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Chico e Divaldo

Pensamos, como os amigos espirituais, que a existência de
mães solteiras, sempre dignas do nosso maior respeito, envolve
a existência de pais que não deveriam estar ausentes. Compreendemos a legitimidade das convenções sociais, veneráveis
em seus fundamentos, mas entendemos que não nos será lícito menosprezar, em tempo algum, aqueles que não conseguiram se lhes ajustar aos preceitos. Sabendo que o aborto,
mesmo legalizado no mundo, é uma falha nossa na Terra, estamos certos de que ninguém deveria praticá-lo, seja no regime
das convenções humanas ou fora delas. Cremos, desse modo,
que uma legislação surgirá no futuro em favor da mulher,
que tendo confiado um dia em alguém, teve coragem de não
abandonar a criatura indefesa que esse alguém lhe trouxe à
vida. Aguardemos, assim, providências humanitárias, em que
os homens mais responsáveis criem por si disposições legais
magnânimas, baseadas na justiça da vida, com que venham a
sanar a falta deixada pelos outros homens, nossos irmãos, que
se fizeram pais, sem consciência mais ampla das obrigações
que assumiram. (Chico Xavier, Lições de sabedoria.)
Diríamos que a maternidade, em qualquer circunstância,
é bênção de Deus. Desde que a mulher tenha a nobreza de assumir a responsabilidade, em decorrência da prática do ato se-
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xual, ela se eleva e se recupera perante si mesma e a comunidade onde foi colocada a viver. Pouco importa que se diga não ser
uma maternidade legal, porquanto ela é sempre moral, desde
que esteja a mãe oferecendo ao fruto daquele momento de amor
a oportunidade de uma vida edificante. Diríamos, a essa irmã,
que a maternidade deve ser levada adiante porque o aborto,
além de ser um crime, é um mal ignominioso, já que é aplicado
contra um indefeso. A maternidade, portanto, é dádiva divina.
Deve-se recebê-la, pois quem chega é alma sedenta de carinho,
que busca um lugar ao sol. (Divaldo Pereira Franco, Informação – Revista Espírita Mensal. n. 347, set. 2005.)
Sim, o aborto impede a reencarnação, adiando-a, porque
aquele filho que nós expulsamos, pela interrupção no corpo,
voltará até nós, quiçá, em um corpo estranho, gerado em um
ato de sexualidade irresponsável. Por uma concepção de natureza inditosa, volverá até nós, na condição de deserdado, não
raro, como um delinquente. Os filhos que não aceitamos no
lar, penetrarão um dia em nossa casa, na roupagem de alguém
de conduta antissocial. Será portador, talvez, de tóxicos para o
nosso filho ou para a nossa filha. Aquele que banimos do nosso
regaço reaparecerá porque ele não pode ser punido pela nossa
leviandade, mas nós seremos justiçados na nossa irreflexão,
através das leis soberanas da vida. (Divaldo Pereira Franco,
Informação – Revista Espírita Mensal. n. 347, set. 2005.)
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Esclarecimentos

A prática do aborto foi um drama real de um espí‑
rito cuja existência romanceamos neste livro. Acolhi‑
do em um grupo de amparo a entidades sofredoras,
relatou seus desequilíbrios que comprometeram-no
perante as Leis sábias e incorruptíveis que gover‑
nam a vida de todos aqueles que jornadeiam pelo
Universo infinito com o dever de não violentar o
equilíbrio do AMOR. Tendo que voltar para quitar-se diante da própria consciência, realizou DOLO‑
ROSA COLHEITA.

“Não poderá prevalecer a paz na Terra enquanto
existir o aborto, porque é uma guerra contra as crian‑
ças. Se uma sociedade permite que uma mãe mate seu
filho no próprio ventre, como não poderá permitir que
não se matem uns aos outros nas ruas?” (Madre Teresa
de Calcutá)
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Conquista infeliz

