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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, pois isso  
impede uma alma de 
passar pelas provas a 
que serviria de 
instrumento o corpo 
que se estava 
formando.” (Allan 

Kardec, O Livro dos 
Espíritos, 88. ed., perg. 
358). 



Crime Hediondo 

“Comovemo-nos, habitualmente, diante das grandes tragédias que 
agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam 
largas equipes policiais [...]. 

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.” (Emmanuel, Religião dos espíritos, 
9. ed., p. 17). 
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Caso: Solange 
Livro: Deixe-me viver 
Espírito: Luiz Sérgio  
Personagens: Luiz Sérgio e 
equipe, Solange 
Situação: Luiz Sérgio 
descreve o sofrimento de 
um espírito abortado e o 
difícil recomeço 



As consequências de tal desumanidade são 
carregadas por todos envolvidos: médicos, mães e 

pais 
 “É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados 
nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a 
mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é 
muito maior, desajustam as energias psicossomáticas, com mais 
penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos 
tecidos da própria alma a sementeira de males que frutescerão, 
mais tarde, em regime de produção a tempo certo. [...] 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.” (André Luiz, 
Evolução em dois mundos, 27. ed., p. 204-205). 

6/9 



7/9 

Madre Teresa de Calcutá 

“Todos os anos, vários trabalhadores 
espíritas de diversas cidades saem às ruas 
e demais locais públicos realizando a 
Campanha Educativa Madre Teresa de 
Calcutá que visa educar para a prevenção 
do aborto. A Campanha recebeu este 
nome pelo exemplo de amor que esta 
alma enobrecida deixou a todos nós!”(Editora 

Auta de Souza, Comissão de Mocidade). 
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JUSTIÇA 

“Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a 
base da justiça, segundo a lei natural? 
 
Disse o Cristo: Queira cada um para os outros o que 
quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu 
Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um 
deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de 
como deva proceder com o seu semelhante, em dada 
circunstância, trate o homem de saber como quereria que 
com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais 
seguro,[...].”(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 81. ed.,  perg. 876). 
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“A Campanha Madre Tereza de Calcutá é realizada, geralmente, 
no mês de maio e é uma ótima oportunidade para levarmos o 
Conhecimento Espírita sobre este tema à Sociedade e auxiliar a 
proteger as oportunidades reencarnatórias de inúmeros Espíritos. 
Você já participou desta campanha? Se a sua Casa Espírita já 
realiza, auxilie! Se não, ajude a implantá-la! Vamos defender a 
vida desde a concepção!”(Editora Auta de Souza, Comissão de Mocidade). 


