ABORTO E A SANTIDADE
DA VIDA HUMANA
Segunda Parte

Na última reunião…






Complexidade do assunto, abrangência, realidade
mundial e brasileira, leis brasileiras.
Mundo precisa de 5 anos para dizimar um país
como o Brasil.
Visões de quando começa a vida.

Na última reunião…




Princípio 1: Há perdão em Jesus Cristo, através de
arrependimento e fé, para qualquer pecado que se
puder imaginar.

Princípio 2: A vida humana é sagrada.

Mundo Louco

Loucuras Éticas (EUA)








11 anos de prisão por infanticídio. Zero se tivesse
matado antes de nascer.
Moças de 15 anos podem ir a uma clínica de
aborto sem o consentimento dos pais. O
consentimento do cônjuge é inconstitucional.
Filhos podem processar os pais caso a vida deles
não vá bem.
“Pode se fazer hoje a um ser humano o que é
impensável fazer a um cachorro ou gato.” –
MacArthur

Loucuras Éticas (EUA)






Se alguém agride uma mulher grávida e a criança
morre, a lei pune severamente o agressor por ter
assassinado a criança. Mas se for a própria mãe a
lei apóia e acolhe.
Uma águia levou um tiro e houve uma comoção em
tentar salvá-la. Por fim ela morreu e ofereceu-se
uma recompensa de 5000 dólares para quem
entregasse o autor do tiro.
Há uma lei em um estado que proíbe dar peixes de
aquário como brindes, para coibir a “crueldade”
das pessoas.

Loucuras Éticas

15 Abortos em 17 anos – dos 16 aos 33

Informações

Filmes - Fecundação

Aborto - Métodos


Métodos
 1o.

Trimestre (0-12) – Aborto
Químico (misoprostol), Aspiração
Uterina, Dilatação e Curetagem
 2o. Trimestre (12-26) –
Dilatação e Evacuação, Aborto
por “nascimento parcial”, Parto
induzido (envenenamento salino)
 3o. Trimestre – Histerotomia,
prostaglandina (indução do
parto)

Princípios Bíblicos

Princípio 3

Cada vida é criada
especialmente por Deus.

Princípio 3


Ele é o criador de cada ser humano individual
 Sl

127:3
 Negativo: Gn 20:18; Gn 16:2; 1Sm 1:5-6
 Positivo: Gn 17:16; Gn 21:2; Gn 25:21; 1Sm 1:19-20;
Rt 4:13; Jz 13.3


Ele cria e conserva cada vida continuamente
 Nm

16:22; Nm 27:16
 At 17:24-25, 28-29
 Salmo 139:13-16

Princípio 3








“Herança do SENHOR são os filhos; o fruto do ventre,
seu galardão.” (Salmos 127:3 RA)
“porque o SENHOR havia tornado estéreis todas as
mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara,
mulher de Abraão.” (Gênesis 20:18 RA)
“disse Sarai a Abrão: Eis que o SENHOR me tem
impedido de dar à luz filhos (...)” (Gênesis 16:2a RA)
“A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a
amava, ainda mesmo que o SENHOR a houvesse
deixado estéril. (A sua rival a provocava
excessivamente para a irritar, porquanto o SENHOR lhe
havia cerrado a madre.)” (1 Samuel 1:5-6 RA)

Princípio 3


Ele é o criador de cada ser humano individual
 Sl

127:3
 Negativo: Gn 20:18; Gn 16:2; 1Sm 1:5-6
 Positivo: Gn 17:16; Gn 21:2; Gn 25:21; 1Sm 1:19-20;
Rt 4:13; Jz 13.3


Ele cria e conserva cada vida continuamente
 Nm

16:22; Nm 27:16
 At 17:24-25, 28-29
 Salmo 139:13-16

Princípio 3






“Abençoá-la-ei e dela te darei um filho; sim, eu a
abençoarei, e ela se tornará nações; reis de povos
procederão dela.” (Gênesis 17:16 RA)
“Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na
sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe
falara.” (Gênesis 21:2 RA)
“Isaque orou ao SENHOR por sua mulher, porque
ela era estéril; e o SENHOR lhe ouviu as orações, e
Rebeca, sua mulher, concebeu.” (Gênesis 25:21 RA)

Princípio 3






“Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o
SENHOR, e voltaram, e chegaram a sua casa, a Ramá.
Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se
dela o SENHOR, ela concebeu e, passado o devido
tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia:
Do SENHOR o pedi.” (1 Samuel 1:19-20 RA)
“Assim, tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua
mulher; coabitou com ela, e o SENHOR lhe concedeu
que concebesse, e teve um filho.” (Rute 4:13 RA)
“Apareceu o Anjo do SENHOR a esta mulher e lhe
disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho; porém
conceberás e darás à luz um filho.” (Juízes 13:3 RA)

Princípio 3


Ele é o criador de cada ser humano individual
 Sl

127:3
 Negativo: Gn 20:18; Gn 16:2; 1Sm 1:5-6
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 Nm
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 At 17:24-25, 28-29
 Salmo 139:13-16

Princípio 3




“Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram:
Ó Deus, Autor e Conservador de toda a vida, acaso,
por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda
esta congregação?” (Números 16:22 RA)
“O SENHOR, autor e conservador de toda vida, ponha
um homem sobre esta congregação que saia adiante
deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e
que os faça entrar, para que a congregação do
SENHOR não seja como ovelhas que não têm pastor.”
(Números 27:16-17 RA)

