ³

Gravidez com malformação ou 
qualquer outra deficiência

“Compadece-te e ama o filhinho que se encontra no 
teu ventre, suplicando-te sem palavras a oportunidade de 
redimir-se. Considera que se ele houvesse nascido bem 
formado e normal, apresentando depois algum problema 
de idiotia, de hebefrenia, de degenerescência, perdendo 
as funções intelectivas, motoras ou de outra natureza, 
como acontece amiúde, se também o matarias?

Se exercitares o aborto do anencéfalo hoje, amanhã 
pedirás também a eliminação legal do filhinho limitado, 
poupando-te o sofrimento como se alega no caso da 
anencefalia.

Aprende a viver dignamente agora, para que o teu 
seja um amanhã de bênçãos e de felicidade.”  10

Gravidez resultada de um estupro
“Justo é se perguntar, se foi a criança que cometeu 

o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um 
delito no qual ela não tomou parte?

 Portanto, mesmo quando uma gestação decorre 
de uma violência, como o estupro, a posição espírita é 
absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que 
haja respaldo na legislação humana. 

No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com 
estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade 
e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a 
adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua 
morte legal. O direito à vida está, naturalmente, acima do 
ilusório conforto psicológico da mulher.” 11

Na visão do Espírito Joanna de Ângelis, “mesmo 
em tal caso, a expulsão do feto, pelo processo abortivo, 
de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos[...]”, 
afirmando a autora espiritual que quase sempre “o 
Espírito que chega ao dorido regaço materno, através 
de circunstância tão ingrata, se transforma em floração 
de bênção sobre a cruz de agonias em que o coração 
feminil se esfacelou [...].” 12

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
OU INDESEJADA, GRAVIDEZ COM 
MALFORMAÇÕES OU QUALQUER 

DEFICIÊNCIA, GRAVIDEZ 
RESULTADA DE ESTUPRO,

NENHUM 
destes casos justifica um aborto! 

CAPA
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E o argumento de que é um direito 
da mãe porque ela é dona de seu 
próprio corpo?

“Essa afirmativa merece uma séria reflexão porque 
você sabe que um filho não é parte do corpo da mãe, 
esteja ele onde estiver: dentro ou fora do útero. Se ela 
e o pai, logicamente, não podem matar seus filhos já 
nascidos, por que poderiam fazer isso quando ainda 
estão por nascer?” ³

Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na pergunta 
880, questiona “Qual o primeiro de todos os direitos 
naturais do homem?”, e obtém a seguinte resposta da 
espiritualidade superior:

vida, manifestando-se como doenças diversas, físicas e 
psicológicas, que podem chegar a ser bem graves.” 3

Consequências físicas
• Perfuração uterina.
• Hemorragia - com variação de intensidade.
• Infecção - podendo chegar à septicemia e consequen-
temente à morte.
• Partos futuros prematuros - por incompetência do canal 
cervical.
• Esterilidade – pós processo infeccioso.

Consequências psicológicas
• Frigidez (perda do desejo sexual).
• Frustração de seu instinto materno.
• Desordens nervosas, insônias neuroses diversas.
• Culpa.
• Depressões.       
                                                      

Consequências espirituais
“Admitimos seja suficiente breve meditação, em 

torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um 
dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia 
obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da 
mente [...] “ 13

Para a mãe
 “Diversos problemas que sofrem hoje as mulheres 

no exercício da maternidade têm suas causas profundas 
nos deslizes do passado, que hoje surgem no corpo físico 
como reflexo positivo da desorganização perispíritica*.

Em razão disso, nem sempre a mulher recupera a 
saúde, afetada por esses transtornos, somente com o 

O de viver. Por isso é que ninguém 
tem o de atentar contra a vida de 

seu semelhante, nem de fazer o que 
quer que possa comprometer-lhe a 

existência corporal.”
“

CAPA

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DO 
ABORTO PROVOCADO

Físicas e psicológicas
“Mesmo o aborto feito em hospital traz riscos 

para a mãe. Os riscos acontecem durante o tempo de 
internação, mas podem também acontecer por toda a 



uso de medicamentos e hábeis cirurgias da medicina 
terrestre, pois há que resgatar em si mesma, à custa de 
muitos sofrimentos, suportados com fé e abnegação, os 
crimes do ontem, para aprender a valorizar, respeitar e 
amparar a vida dos filhos que Deus temporariamente lhe 
entrega nas mãos.” 14

