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Descriminalização do Aborto
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apresentada como uma grande conquista nas 
sociedades mais desenvolvidas. Corremos o risco de 
ver o nosso país seguindo os passos dados 
recentemente pela Argentina, há mais tempo pelo 
Uruguai, Estados Unidos e quase todos os países da 
Europa que legalizaram o assassinato de crianças 
inocentes simplesmente por serem indesejadas por 
suas mães. 

William Lane Craig em seu livro "Apologética 
para Questões Difíceis da Vida" apresenta duas 
questões fundamentais que devem ser averiguadas 
para julgarmos biblicamente o aborto:

1. Seres humanos possuem valor moral 
intrínseco?

2. Fetos são seres humanos?
Este autor nos lembra que a Bíblia responde 

"SIM" às duas perguntas: sobre o valor intrínseco do 
homem, Ela nos ensina que o mesmo foi criado à 
imagem de Deus (Gn 1:27) e o assassinato é pecado 
justamente por causa disso (Gn 9:6). Sobre a 
humanidade dos fetos, a Bíblia nos ensina que a 
mesma existe desde a sua concepção (Sl 139 13:15).

Assim, resta-nos orar para que nosso país não 
galgue este patamar de modernidade que descarta 
crianças indesejadas e indefesas, assassinando-as ao 
bel prazer das suas mães.

Finalmente lembremo-nos que o principal 
argumento bíblico é claro, direto, e não demanda 
grandes esforços hermenêuticos: "Não Matarás."
(Ex 20:13).

Brevemente estará na pauta do STF o julgamento 
da ação do partido PSOL que pede que o aborto no Brasil 
não seja mais considerado crime se praticado até a 12ª 
semana de gravidez. Por 2 dias a corte ouviu 
argumentos de mais de 60 pessoas que se posicionaram 
a favor ou contra tal descriminalização. O próximo passo 
será a relatora da ação, a ministra Rosa Weber, preparar 
seu voto, �nalizar o seu relatório do caso e solicitar que o 
mesmo seja incluído na pauta do plenário do Supremo.

Dentre os argumentos favoráveis à 
descriminalização que tenho visto na mídia, destaco 
alguns:

- A mulher tem direito a decidir sobre qualquer 
coisa que afete seu corpo: "meu corpo, minhas regras".

- A legalização acabaria com a clandestinidade que 
tem colocado em risco ceifado a vida de muitas 
mulheres.

- Se todas as mulheres que �zeram aborto 
estivessem na prisão hoje, seriam mais 4,7 milhões de 
mulheres presas- pelo menos 5 vezes o sistema 
prisional, pois uma em cada 5 mulheres de até 40 anos 
já �zeram aborto.

- O aborto não viola o direito à vida, ao contrário, 
consagra o seu direito (o da mulher abortando) à vida.

Todos estes (e muitos outros) argumentos pró 
descriminalização defendem veementemente o 
bem-estar e a liberdade de escolha da mulher querendo 
abortar, ignorando, ou melhor, desprezando a vida da 
criança que está sendo assassinada no processo, como 
se antes de 12 semanas de gestação a mesma não fosse 
um ser humano, mas somente um amontoado 
descartável de células.

A descriminalização do aborto vem sendo 
Vlademir Hernandes

vlademir@igrejafonte.org.br
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AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para
�nanceiro@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos
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NOVA GERAÇÃO



Tempo de Restauração: Enfrentando as más notícias - Ne 1.2-4
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Ed 4.6-7,21; Ne 1.1

   

A vida real reserva tristes realidades, injustas e sofridas 
que abatem a qualquer pessoa independentemente de 
sua relação com Deus.

Que abordagens devemos ter para superarmos as más 
notícias bem como a tristeza que geram?

Busca por entender a circunstância real
Ne 1.2; Ne 7.2; Ne 1.2

Encarando as más notícias
Ne 1.3; Ed 4.23



ANOTAÇÕES
Reagir incluindo Deus
Reação imediata
Ne 1.3-4; Pv 13.12

Depois da tempestade vem...
Ne 1.4; Rm 12.15; Fp 4.6

Ao Deus do céus
Ne 1.4

Conclusão: Recebeu más notícias?

Louvamos a Deus juntamente com Felipe e Juliana 
Tamburus pelo nascimento da Livia no dia 07/08 e com 
Eduardo e Elisa Tamburus pelo nascimento do Tomas no dia 
07/08. Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-lo em Seus caminhos.. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

Nascimento