Princípio 3




“O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em
santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por
mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse;
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e
tudo mais;” (Atos 17:24-25 RA)
“pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como
alguns dos vossos poetas têm dito: Porque dele também
somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não
devemos pensar que a divindade é semelhante ao
ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e
imaginação do homem.” (Atos 17:28-29 RA)

Princípio 3


“Pois tu formaste o meu interior tu me teceste no
seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por
modo assombrosamente maravilhoso me formaste;
as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o
sabe muito bem; os meus ossos não te foram
encobertos, quando no oculto fui formado e
entretecido como nas profundezas da terra. Os teus
olhos me viram a substância ainda informe, e no teu
livro foram escritos todos os meus dias, cada um
deles escrito e determinado, quando nem um deles
havia ainda.” (Salmos 139:13-16 RA)

Princípio 4

A vida começa com a
concepção.

Princípio 4
“A vida tem uma longa história, mas cada indivíduo tem o seu início muito
preciso, o momento de sua concepção.
O liame material é o filamento molecular do DNA. Em cada célula
reprodutora, essa fita, de um metro de comprimento aproximadamente, é cortada
em segmentos (23, na nossa espécie). Cada segmento é cuidadosamente enrolado
e empacotado (como uma fita magnética em um minicassete), tanto que no
microscópio aparece como um bastonete: um cromossomo.
Desde que os 23 cromossomos do pai se juntam aos 23 cromossomos da
mãe, está coletada toda a informação genética necessária e suficiente para
exprimir todas as características inatas do novo indivíduo. Isso se dá à semelhança
de um minicassete introduzido num gravador; sabe-se que produz uma sinfonia.
Assim também o novo ser começa a se exprimir logo que foi concebido.”
Dr. Jérôme Lejeune (1926-1994), na carta que enviou ao
congresso americano em 1981

Princípio 4


Ele forma cada ser humano desde a sua concepção,
passo a passo
 Livro

de Jó: Jó 10:8-12; Jó 12:9; Jó 31:15; Jó 33:4
 Salmos: Sl 22.9-10; Sl 100.3; Sl 104.30


Ele conhece plenamente as pessoas antes delas
existirem
 Jr

1.5; Gl 1.15; Mt 1:18-21; Lc 1.13-15
 Lc 1:41
 Brephos - bebê

Princípio 4








“As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém,
agora, queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste
como em barro; e queres, agora, reduzir-me a pó?
Porventura, não me derramaste como leite e não me
coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de
ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua
benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou.” (Jó
10:8-12 RA)
“Qual entre todos estes não sabe que a mão do SENHOR
fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o
espírito de todo o gênero humano.” (Jó 12:9-10 RA)
“Aquele que me formou no ventre materno não os fez
também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na
madre?” (Jó 31:15 RA)
“O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso
me dá vida.” (Jó 33:4 RA)

Princípio 4
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 Brephos - bebê

Princípio 4






“Contudo, tu és quem me fez nascer; e me
preservaste, estando eu ainda ao seio de minha
mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento;
desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus.”
(Salmos 22:9-10 RA)
“Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos
fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do
seu pastoreio.” (Salmos 100:3 RA)
“Envias o teu Espírito, eles são criados, e, assim,
renovas a face da terra.” (Salmos 104:30 RA)

Princípio 4


Ele forma cada ser humano desde a sua concepção,
passo a passo
 Livro
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 Brephos - bebê

Princípio 4






“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
e, antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí
profeta às nações.” (Jeremias 1:5 RA)
“Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e
me chamou pela sua graça, (...)” (Gálatas 1:15a RA)
“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando
Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem
antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas
José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar,
resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor,
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua
mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque
ele salvará o seu povo dos pecados deles.” (Mateus 1:1821 RA)

Princípio 4




“Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque
a tua oração foi ouvida; e Isabel, tua mulher, te dará à
luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti
haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o
seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do
Espírito Santo, já do ventre materno.” (Lucas 1:13-15
RA)
“Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe
estremeceu no ventre; então, Isabel ficou possuída do
Espírito Santo.” (Lucas 1:41 RA)

Princípio 4


Ele forma cada ser humano desde a sua concepção,
passo a passo
 Livro
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1.5; Gl 1.15; Mt 1:18-21; Lc 1.13-15
 Lc 1:41
 Brephos - bebê

Princípio 5

Pessoas com defeitos e
problemas também são criadas
diretamente por Deus.

Princípio 5


As distorções produzidas pelo pecado afetam alma
e corpo
 Ex



4:11; Jo 9:2-3

A criação inteira geme aguardando o dia da
libertação
 Rm

8:20-23; Ap 21:4

Princípio 5




“Respondeu-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do
homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que
vê, ou o cego? Não sou eu, o SENHOR?” (Êxodo
4:11 RA)
“E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem
pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais;
mas foi para que se manifestem nele as obras de
Deus.” (João 9:2-3 RA)

Princípio 5


As distorções produzidas pelo pecado afetam alma
e corpo
 Ex



4:11; Jo 9:2-3

A criação inteira geme aguardando o dia da
libertação
 Rm

8:20-23; Ap 21:4

Princípio 5




“Pois a criação está sujeita à vaidade, não
voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida
do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação,
a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E
não somente ela, mas também nós, que temos as
primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso
íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do
nosso corpo.” (Romanos 8:20-23 RA)
“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já
não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram.” (Apocalipse
21:4 RA)

