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Na última reunião…

 Como é a fecundação (fertilização)

 Métodos utilizados para abortos

 Princípios 3, 4 e 5



Princípios

 Princípio 1: Há perdão em Jesus Cristo, através de 

arrependimento e fé, para qualquer pecado que se 

puder imaginar.

 Princípio 2: A vida humana é sagrada.



Princípios

 Princípio 3: Cada vida é criada especialmente por 

Deus.

 Princípio 4: A vida começa com a concepção.



Princípios

 Princípio 5: Pessoas com defeitos e problemas 

também são criadas diretamente por Deus.



Mundo Louco



Espécies em Extinção



Espécies em Extinção



Espécies em Extinção



Espécies em Extinção

Quase metade dos bebês mortos por aborto nos EUA eram negros.

40% dos abortos são de mulheres negras, mas os negros são apenas

13% da população.



Espécies em Extinção



Espécies em Extinção

92% das mulheres que no pré-natal ficam sabendo

que terão um filho com Síndrome de Down optam pelo aborto.



Fertilização in vitro e depois aborto

Cerca de 80 mulheres britânicas por ano submetem-se a fertilização

in vitro e depois optam pelo aborto.



Abortando gêmeos por uma menina

Casal australiano – 3 filhos

(meninos) fez FIV e obteve

gêmeos (meninos). Abortaram

porque queriam uma menina.



Informações



Pesquisa – Aborto Brasil

Ouvidas 2000 

mulheres de todo o 

Brasil. 15 em cada

100 mulheres já

fizeram pelo

menos um aborto.



Obama

―Se minhas filhas cometerem um erro, eu não quero

vê-las punidas com um bebê.‖ – Senador Barack Obama



Não, Senhor Presidente



Aborto em caso de Estupro?



Princípios Bíblicos



Princípio 6

Somente Deus é Senhor da 

Vida e da Morte.



Princípio 6

 Ele é soberano para dar e tirar a vida

 Dt 32:39; 1 Sm 2:6



Princípio 6

 ―Vede, agora, que Eu Sou, Eu somente, e mais 

nenhum deus além de mim; eu mato e eu faço viver; 

eu firo e eu saro; e não há quem possa livrar 

alguém da minha mão.‖ (Deuteronômio 32:39 RA)

 ―O SENHOR é o que tira a vida e a dá; faz descer 

à sepultura e faz subir.‖ (1 Samuel 2:6 RA)



Princípio 7

Há um plano satânico por trás

da aniquilação desses bebês.



Princípio 7

 Satanás é um homicida (assassino de seres

humanos - anthropoktonos)

 Jo 8:44

 O Senhor ama as crianças

Mt 19:14

 Satanás odeia as crianças (massacres)

 Ex 1:16,22; Mt 2:16-18; Ap 12:14



Princípio 7

 ―Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis 

satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o 

princípio e jamais se firmou na verdade, porque 

nele não há verdade. Quando ele profere mentira, 

fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai 

da mentira.‖ (João 8:44 RA)



Princípio 7

 Satanás é um homicida (assassino de seres humanos

- anthropoktonos)

 Jo 8:44

 O Senhor ama as crianças

Mt 19:14

 Satanás odeia as crianças (massacres)

 Ex 1:16,22; Mt 2:16-18; Ap 12:14



Princípio 7

 ―Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os 

embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino 

dos céus.‖ (Mateus 19:14 RA)



Princípio 7

 Satanás é um homicida (assassino de seres humanos

- anthropoktonos)

 Jo 8:44

 O Senhor ama as crianças

Mt 19:14

 Satanás odeia as crianças (massacres)

 Ex 1:16,22; Mt 2:16-18; Ap 12:14



Princípio 7

 ―dizendo: Quando servirdes de parteira às hebréias, 
examinai: se for filho, matai-o; mas, se for filha, que viva. 
(...) Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A 
todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, 
mas a todas as filhas deixareis viver.‖ (Êxodo 1:16,22 RA)

 ―Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes 
grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e 
de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, 
conforme o tempo do qual com precisão se informara dos 
magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do 
profeta Jeremias: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, 
[choro] e grande lamento; era Raquel chorando por seus 
filhos e inconsolável porque não mais existem.‖ (Mateus 
2:16-18 RA)



Princípio 8

A condenação de assassinos é 

da vontade de Deus.



Princípio 8

 Nenhum homem pode afrontar a soberania de 

Deus

 Ex 20:13; Gn 9:5-6; Mt 26:51-52

 A lei de Deus é implacável

 Ex 21:22-25; Hb 4:13

 Poucas são as situações em que é lícito matar

(estado)

 Rm 13:4-5; Pv 6:16-19



Princípio 8

 ―Não matarás.‖ (Êxodo 20:13 RA)

 ―Certamente, requererei o vosso sangue, o sangue 

da vossa vida; de todo animal o requererei, como 

também da mão do homem, sim, da mão do 

próximo de cada um requererei a vida do homem. 

