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SACRIFÍCIOS DE CRIANÇAS

AINDA EXISTEM?



Idolatria

 4 em cada 10 gravidezes na cidade de Nova 

Iorque terminam em aborto.



Questões Envolvidas

 Direitos da Mulher

Movimento Feminista

 Igualdade com os homens – prejudicada

 Questões Sócio-econômicas e de saúde pública

 Direito à Liberdade e Privacidade

 Direitos do nascituro

 Casos Extremos

 Quando uma pessoa se torna uma pessoa?

 Aborto é homicídio? (profunda questão ética)



Definição de Aborto

 ―Aborto é o término da gestação antes da 22ª 

semana, pesando menos de 500 gramas. E 

abortamento, a expulsão deste produto conceptual 

antes de sua viabilidade‖ (OMS)

 ―Abortar - Expulsar prematuramente do útero o 

produto da concepção — embrião ou feto inviável 

ou não.‖ (Dicionário Aurélio)



Quadro Mundial



Quadro Mundial

 Abortos legais (por ano)

 Rússia – 2.766.360

 EUA – 1.210.880

 Índia – 596.345

 Japão – 343.024

 França – 161.129



Eleições 2010



Quadro - Brasil

 Ministério da Saúde estima em 729 mil e 1,25 

milhão se submetem ao procedimento anualmente.

 220.000 mulheres procuram hospitais para tratar

de seqüelas de abortos clandestinos (por ano).



Comparativo

 População: 
308.745.538

 Abortos: 1.210.880

 0,0039 
abortos/habitante
(ano)

 População: 
190.732.694

 Abortos: 790.000*

 0,0041 
abortos/habitante
(ano)

*estimativa mais conservadora



Lei Brasileira

 Constituição

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade...

 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais.



Lei Brasileira

 Convenção Americana Sobre 

Direitos Humanos. Pacto de San

José

 Artigo 4º – Direito à vida. 1. 

Toda pessoa tem direito de que se 

respeite sua vida. Esse direito 

deve ser protegido pela lei e, em 

geral, desde o momento da 

concepção. Ninguém pode ser 

privado da vida arbitrariamente.



Lei Brasileira

 Código Civil (Lei 10406 – 10/01/2002)

 Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro.



Lei Brasileira
 Código Penal (DEL 2848 – 07/12/1940)

 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena - detenção, de um a três anos.

 Aborto provocado por terceiro

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de três a dez anos.

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é 

alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

 Forma qualificada

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em conseqüência 

do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e 

são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:

 Aborto necessário

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

 Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal.



Lei Brasileira - Perspectivas

 Embate de forças políticas:

 Projeto de Lei PL1135/91 – descriminaliza o aborto

 Projeto de Lei PL478/07 – Estatuto do Nascituro

(direito à vida desde a concepção – mesmo in vitro)



QUAL É O LUGAR MAIS

PERIGOSO DO MUNDO?



O lugar mais perigoso do mundo



China



Holocausto

 Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante

a 2a. Guerra mundial em vários países.

 Mais de 40 milhões de bebês são mortos todos os

anos no mundo.



Fontes de Autoridade para Solucionar

o Problema Ético

 Bíblia

 Ciência e Lei Natural

 Governo e Leis

 Opinião da Maioria (argumentum ad populum –

falácia lógica)



Quando alguém é uma pessoa?

 Visão Genética – na concepção

 Visão Embriológica – 14 dias – gastrulação

 Visão Neurológica – 6 a 24 semanas – o cérebro

emite ondas mensuráveis

 Visão Ecológica – 25 a 27 semanas – quando o feto é 

capaz de sobreviver fora do útero

 Visão do Nascimento – começa no nascimento

 Visão da Consciência – só quando a criança têm

consciência de si mesma (em torno dos 18 meses)



Princípio 1

Há perdão em Jesus Cristo, 

através do arrependimento e 

fé, para qualquer pecado que

se puder imaginar.