A sociedade brasileira realizou uma conquista infeliz
quando reivindicou e conseguiu a legalização do aborto
para os fetos anencéfalos.
Ensina Joanna de Ângelis nada que abone [...] o homem
pela prática do aborto delituoso, apesar do desvario moral que
avassala a Terra e desnorteia as criaturas.
Embora saibamos pelos ensinamentos da doutrina
espírita que o espírito não regride em sua jornada evolu‑
tiva, consideramos que essa conquista infeliz, no sentido
moral, foi um passo para trás.
E se foi um passo para trás, infelizmente foi um pas‑
so para frente em direção à legalização do aborto por
qualquer motivo que a vontade da mulher determinar.
Pessoas “boazinhas” comentando a aprovação do abor‑
to de fetos vitimados pela anencefalia se expressam di‑
zendo que as mães não são obrigadas a abortar, apenas
legalizou-se o direito daquelas que assim o desejarem
fazer. Desse raciocínio “bondoso” para o próximo pas‑
so de legalizar o aborto por qualquer causa, a distância
foi encurtada. Em direção a essa conquista as pessoas
“boazinhas” dirão que a legalização do aborto em todas
as situações em que a gravidez for considerada indese‑
jável, será somente para as mulheres que assim o deseja‑
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rem sem obrigar ninguém a praticá-lo. Dessa forma, os
milhares de abortos, que são praticados entre as pare‑
des silenciosas de um lugar desconhecido onde as Leis
de Deus também estão presentes registrando os desati‑
nos do ser humano, encontrarão apoio nesse raciocínio
“bondoso” de que ninguém é obrigado a abortar, só as
mulheres que o desejarem.
Gravidez indesejável? O que não se deseja, se evita.
Quem não deseja sofrer uma descarga elétrica colocando
o dedo em um fio de energia, evita a determinada fonte,
não toca no determinado fio. Gravidez indesejável é ape‑
nas um esconderijo para a consciência culpada tentar se
esconder, em vão, da responsabilidade de antemão conhe‑
cida da conjunção carnal entre dois seres racionais. Seres
racionais e possuidores do livre-arbítrio! Como ensina
Joanna de Ângelis, desde que os homens se permitem a comunhão carnal é justo que se submetam ao tributo da responsabilidade do ato livremente aceito.
Ah, dirão os materialistas: a criatura humana é aquela
que já nasceu e, portanto, adquiriu o direito à vida. E o que
está sendo gerado no útero de uma mulher? Seria um ser
extraterrestre? O que pode se originar da união entre um
espermatozoide humano com um óvulo feminino? Um
mineral que não sente e não possui direitos? O que éra‑
mos no ventre de nossas mães? OVNIS – Objetos Voado‑
res Não Identificados? Quando se atenta contra um feto,
esteja ele em que fase da reprodução celular estiver, aten‑
ta-se contra um plano de vida que aí tem origem. Atentar
contra a vida de quem quer que seja, não importando em
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que idade esse plano de vida esteja, é comprometer-se pe‑
rante as Leis maiores.
O que será mais traumático: a mãe realizar o sepul‑
tamento do filho anencéfalo ao qual conferiu o direito
de nascer ou matá-lo por meio do aborto dentro de si
mesma? Arrancar o ser indefeso e inocente do interior
uterino é, sem dúvida, mais fácil do que arrancar o cri‑
me do aborto da própria consciência materna. Todos os
que são a favor do aborto não falam das consequências
após o aborto. Apresentam-no como a solução perfeita
para o momento da vida daquela mulher. Fingem não
acreditar que muitas mulheres, após essa decisão, cami‑
nham para o mecanismo depressivo passando a ser de‑
pendentes de medicações por longo tempo, quando não
para o resto de suas vidas. Não falam sobre a mudança
de comportamento dessas mulheres que, muitas vezes,
passam a se relacionar de maneira traumática com os
filhos já nascidos por lembrar-se daquele filho que não
permitiram nascer. Muitas delas sonham com o filho que
não foi consumado. O aborto não é solução para a incon‑
sequência de dois seres: homem e mulher. A medicina e
a informação escolar de hoje proporcionam recursos e
ensinamentos para que a denominada “gravidez inde‑
sejável” não se consume. Medicações e produtos anti‑
conceptivos existem ao alcance de qualquer interessado.
Informações de como usá-los, também.
Dirão ainda os materialistas: mas a mulher tem direi‑
to sobre o próprio corpo. Então, deve respeito ao corpo
que está sendo gerado dentro dela. Esse corpo depende,
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para sobreviver, do corpo materno, mas jamais se con‑
funde com o dela. Não existem dois seres iguais. A cons‑
tituição genética do feto não é igual à da mulher que o
está gerando. Esse novo ser que desponta para a vida
tem herança materna, mas também paterna. Não se con‑
funde com a mãe e nem com o pai. Se assim não fosse,
de que adiantariam as impressões digitais de cada pes‑
soa? São corpos diferentes, por isso, o direito da mulher
sobre o próprio corpo deve respeitar o corpo que ela,
inconsequentemente, permitiu que fosse gerado dentro
de si mesma.
Mas os materialistas insistem: e as mulheres que
morrem vitimadas pelos abortos clandestinamente pra‑
ticados? A legalização do aborto evitaria milhares de
mortes femininas! Insistimos que os meios da medicina
atual permitem que se evite a gravidez que não se dese‑
ja, não sendo necessário matar por meio do aborto o ser
inocente e indefeso que não teve culpa de ser concebi‑
do. Muitas pessoas também perdem a vida consumindo
substâncias ilícitas pela chamada overdose. Será que para
evitar essas mortes também deveríamos abrir os hospi‑
tais para que consumissem o tóxico em segurança, ou
o correto é o combate ao consumo dessas substâncias
em suas mais diferentes causas? Luta difícil, bem o sa‑
bemos, mas que é a solução para o problema, se quiser‑
mos realmente resolvê-lo. Fica a impressão, quando se
defende o aborto, que matar é mais fácil do que evitar
a concepção. Raciocínio lamentável que bem mostra em
que fase evolutiva a humanidade se encontra! Aí está
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um dos motivos pelo qual a dor se faz ainda tão presente
em muitas vidas. Por isso, ao procurarmos o responsá‑
vel pelos nossos sofrimentos, contemplemos o espelho
da própria consciência.
Por quanto tempo ainda o ser humano ficará fazendo
a opção pelo mais fácil e pelo mais rápido, iludindo-se
ao pensar que as consequências dos seus atos não vi‑
rão? Que conseguirão enganar a Lei por nela não acre‑
ditarem? Até quando acreditará o homem que o seu
regresso para a realidade espiritual está em um futuro
longínquo onde realizará a devida prestação de contas
e onde haverá “choro e ranger de dentes”? Até quando
acreditará que se oculta das Leis que a todos dá segundo
as suas obras? Até quando acreditará que as leis huma‑
nas conseguirão neutralizar o Código Divino, imutável
porque perfeito? Até quando o ser humano fará a opção
do “pagar para ver”?
A consciência de cada um trará a devida resposta
hoje ou em algum dia, em algum lugar, em algum tem‑
po, porque daqui não sairemos enquanto não pagarmos
o último ceitil da dívida livremente assumida...
O autor

