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<Carlos_Roberto> Gostaria de iniciar com algumas palavras.
Pensem em alguém que vocês gostam muito. Hoje, vocês podem
curtir essa companhia porque a mãe, a avó, a bisavó dessa
pessoa optaram pela vida (t)
Perguntas/Respostas:

<ADE-RJ> [1] |cacs| Como devemos encarar a responsabilidade
do pai no caso de um aborto ?
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<Carlos_Roberto> Se ele optar por forçar a mulher a abortar,
será mais responsável do que ela. O ventre da mulher não é um
cemitério. A intimidade da mulher não é uma lixeira.
Certamente, a mulher entregou a ele o corpo como sendo algo
sagrado. (t)

CEs
p

<ADE-RJ> [2] |india| Carlos, um dia, aos 15 anos, eu tentei
abortar meu filhote e não sabia o que sei hoje e sinto nele
uma pessoa arredia comigo.
<Carlos_Roberto> Preste atenção, com carinho. nas palavras de
Jesus: "Um senhor disse a dois filhos: Vá e faça isto. Um
disse: “Vou” e não foi. O outro disse: “Não vou” e foi. Jesus
pergunta: Quem fez a vontade do pai? Os discípulos respondem:
O que disse que não ia e foi. Envolva-o com muito carinho. E
o carinho o tornará menos arredio com o tempo. Paz! (t)
<ADE-RJ> [3] |Brab| Carlos, você pode nos fornecer uma
abordagem do dito Aborto Eugênico? (Aquele que visa
'purificar' a raça humana)?
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<Carlos_Roberto> Se você gastou os seus olhos no mal em uma
reencarnação,
você
precisará
voltar
cego
na
outra.
Certamente, isto foi combinado previamente com seus pais,
antes de reencarnar. Como você se sentiria vendo, sentindo os
seus pais fugirem ao compromisso, negando a você a
oportunidade de ressarcir o passado.? A ultra-sonografia é
instrumento divino para antecipar a necessária ação médica de
cura do neném e não um instrumento de premeditação de um
crime bárbaro. (t)

<ADE-RJ> [4] |cacs| Como o amigo vê a legalização do aborto
no Brasil ? Quais as prováveis conseqüências ?
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<Carlos_Roberto> Nos Estados Unidos, o aborto aumentou de 100
mil para 1,5 milhão de abortos por ano. Lá o imposto de renda
é coisa muito séria. Visando lavar o dinheiro sujo das drogas
e de outras contravenções, a máfia comprou a maioria das
clínicas de aborto. Lembrar que o Chico Xavier recebeu uma
mensagem de Emmanuel dizendo que se o aborto for legalizado
no
Brasil em 5 anos, teremos uma guerra civil. É
extremamente incoerente ser contra o aborto e ser a favor da
legalização do mesmo. Não à legalização do aborto! (t)
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<ADE-RJ> [5] |Alves_| Carlos, um dia, quando era noivo, minha
companheira resolveu que não era hora de ter filhos, fiz de
tudo para impedi-la, pois meu sonho era ser pai. Infelizmente
não consegui, mas estive ao lado dela na hora, para lhe dar
apoio. Chorei muito na sala de espera, mas não teve jeito.
Ainda sinto muito a perda daquele filho. Hoje tenho dois, mas
sinto minha mente culpada. Também sinto a presença dele, até
lhe dei um nome: Gabriel. Estou errado?
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<Carlos_Roberto> Abra o seu coração para o que eu vou te
perguntar porque eu tenho possivelmente um presente sem preço
para te dar. Quanto tempo depois do aborto nasceram os seus
filhos? (t)
<ADE-RJ> [6] |Alves| Por volta de uns cinco anos depois,
Carlos.
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<Carlos_Roberto> O filho que veio 5 anos é o mesmo filho que
foi abortado contra a sua vontade. Se há algo que eu peço a
vocês com carinho, a você e a sua esposa é que vocês esqueçam
o remorso do aborto pois vocês já receberam nos braços de
vocês o mesmo filho que foi abortado. De 2 a 3 anos depois de
ter ocorrido um aborto, em média, o espírito já recupera a
saúde do corpo espiritual para tentar reencarnar novamente.
(t)
<ADE-RJ> [7] |cacs| Como o amigo vê o aborto no caso do
estupro?
<Carlos_Roberto> Pense em alguém muito importante para o seu
coração. Se você descobrisse hoje que esse alguém reencarnou
através de um brutal estupro você diria: "Vamos matá-lo, pois
ele é fruto de um estupro”? Claro que não! Ora, se nós não
condenaríamos ao desencarne o adulto que foi gerado por um
estupro, por que condenaríamos a criança absolutamente
indefesa no ventre da mãe? (t)