Princípio 1

 O Sangue de Cristo cobre qualquer pecado

Atos 13:39; Tito 2:13-14

 Lucas 23:34; Lucas 23:47 (Mc 15:39)

 Atos 2:36-39



Princípio 1

 ―e, por meio dele, todo o que crê é justificado de 
todas as coisas das quais vós não pudestes ser 
justificados pela lei de Moisés.‖ (Atos 13:39 RA)

 ―aguardando a bendita esperança e a 
manifestação da glória do nosso grande Deus e 
Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por 
nós, a fim de remir-nos de toda iniqüidade e 
purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente 
seu, zeloso de boas obras.‖ (Tito 2:13-14 RA)



Princípio 1

 O Sangue de Cristo cobre qualquer pecado

 Atos 13:39; Tito 2:13-14

 Lucas 23:34; Lucas 23:47 (Mc 15:39)

 Atos 2:36-39



Princípio 1

 ―Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não 

sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes 

dele, lançaram sortes.‖ (Lucas 23:34 RA)

 ―Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu 

glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este 

homem era justo.‖ (Lucas 23:47 RA)

 ―O centurião que estava em frente dele, vendo que 

assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem 

era o Filho de Deus.‖ (Marcos 15:39 RA)



Princípio 1

 O Sangue de Cristo cobre qualquer pecado

 Atos 13:39; Tito 2:13-14

 Lucas 23:34; Lucas 23:47 (Mc 15:39)

Atos 2:36-39



Princípio 1

 ―Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de 

que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e 

Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o 

coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: 

Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-

vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus 

Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o 

dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, 

para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, 

isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.‖ (Atos 

2:36-39 RA)



Princípio 2

A vida humana é sagrada.



Princípio 2

 O homem carrega a imagem de Deus (Imago Dei)

 Em cada ser humano há a marca de Deus presente.

Gênesis 1:26-27

Gênesis 9:6

Mateus 5:21-22 (Provérbios 17:5)

 Tiago 3:9



Princípio 2

 ―Também disse Deus: Façamos o homem à nossa 

imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele 

domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 

céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a 

terra e sobre todos os répteis que rastejam pela 

terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.‖ 

(Gênesis 1:26-27 RA)



Princípio 2

 O homem carrega a imagem de Deus (Imago Dei)

 Em cada ser humano há a marca de Deus presente.

Gênesis 1:26-27

Gênesis 9:6

Mateus 5:21-22 (Provérbios 17:5)

 Tiago 3:9



Princípio 2

 ―Se alguém derramar o sangue do homem, pelo 

homem se derramará o seu; porque Deus fez o 

homem segundo a sua imagem.‖ (Gênesis 9:6 RA)



Princípio 2

 O homem carrega a imagem de Deus (Imago Dei)

 Em cada ser humano há a marca de Deus presente.

Gênesis 1:26-27

Gênesis 9:6

Mateus 5:21-22 (Provérbios 17:5)

 Tiago 3:9



Princípio 2

 ―Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e: 

Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos 

digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra 

seu irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir 

um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do 

tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao 

inferno de fogo.‖ (Mateus 5:21-22 RA)

 ―O que escarnece do pobre insulta ao que o criou; o 

que se alegra da calamidade não ficará impune.‖ 

(Provérbios 17:5 RA)



Princípio 2

 O homem carrega a imagem de Deus (Imago Dei)

 Em cada ser humano há a marca de Deus presente.

Gênesis 1:26-27

Gênesis 9:6

Mateus 5:21-22 (Provérbios 17:5)

 Tiago 3:9



Princípio 2

 ―Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, 

com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à 

semelhança de Deus.‖ (Tiago 3:9 RA)



Princípio 1

Há perdão em Jesus Cristo, 

através do arrependimento e 

fé, para qualquer pecado que

se puder imaginar.



Princípio 2

A vida humana é sagrada.