“A mulher que o promove ou que venha a coonestar 
semelhante delito é constrangida, por leis irrevogáveis, 
a sofrer alterações deprimentes no centro genésico 
de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas 
enfermidades..., flagelos esses com os quais, muita 

CAPA

vez, desencarna, demandando o Além para responder, 
perante a Justiça Divina, pelo crime praticado.” 15

*Perispírito: “[...] que une o corpo e o Espírito, é uma espécie de envoltório 
semimaterial. (Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Rio de Janeiro: FEB. 2 Ed. P.37.)

Para os pais e os ginecologistas
“Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto 

quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer 
os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre 
as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos 
das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e 
sombras da vida espiritual de esferas inferiores.” 16
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Emmanuel. Entender conversando. Psicografia de 
Francisco Cândido Xavier. FEB, 7. Ed. P.16-17

O aborto é sempre lamentável 
porque se já estamos na 

Terra com elementos 
anticoncepcionais de aplicação 

suave, compreensível e 
humanitário, porque é que 

havemos de criar a matança 
de crianças indefesas, com 

absoluta impunidade, entre as 
paredes de nossas casas? Isto 

é um delito muito grave perante 
a Providência Divina, porque a 
vida não nos pertence e sim ao 

poder divino.”

“

progresso de todas as criaturas e, por isso, jamais 
deixa de exigir a reparação de qualquer desvio do 

caminho reto. Não há uma 
só falta, por mais leve que 
seja, nem uma única infração 
à lei, que não produza 
consequências compulsórias 
e inevitáveis, mais ou menos 
desagradáveis. Conclui-se 
que, tanto nas pequenas 
como nas grandes coisas, 
sempre se exige do ser 
humano a reparação por 
transgredir a lei de Deus. 
Os sofrimentos disso 
decorrentes são para ele 
uma advertência de que 
procedeu mal. Outorgam-
lhe experiência, fazem-lhe 
perceber tanto a diferença 
entre o bem e o mal, quanto a 
necessidade de se melhorar 
para evitar, no porvir, o que 
lhe foi um manancial de 
aflições, sem o qual nenhum 
motivo teria para se emendar. 
Confiante na impunidade, 

retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua 
felicidade futura.” 18 

E NOS CASOS QUE A LEI HUMANA PERMITE O ABORTO?
“Portanto, do ser humano nem sempre e nem 

completamente se exige a reparação na encarnação 
presente; todavia, jamais 
escapa às consequências 
das suas faltas. A 
prosperidade do mal é 
apenas momentânea e, 
se não expia hoje, expiará 
amanhã. Dessa forma, 
aquele que sofre expia 
seu passado. A infelicidade 
que, à primeira abordagem, 
parece imerecida tem, pois, 
razão de ser e aquele que 
sofre pode sempre dizer: 
“Perdoai-me, Senhor, 
porque transgredi vossa 
lei.””17

“A lei humana atinge 
certas faltas e as pune; 
o condenado pode, 
então, admitir que sofre 
a consequência daquilo 
que praticou; mas a lei 
não alcança, nem pode, 
todas as faltas; pune mais 
especialmente as que 
prejudicam a sociedade e não as que são nocivas 
só aos que as cometem. Deus, entretanto, quer o 
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“O que você sabe sobre a pílula 
do dia seguinte?

Você respondeu que é um 
remédio que se toma para evitar 
gravidez após uma relação sexual? 
É o que dizem, mas existem fatores 
que devem estar bem claros.” 3

A pílula do dia seguinte não 
previne a gravidez, como um 
anticoncepcional comum, mas 
sim, impede a continuidade de 
uma gestação, que porventura 
tenha sido iniciada. Tudo que é 
feito para modificar o endométrio, 
que se prepara para receber o 
ovo fecundado, e atrapalhar a sua 
implantação no útero, é um aborto.

Você sabia?

“O Amor cobre uma multidão de pecados.”
“Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar- se aos filhos alheios,

necessitados de carinho e abnegação.
O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do Apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de 

cultivarmos ardente caridade uns para com os outros,
porque a caridade cobre a multidão de nossos males.”

André Luiz. Evolução em dois mundos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira. FEB. 15. Ed. P. 196-197.

