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ABORTO 
 

Irmãos em Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos 

novamente neste agrupamento de preces tão bondoso e tão gentil, que 

nos recebe de uma maneira pela qual não merecemos.  

A questão que as nossas Irmãs e Benfeitoras Espirituais desta 

casa nos propõe para a noite, identificando na presença feminina, o 

motor que move a família e o mundo.  

O nosso bondoso Emmanuel, querido amigo de tantos tempos e de 

tantas jornadas, nos alerta sobre o tema tão combalido nos laides 

espíritas, o aborto.  

Refletindo junto de nossas irmãs e irmãos com problemas 

cármicos, com necessidades demasiada ocultas para nós, nos sentimos 

muito pequenos para responder esta questão tão igualmente necessária 

para o esclarecimento das nossas abençoadas irmãs, no sentido de 

vasos espirituais que na carne estarão se preparando para receber os 

espíritos do passado. 

 Aqueles mesmos que outrora, elas negligenciaram na figura de 

esposos e companheiros, de amantes, o qual renegaram a porção de 

amor e de carinho que lhes era devida. 
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 Recebendo agora, na posição de filhos, filhos indesejados muitas 

vezes pela falta de planejamento familiar. Estes espíritos aproximam-se 

do ventre materno através da reencarnação, para a renovação dos laços 

afetivos e a transformação do ódio, da injustiça, em reparação. 

 Nesse sentido que entendemos e ademais colocamos a nossa 

pequena opinião particular. Informando aos amigos que diante das leis 

cármicas no mundo espiritual somos todos cobrados pelas atitudes 

revoltosas de negação e extermínio da vida durante o processo 

gestacional. Criando embaraços ao espírito reencarnante para futuras 

reencarnações. 

 Assim, alertamos especialmente hoje que se comemora nas laides 

terrenas a Campanha de Combate ao Câncer de Mama na mulher, uma 

data muito importante para informar aos amigos e as amigas aqui 

presentes sobre as consequências para o organismo feminino em 

próximas encarnações, do abuso e do aborto que perante as leis divinas 

de nosso bondoso Senhor é algo comparado ao suicídio planejado.  

Então amigos, irmãos desta Casa de Oração, concluímos que a 

felicidade de trazermos a vida renovada no ventre materno, é aceitação, 

é o amor porque nós outros concluímos com Emmanuel que não é 

possível amar sem delapidar. 
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 Então, entendemos ademais, com todo respeito as convicções 

novas e as leis terrenas que estão sendo reformuladas, somos nós da 

opinião que devemos esclarecer as nossas jovens, os nossos moços 

sobre a necessidade da educação espiritual, muito antes da educação 

que poderíamos assim chamar, mediúnica, que tem a fundamentação 

nas escolas de Cristandade aqui da Terra.  

O nosso agradecimento especial ao nosso amigo Rinaldo, do qual 

me sirvo neste momento, por laços longínquos de afeto e de amor, 

renovam minha saudade desta abençoada missão, rogando a pedido de 

sua mãezinha que oportunamente veio até nós, sabendo da nossa 

estima e consideração, trazemos a família, a Silvana, a pedido dela, que 

lhes fale em abertura particular que ela está muito feliz e que não se 

cobrem porque tudo, diz a Sylvia, deveria ser como foi e assim, amigos 

e amigas, deixo a todos vocês o nosso carinho, a nossa consideração e a 

este Núcleo, como costuma falar o nosso irmão Rinaldo, que é um mini 

hospital, um socorro nestas paragens do nosso querido Grande ABC, 

que tanto tem contribuído para o avanço e progresso do Espiritismo no 

Brasil. Com a permissão dos elevados mentores desta casa, me despeço 

de todos vocês. 

Muito obrigado. 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 


