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1. A eutanásia é um 
bom recurso para 
cessar o sofrimento de 
alguém? 

2. A pena de morte é 
um bom recurso para 
se fazer justiça? 



Definição de eutanásia 
“Tema de frequente discussão, por uns defendida, 
por outros objurgada, a eutanásia, ou ‘sistema que 
procura dar morte sem sofrimento a um doente 
incurável’, retorna aos debates acadêmicos, face à 
sua aplicação sistemática por eminentes autoridades 
médicas, em crianças incapazes físicas ou mentais 
desde o nascimento, internadas em Hospitais 
Pediátricos, sem esperanças científicas de 
recuperação ou sobrevivência...” (Joana de Ângelis, Após 

a tempestade, 10. ed., p. 67). 

Toda vida vale a pena 
“Cada minuto em qualquer vida é, portanto, 

precioso para o espírito em resgate abençoado.” 
(Joanna de Ângelis, Após a tempestade, 10. ed., p. 71). 
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EUTANÁSIA 
  
GRUPO 1: Ler os itens: 
1. Definição 
2. Toda vida vale a pena! 

  
  
  

Responda: 
Por que não devemos apoiar a 
eutanásia? 

EUTANÁSIA 
GRUPO 1:  
Ler os itens: 
1. Definição 
2. Toda vida vale a 

pena! 
 
Responda: 
Por que não 
devemos apoiar a 
eutanásia? 

PENA DE MORTE 
GRUPO 2:  
Ler os itens: 
1. Motivos humanos e visão espiritual acerca da 

pena de morte 
2. A pena de morte resolve os problemas 

sociais? 
 

Responda: 
Por que não devemos apoiar a pena de morte? 
 
GRUPO 3 
1. A responsabilidade educativa do Estado 
2. Pena de morte não! 
 
Responda: 
Por que não devemos apoiar a pena de morte? 
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PASSA OU REPASSA 
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1. Qual a visão do materialista e do espírita sobre a Eutanásia? 

2. Que argumentos utilizar para não defender a eutanásia em caso de 

uma doença terminal? 

3. Qual é a relação entre enfermidades e resgates espirituais? 

4. Por que a pena de morte é vista como oportunidade de justiça? É 

um pensamento coerente? 

5. Que consequências espirituais podem ser geradas pela pena de 

morte? 

6. A pena de morte resolve o problema de violência da sociedade? 

7. Qual é o papel da Justiça e do Estado diante de um criminoso? 
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