E quem já abortou? O que fazer?

1 S.A., Priberam Informática,. «Significado / definição de abortamento no 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa» dicionario.priberam.pt. Consultado 
em 4 de setembro de 2015. Consultado em 7 de junho de 2017, na Wikipédia
2 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Consultado em 7 de junho de 2017, 
na Wikipédia
3 Adira. Http://adira.org.br/uploads/Revista%20Adira.swf. Consultado em 01 de 
julho de 2017
4 Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Perg. 344.
5 Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Perg. 167.
6 Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Perg. 168.
7 Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Perg. 357.
8 Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Perg. 358
9 Reformador. Ano 125. Agosto de 2007. Suplemento.
10 Joanna de Ângelis. Caminho da Redenção. Psicografia de Divaldo P. Franco, 
Salvador: C.E. em 11/04/2012.
11 O que dizem os Espíritos sobre o aborto. FEB, 1.Ed. P.120.
12 Reformador. Ano 125. Agosto de 2007. Suplemento.
13 Emmanuel. Vida e Sexo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cap. 17.
14 Walter Barcelos. Sexo e Evolução. Cap. 20.
15 André Luiz. Ação e reação. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB, 18. 
Ed. P. 210-211.
16 Emmanuel. Leis de amor. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. 7. 
Ed. P. 43.
17 Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Editora Auta de Souza, 
1.Ed. Cap. 5. Item 6.
18 Idem. Item 5

Vinde a mim, todos vós que estais 
aflitos e sobrecarregados,

que eu vos aliviarei.
 Jesus (Mateus, 11:28) ”

“
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Se você está pensando em abortar...
PEÇA AJUDA!
• Faça uma prece, rogando amparo à Deus e ao seu anjo 

da guarda

• Compartilhe suas dificuldades e angústias com alguém 

de sua confiança

• Busque acompanhamento médico e psicológico. Inicie 

suas consultas de Pré-natal

• Procure apoio e tratamento espiritual no Centro 

Espírita Cristão (vide página 8)

• Leia O Evangelho segundo o Espiritismo

• Cultive o hábito da oração

Se você está próximo ou é 
procurado por 

alguém que 
pensa em 
abortar...
• Ouça com 

atenção e 

caridade

• Ofereça apoio 

emocional, 

material e espiritual

• Não julgue, não 

condene

     • Demonstre 

c o m p a i x ã o , 

respeito e ofereça 

ajuda

  • Incentive-a a 

buscar acompa-

nhamento médico, 

psicológico e 

espiritual

• Demonstre empatia e 

compreensão.
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MISSIONÁRIOS DO BEM

Agnes Gonxha Bojaxhiu, também conhecida como 
Madre Teresa de Calcutá nasceu no dia 26 de agosto de 
1910 na cidade de Skopje (Escópia), atual Macedônia. Ela 
era a caçula entre três irmãos. Seus pais se chamavam 
Nikola e Drana Bojaxhiu. 

No ano de 1922 se sentiu chamada pela primeira vez 
à vocação religiosa, [...] e com 18 anos, motivada pelo 
desejo de ser missionária, ingressou no Instituto da Bem-
Aventurada Virgem Maria, na Irlanda, mais conhecido 
como as Irmãs de Loreto. 

Recebeu o nome religioso de Irmã Maria Teresa em 
honra de Santa Teresa de Lisieux. Apenas três meses 
depois, no mês de dezembro, foi enviada à Índia, 
chegando a Calcutá pela primeira vez a 6 de janeiro de 
1929 [...], onde lecionou Geografia e História na Escola 
para Moças Santa Maria (St. Mary). 

Madre Teresa revelou traços fortes no seu convívio 
durante os anos que passou no Instituto: profunda 
alegria e amor às Irmãs e aos seus alunos, mas que em 
nada diminuíram seu altruísmo e sua capacidade para a 
organização e o trabalho duro. 

O ano de 1946 marcara profunda transformação 
de sua vida: a fundação de uma Congregação religiosa 
– Missionárias da Caridade – que se dedicou aos 
mais pobres dentre os pobres. [...] Começava cada 
dia buscando na Eucaristia a força para a sua missão, 
[...] procurando servir a Jesus nos mais miseráveis e 
abandonados. 

