
PLANO DE PALESTRA – A VIDA VALE MAIS! ABORTO NÃO. 

Reunião Nacional – 14/04/2017 – Tempo: 60 min 

Objetivos: Rememorar os princípios Cristãos/ Espíritas nesse momento decisivo em que a Legislação Brasileira pode descriminalizar o aborto. 

Reconhecer “ninguém recebe responsabilidades marcantes, em momento tão crucial da História, sem a devida preparação e sem que esteja 

assinalado previamente para certos tipos de tarefa”. Renovar o estímulo e a segurança para continuarmos na Campanha em Defesa da Vida, Contra o 

Aborto. 

Tempo: 50 minutos 

CONTEÚDO TEMPO ATIVIDADES PROVIDÊNCIAS 
  

Saudação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saudar o grupo esclarecendo que a vida do alvorecer ao entardecer deve ser 
defendida porque acredita que:  

 “O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e 

sobrevivente a tudo. [...]. 
 “A alma é um Espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório.*...+. 
 Há no homem três coisas: 1º, o corpo ou ser material análogo aos animais e 

animado pelo mesmo princípio vital; 2º, a alma ou ser imaterial, Espírito 
encarnado no corpo; 3º, o laço que prende a alma ao corpo, princípio 
intermediário entre a matéria e o Espírito.” (Allan Kardec, O livro dos Espíritos, 
introdução – item 06) 

Texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chamamento para o vídeo 
01 (Origem e progresso da 
vida) 
 

02’ 
 

Convidamos a todos a relembrarem um pouquinho da nossa história: O caminho 
da vida  (Vídeo 01 : 1’40s) 
 

Vídeo 01, datashow, caixa 
de som, notebook. 
Slide 02 
 

Pergunta reflexiva 
 

01’ Nos tempos modernos, em toda parte, estão tentando, inconscientemente, 
apagar a luz do Espírito. O que está acontecendo com a humanidade, após tantos 
progressos, em relação à banalização da vida? 
 

Slide 03 
 

Passar o vídeo 02 (Feto de 
13 semanas na mão de um 
médico) 
Refletir sobre a mensagem 
de Lázaro presente no ESOE 
 

05’ Passar Vídeo 02: 40s 
Reflexão: “Cada época é, assim, marcada pelo aspecto da virtude ou do vício que 
a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual; 
seu vício, a indiferença moral.” (Lázaro, Paris, 1863) OESOE, cap. 09, tópico 08. 
 

Vídeo 02, 
Slide 04 e 05 

Visão médica e espírita 
sobre o início da vida 
 

03’ Em que momento a alma se une ao corpo? 
“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.” (Allan Kardec, O livro dos Espíritos, perg.344) 
 
- 

Slide 06 e 07 
 
 

Situação no Brasil 
 
 
 
 
Conceitos descriminalizar e 
legalizar 
 

05’ No Brasil, uma das últimas ações a favor do aborto  foi a protocolação de uma 
ação de descumprimento de preceitos fundamentais (ADPF) para que o aborto 
até a 12° semana fosse descriminalizado. Ação esta que partiu do STF. 
 
- O que vem a ser descriminalizar e o que seria legalizar? 
- Perguntas 358 e 359 de O livro dos Espíritos 
 
 

Slides 08 e 09 
 

5 Argumentos utilizados a 
favor do aborto. 
Verdadeiros ou falsos? 

10’ Dinâmica: Verdadeiro ou Falso? Entregar para os participantes (ou para alguns 
participantes placas com indicativos de V ou F 
Quais são os argumentos utilizados a favor do aborto no Brasil? 

Slide 10 a 30 
Plaquinhas (verdadeiro e 
falso) 



 1. Número de abortos: no Brasil há 1.000.000, 1.500.000 abortos/ano.  
2. A legalização do aborto faz com que o número de abortos diminua. 
3. Os países que legalizaram o aborto tem um menor número de abortos que 

o Brasil, onde o aborto é ilegal. 
4. O número de abortos está aumentando no Brasil. 
5. Quando o aborto é legalizado a mortalidade materna diminui. 

