
Aborto:
Alertando e 

Aconselhando



Proposta
1 – O Tamanho do problema;
2 – Uma rápida apologética;
3 – Aconselhando Biblicamente alguém inclinado ao 
aborto;
4 – Aconselhando Biblicamente alguém que 
praticou uma aborto;
5 – Recursos.



1.
O Tamanho do 

Problema



1 – O tamanho do problema
▧ Questão de saúde pública
▧Mulheres praticam abortos independente 

de proibição
▧ O feto não é visto como ser humano

Como um aborto é feito?





1.1 – O Aborto no Brasil
▧ Crime segundo o código penal

○ Liberado em caso de estupro, risco de morte ou 
anencéfalos;



1.2 – O Aborto no mundo
▧ Islândia

○ Eugenia – Sindrome de Down.

▧ Austrália

○ Liberado em 1970 – 100 mil abortos/ano 2010.
○ Aborto pós-nascimento – Julian Savulesco.



Aborto pós-nascimento
▧ Islândia

○ Eugenia – Sindrome de Down.

▧ Austrália

○ Liberado em 1970 – 100 mil abortos/ano 2010.
○ Aborto pós-nascimento
○ Alberto Giublini e Francesca Minerva
● Artigo: 

http://jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-
100411



Aborto pós-nascimento

▧ Julian Savulescu professor na 
faculdade de filosofia de 
Oxford;

▧ Assina a tese junto com 31 
eticistas;

▧ Artigo: 
http://jme.bmj.com/content/39
/5/257



2.
Uma rápida apologética



2.1 – Patrística

A igreja enxergar o aborto como algo a ser 
combatido não é algo recente, mas sim desde 

o começo da igreja:



“
Há mulheres entre vocês que bebem 
poções especiais para extinguir a vida 
dos futuros seres humanos em suas 

entranhas, cometendo assassinato mesmo 
antes de darem a luz

Marcus Felix, Octavius, cap. 30 (séc II)



“
Se nós temos acusado suas mulheres que 
tomam poções para abortar de cometerem 
assassinato [...]como poderíamos matar? Não 
faz sentido algum considerarmos o feto como 
ser humano sob os cuidados de Deus para 

mata-lo depois de nascido.
Atenágoras. Presbeia, capítulo 35 (séc II)



“
Em nosso caso, já que assassinato é proibido em 

qualquer forma, não podemos destruir sequer o feto 
no ventre da mãe... Interromper a gravidez é 
apenas uma maneira mais rápida de matar. Não 

importa se você mata alguém já nascido ou alguém 
que ainda não nasceu

Tertuliano, Apologia, capítulo 9 (séc III).



2.2 – Ciência
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“
Este pequeno ser vivo já pertence à espécie 

humana. Não é simplesmente uma célula que contém 
toda a informação genética que o identificará 

sempre e o programa de vida de que precisa para 
se desenvolver até a etapa adulta; é muito mais: é 

um corpo em desenvolvimento. 
Dr. Jérome Lejeune, descobridor da origem genética 

da síndrome de Down



2.3 – Bíblia
▧ Lei Mosaica (Ex 21.23,24);

▧ Espiritualidade e pessoalidade (Lc 1.15,41);

▧ Chamados desde o ventre (Jz 13,3-5; Is 
49.1,2; Jr 1.5);

▧ O Salmista no Salmo 139.



3.
Aconselhando Biblicamente 
alguém inclinada ao aborto



3.1 – Razões para abortar

▧ Evitar gastos;
▧Melhor desenvolvimento no trabalho;
▧Momento da vida inoportuno;
▧ Condições financeiras escassas;
▧ Vítima de um estupro;
▧ Risco de morte da mãe;
▧ Feto diagnosticado com alguma 

doença/mutação.



3.1 – A Palavra de Deus

▧ Filhos são presentes de Deus (Gn 33.5; Sl
113.9; 127.3)

▧ A imagem de Deus e o não matarás (Gn
1.26,27; Ex 20.13);

▧ Confiança em Deus (Sl 37.5);

▧ Eventualmente isso será um processo 
disciplinar (Mt 18).



4.
Aconselhando Biblicamente 

alguém que abortou



4.1 – A Palavra de Deus

▧ Pregue/relembre o evangelho (Rm 3.23, Rm
5.8, Jo 3.16, 1 Co 3.4, Ef 2.8-10)

▧ Apresente o perdão de Deus (Sl 103.8-14, 1 
Jo 1.9, Rm 8.1)

▧ Reorientar a vida de acordo com essa graça 
(Fp 3.15, Hb 12.1,2)



5.
Recursos



5.1 – Recursos

▧ Artigos de Coletâneas:

○ CAB1, p. 14, Edward Welch, Exaltar a Dor? Ignorar a 
Dor? O que fazer com o sofrimento?

○ CAB 3, p. 146. Robert Jones, “Eu não consigo me 
perdoar”.

○ CAB 8, p. 12, Dr. David Powlison, Sofrimento e o Salmo 
119.



5.1 – Recursos

▧ Randy Alcorn, Deus pode perdoar abortos, 
http://www.epm.org/resources/2017/Sep/6/d
eus-pode-perdoar-abortos-can-god-forgive-
abortion/

▧ Vídeo (em inglês): Dr. David Powlison - What is
the process of healing after an abortion? 
https://vimeo.com/20610611