A 7 de outubro de 1950, Roma reconheceu a 
Congregação das Missionárias da Caridade, sendo 
estabelecida oficialmente na Arquidiocese de Calcutá e 
em 1952, foi aberta a Casa para indigentes moribundos: 
Nirmal Hriday, que significa “Casa do coração puro”.

Os prêmios que Madre Teresa recebeu durante sua 
vida são numerosos, sendo o maior de todos o Prêmio 
Nobel da Paz em 1979. 1

Em 3 de fevereiro de 1994 ao participar de um evento 
em Washington, apresenta ao mundo, mais uma vez, as 
claridades que iluminam sua alma, e em plena sintonia 
com os planos do Cristo faz um discurso defendendo a 
vida.

“Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje 
é o aborto, porque é uma guerra contra a criança – um 
assassinato direto da criança inocente – assassinato 
pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe 
pode matar até mesmo sua própria criança, como nós 
podemos dizer para outras pessoas que não matem uns 
aos outros? 

Como nós persuadimos uma mulher a não fazer 
um aborto? Como sempre, nós devemos persuadi-la 
com amor, e nós lembramos a nós mesmos que amor 
significa estar disposto a dar até que doa. Jesus deu até 
a sua própria vida para nos amar.” 2

Madre Teresa faleceu em Calcutá a 5 de setembro 
de 1997. 

“Da casa de nossas crianças em 
Calcutá apenas, nós salvamos 
mais de 3.000 crianças de abortos. 
Estas crianças trouxeram tal 
amor e alegria para os seus pais 
adotivos, e cresceram tão cheias 
de amor e alegria!” 2

”
“ Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque 

é uma guerra contra a criança – um assassinato direto da criança 
inocente – assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma 
mãe pode matar até mesmo sua própria criança, como nós podemos 

dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros?

1  Madre Teresa de Calcutá: uma santa para o século XXI, 1ª Ed. P.14-17.
2  Discurso realizado por Madre Teresa de Calcutá no National Prayer Breakfast, 
(Café da Manhã Nacional de Oração), no Hotel Shoreham, em Washington, DC., 
no dia 3 de fevereiro de 1994.

MADRE TEREZA DE CALCUTÁ



Mito

Verdade

GALERA JOVEM

“Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do 
trabalhador.” - André Luiz

Dentre tantos assuntos relacionados a essa temática, o aborto tem ganhado 
destaque nas diversas esferas sociais, e, sob à luz da Doutrina Espírita é entendido 
com maior clareza. Chegou o momento de conhecermos as verdades e mitos sobre 
este tema. 

“Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e 
de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, 
à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência, 
agravando-o ou amenizando lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos 
planos superiores do Universo.”

(Emmanuel, O consolador, 26. ed. perg. 132)
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CANTINHO DA CRIANÇA

O que é o 

Aborto ?

ABORTO:”expulsão natural ou provocada de um 

embrião ou de um feto antes da data de viabilidade.” 

“O aborto provocado é um crime, seja qual for a 

época da concepção?

Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. 

Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá crime 

sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu 

nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar 

as provas de que serviria de instrumento o corpo que 

se estava formando.”

Vamos conhecer os métodos infelizes que impedem a reencarnação de 
Espíritos na Terra por meio do ABORTO:

“1- ABORTO POR 
SUCÇÃO

O bebê é triturado e 
aspirado para fora 

do útero de sua 
mãe.”

“2- ABORTO POR 
CURETAGEM

O bebê é cortado 
aos pedaços e 

arrancado do útero 
de sua mãe.”

“3- ABORTO POR 
MICRO-CESARIANA

É uma cesariana para 
matar o bebê.

Às vezes ele ainda sai 
vivo e é morto depois.” 

“4 - ABORTO QUÍMICO

Drogas, pílulas ou injeções 
matam o bebê dentro do 
útero.” Ex.: pílula do dia 
seguinte que expulsa do 

útero a célula-ovo ou óvulo 
fecundado, destruindo-o.

“5 - MICROCURETA - (objeto pequeno em alças), que abandonada na cavidade 
uterina acaba por provocar o descolamento do embrião. É o DIU -Dispositivo 
Intra-Uterino considerado um anticoncepcional. Não evita a ovulação.” 

O que é o 

Aborto ?
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CANTINHO DA CRIANÇA

“No homem, o resultado dessas 

ações aparece, quase sempre, 

em existência imediata àquela 

na qual se envolveu em 

compromissos desse jaez [...]” 