Se alguém derramar o sangue do homem, pelo 

homem se derramará o seu; porque Deus fez o 

homem segundo a sua imagem.‖ (Gênesis 9:5-6 RA)



Princípio 8

 ―E eis que um dos que estavam com Jesus, 

estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando 

o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. 

Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada; pois 

todos os que lançam mão da espada à espada 

perecerão.‖ (Mateus 26:51-52 RA)



Princípio 8

 Nenhum homem pode afrontar a soberania de Deus

 Ex 20:13; Gn 9:5-6; Mt 26:51-52

 A lei de Deus é implacável

 Ex 21:22-25; Hb 4:13

 Poucas são as situações em que é lícito matar

(estado)

 At 25:10-11; Rm 13:4-5; Pv 6:16-19



Princípio 8

 ―Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e 
ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, 
nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização 
que o marido daquela mulher exigir, conforme a 
determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, 
a pena será vida por vida, olho por olho, dente por 
dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por 
queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão.‖ 
(Ex 21:22-25 NVI)

 ―E não há criatura que não seja manifesta na sua 
presença; pelo contrário, todas as coisas estão 
descobertas e patentes aos olhos daquele a quem 
temos de prestar contas.‖ (Hebreus 4:13 RA)



Princípio 8

 Nenhum homem pode afrontar a soberania de Deus

 Ex 20:13; Gn 9:5-6; Mt 26:51-52

 A lei de Deus é implacável

 Ex 21:22-25; Hb 4:13

 Poucas são as situações em que é lícito matar

(estado)

At 25:10-11; Rm 13:4-5; Pv 6:16-19



Princípio 8

 ―Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, 

onde convém seja eu julgado; nenhum agravo 

pratiquei contra os judeus, como tu muito bem 

sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou 

crime digno de morte, estou pronto para morrer; se, 

pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de 

que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, 

pode entregar-me a eles. Apelo para César.‖ (Atos 

25:10-11 RA)



Princípio 8

 ―visto que a autoridade é ministro de Deus para teu 

bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque não 

é sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro 

de Deus, vingador, para castigar o que pratica o 

mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não 

somente por causa do temor da punição, mas 

também por dever de consciência.‖ (Romanos 13:4-

5 RA)



Princípio 8

 ―Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua 

alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos 

que derramam sangue inocente, coração que trama 

projetos iníquos, pés que se apressam a correr para 

o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o 

que semeia contendas entre irmãos.‖ (Provérbios 

6:16-19 RA)



Princípio 9

A ira de Deus é invocada por

essa monstruosidade.



Sproul

―Isso não é somente mau. Isso é de 

uma maldade monstruosa. Eu sou 

um teólogo, passei toda a minha 

vida estudando e ensinando 

teologia, e eu posso lhe dizer que 

se posso afirmar alguma coisa com 

absoluta certeza sobre Deus, é que 

eu sei que Deus odeia o aborto e 

que Ele não tolerará isso para 

sempre.‖

R. C. Sproul



Princípio 9

 Ele é o defensor dos desamparados e inocentes

 Sl 82:2-3; Jr 22:3, 16

 Promessas terríveis de vingança e maldição

 Dt 27:25; Sl 106:37-38; Gn 4:9-10; Gn 42:22



Princípio 9

 ―Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela 
causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, 
procedei retamente para com o aflito e o desamparado.‖ 
(Salmos 82:2-3 RA)

 ―Assim diz o SENHOR: Executai o direito e a justiça e livrai 
o oprimido das mãos do opressor; não oprimais ao 
estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais 
violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar.‖ 
(Jeremias 22:3 RA)

 ―Julgou a causa do aflito e do necessitado; por isso, tudo 
lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? —diz o 
SENHOR.‖ (Jeremias 22:16 RA)



Princípio 9

 Ele é o defensor dos desamparados e inocentes

 Sl 82:2-3; Jr 22:3, 16

 Promessas terríveis de vingança e maldição

 Dt 27:25; Sl 106:37-38; Gn 4:9-10; Gn 42:22



Princípio 9

 ―Maldito aquele que aceitar suborno para matar 

pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém!‖ 

(Deuteronômio 27:25 RA)

 ―pois imolaram seus filhos e suas filhas aos 

demônios e derramaram sangue inocente, o sangue 

de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos 

de Canaã; e a terra foi contaminada com sangue.‖ 

(Salmos 106:37-38 RA)



Princípio 9

 ―Disse o SENHOR a Caim: Onde está Abel, teu 
irmão? Ele respondeu: Não sei; acaso, sou eu tutor 
de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do 
sangue de teu irmão clama da terra a mim.‖ 
(Gênesis 4:9-10 RA)

 ―Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu: Não 
pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir. 
Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue.‖ 
(Gênesis 42:22 RA)