Slides com as questões a 
serem abordadas e suas 
respectivas justificativas. 
 

Alerta geral! Nossos jovens 
estão correndo perigo! 
 

05’ “Devotam-se aos mais altos estudos da Psicologia transcendente, e atestam que 
o homem não passa de símio complexo, sem maiores possibilidades de evolução. 
     Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser, e 
estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o 
comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. 
      Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores, e dirigem-se à 
mocidade acadêmica subtraindo-lhe as noções da alma, à feição de sorridentes 
carrascos da responsabilidade moral. 
     Destacam o imperativo da solidariedade, e preconizam a sumária eliminação 
dos que nasçam doentes ou incapazes. 
   Proclamam-se campeões da liberdade, e desprezam quem lhes não aceite o 
figurino mental. 
    Recomendam a investigação das questões do espírito, e injuriam as 
inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoem. 
    Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de 
amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência, a golpes de 
sarcasmo sutil. 
    Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a 
Ciência — matriz do progresso — será sempre, no mundo, a interrogação vestida 
de luz, entesourando experiências, diante da verdade. 
     Referimo-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de 
fulgurantes pensamentos destrutivos, em alentados livros sobre a Natureza, ou 
meros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores, a 
detrimento da sublimação Intima.” ( Emmanuel, A Religião dos Espíritos, cap. 67 
Materialistas, parágrafos 4 ao 12) 
 

Slide 31 



Papel dos dirigentes 
 

05’ O Nosso papel enquanto dirigentes de trabalhos junto à junventude 
“Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do 
Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, 
anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, 
mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. 
Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com 
o trabalho incessante que lhe é consequente, mas, para atingirmos a meta, é 
imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que 
prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar.” ( Emmanuel, A 
Religião dos Espíritos, cap. 67 Materialistas, parágrafos 13 e 14) 
 

Slide 32 

Lei Divina e Lei Humana 
Maternidade e 
Paternidade. 
Princípios Espíritas a nos 
conduzirem 
 

05’ Comentar questões 166 e 614 de O livro dos Espíritos.  
 
A reencarnação como dádiva divina para soerguimento espiritual. 
Imortalidade da alma. 
Justiça divina e condições de nascimento. 
Planejamento espiritual para a reencarnação. 
 

Slide 33 

Experiência de vida 
(depoimento) 
 
 

06’ Vídeo 3: Silvia https://www.youtube.com/watch?v=THmnsfhniSM 
“Relatemos as nossas experiências pessoais, no caminho da fé, com o 
desassombro de quem se coloca acima dos  preconceitos. Amparemos a infância 
e a juventude para que não desfaleçam à míngua de assistência espiritual.” 
(Emmanuel, A religião dos espíritos, cap.68). 
 
 

Vídeo 03 
Slide 34 

Recado ao jovem espírita 03’ “Jovem espírita, proteger a vida na Terra é proteger o maior direito ao Espírito 
necessitado de evolução: o direito de REENCARNAR.” 

Slide 35 

Madre Tereza de Calcutá 02’ “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?” Madre Teresa de Calcutá 

Slide 36 

https://www.youtube.com/watch?v=THmnsfhniSM


Encerramento 01’ Prece final  

 

LINKS IMPORTANTES: 

Livro: A Religião dos Espíritos - http://www.autoresespiritasclassicos.com/Chico%20Xavier/Serie%20Emmanuel%20-

%20Chico%20Xavier/RELIGI%C3%83O%20DOS%20ESP%C3%8DRITOS%20(Chico%20Xavier%20-%20Emmanuel).pdf 

Slides com os argumentos falsos em relação ao aborto e suas justificativas: https://pt.slideshare.net/mobile/comunidacatolicanovaalianca/estatsticas-

do-aborto 

(Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, ed.2ª, pag. 132). 

Fonte: http://estudosnacionais.com/numeros-na-suecia/ 

(Emmanuel, Religião dos Espíritos, cap, 67). 

(Emmanuel, Religião dos Espíritos, cap, 67). 
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