Para o HOMEM que 

negligencia o filho e estimula 

a mulher a fazer o aborto:

Para a MULHER que aborta:

“Nas mulheres, as derivações surgem 

extremamente mais graves.” 

Desencarne

Abortos 

espontâneos

Problemas na 

gravidez 

ESTERILIDADE

Doenças mentais 

(OBSESSÃO)

Doenças no útero, 

ovário e trompas

Doenças cardíacas

Preste atenção nas consequências do 

ABORTO na encarnação atual e na seguinte:

“A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus,

o Pai de Infinita Bondade, que pôs no coração das mães a sagrada 

essência da vida.

“A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, 

primeiramente, são filhos de Deus.” 

“Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que 

os esperam.” (1)

Maternidade,
Bênção Divina

ROMA

____________

EDADIEP

_____________

DERPOÃ

___________

ACDARDIE

___________

OÇÂROA

______________

1- Descubra as virtudes que devemos cultivar em nossos corações para evitar o mal. Cada borboleta 
está falando uma virtude, porém as letras estão embaralhadas. Coloque-as em ordem e escreva nas 
linhas abaixo:

ATIVIDADES

Retirado da Cartilha: Deixe-me Nascer, Ed. Auta de Souza

Maternidade,
Bênção Divina



1 - A mãe que se recusa a aceitar a 
gravidez poderá causar um aborto 
espontâneo?

“Há, por exemplo, os casos em que a mulher, por 

recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, 

expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas 

de gestação, desarticulando os processos celulares da 

constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, 

constrangedora dívida ante o Destino.” 1  

OS ESPÍRITOS
RESPONDEM

2 - Para onde vão os Espíritos que foram 
abortados?

“Chegamos à Colônia dos Rejeitados que, apesar de 
bela, possui uma aura triste. Ali estava, à minha frente […], 
o grande hospital. […]. Uns urravam, outros choravam, e 
ainda outros proferiam palavrões; todos muito revoltados. 
Notamos que os cuidados eram imensos para com 
aqueles desprezados.” 2

“Não lhes podemos prever as reações negativas 
e, então, muitos dos associados de nossos erros de 
outras épocas, ontem convertidos, no Plano Espiritual, 
em amigos potenciais, à custa das nossas promessas 
de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje [...] inimigos 
recalcados que se nos entranham à vida íntima com tal 
expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos 
infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem 
conosco em plena experiência física, na condição de 
filhos-problemas, impondo-nos trabalho e inquietação.” 3

OS ESPÍRITOS RESPONDEM / TROVA / CRUZADINHA

CRUZADINHA:
Horizontal: 
2. Foi chamada pelo Todo Misericordioso para materializar para nós o 
coração divino do nosso senhor
4. Uma das consequências espirituais do aborto
8. O maior investimento da vida ao Espírito em processo evolutivo

Vertical
1. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? 
3. Expulsão de um feto ou embrião por morte fetal
5. O momento considerado como início da vida
6. Constitui... a provocação do aborto, em qualquer período de gestação
7. O mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra.

1 . Viver / 2.  Maria / 3. Aborto / 4. Obsessão / 5. Concepção / 6. Crime / 7. Lar/ 8.Reencarnação

1

2

4

5

8

6 7

3
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1 André Luiz. Evolução em dois mundos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira. FEB. Cap. 13.
2 Luiz Sérgio. Deixe-me Viver. Psicografado por Irene Pacheco Machado. Linha Gráfica Editora. Cap. 1 e 2. P. 15 e 21.
3 Emmanuel. Vida e sexo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. FEB. Cap. 17

[...] Muito espírito conheço

Que sonhava paz e amor,

Que não podendo ser filho

Tornou-se perseguidor.

[...] Maternidade é tarefa,

Luminoso compromisso,

Um filho é bênção de Deus,

Não proteste, pense nisso.

Quando o aborto é indispensável

Tem a justa explicação,

Mas fora desse caminho

Aborto é perturbação.

Minha irmã, fuja do aborto,

Se um filho é a bênção que levas...

Aborto desnecessário

É sempre cousa das trevas.

Cornélio Pires. Retratos da Vida. Psicografia 
de Francisco Cândido Xavier. IDE. Cap. 13

das trevasCousas
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