<ADE-RJ> [8] |cacs| Como a lei trata o caso de estupro? É
legal? Você sabe o que os médicos pensam a respeito?
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<Carlos_Roberto> O estupro não torna, segundo a lei
brasileira, o aborto legal. O que a lei diz é que o médico
não será punido pela lei dos homens. (t)
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<ADE-RJ> [9] |Brab| Carlos, que papel tem a educação sexual,
a nível primário, na formação de uma consciência que,
naturalmente, condenaria o aborto? Será que há alguma
ligação?
<Carlos_Roberto> Poderia explicar melhor a pergunta, Brab?
Obrigado! (t)
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<ADE-RJ> [10] Enquanto isso ... [10] |india| Quando a ciência
terá plena consciência dessa barbárie? Todos os médicos?
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<Carlos_Roberto> Ajudará muito o momento em que as faculdades
de medicina passarem a considerar 3 realidades:
a) que o espírito não morre
b) a existência do corpo espiritual (perispírito)
c) o retorno do espírito à vida material, trazendo para o
corpo físico as conseqüências boas e más dos atos das vidas
passadas. Quando isto ocorrer, então a ciência entrará na
posse da de que o espírito está integralmente presente, com
todos os seus desejos e conhecimentos, desde o momento em
que o óvulo fecundado se une a uma célula do corpo
espiritual. Está perto o dia em que as faculdades de
medicina ensinarão aos médicos que existem realidades que o
bisturi não pode tocar (t)
<ADE-RJ> [11] |Alves| O uso de anticoncepcionais não é um
tipo de aborto? Não estaríamos privando um espírito de
reencarnar pelo
nosso livre arbítrio? Não seria falta de
confiança em nosso Pai?
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<Carlos_Roberto> Chico Xavier ensina que é melhor fumar 100
cigarros comuns do que um cigarro de maconha. É preferível
que se faça uso do anticoncepcional sendo a outra opção o
aborto. Quero aproveitar para pedir a todos vocês que levem
ao conhecimento dos que existem muitos médicos e muitos
postos de saúde que estão enganados e em conseqüência
enganando as mulheres a respeito do DIU. O DIU NÃO é um
anticoncepcional. Ele é um perigoso abortivo que tem vitimado
muitas mulheres pelo mundo afora causando hemorragias,
inflamações, canceres, perdas do aparelho genital e até mesmo
a morte. Quando uma mulher consegue ficar anos usando sem

problemas, ela precisa agradecer muito a Deus, pois ela faz
parte de um grupo muito reduzido. Ao contrário da maioria das
mulheres que viu a sua própria vida se desgraçar por causa do
uso do DIU e que ficam se perguntando: "Será que o médico não
sabia que o DIU é abortivo?” (t)
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<ADE-RJ> [12] |cacs| Como nós podemos colaborar para
ajudarmos a evitar este ato tão grave que assola a nossa
sociedade ?
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<Carlos_Roberto> Se você souber que um pai ou uma mãe quer
obrigar a filha a abortar, toque o coração deles valorizando
a presença do neto na vida deles. Se você souber que um
rapaz, além de não querer assumir a namorada, está querendo
pagar o aborto para ela, convença-o a deixá-la curtir o
próprio filho pelo resto da existência dela. Diga a ele que
ele não deve sujar as mãos com o sangue do próprio filho. Se
alguém te pedir o endereço de uma infeliz "clínica" de aborto
ou o nome de um remédio abortivo, coloque o seu coração nas
mãos dessa pessoa para que ela não aborte. Um dia ela vai te
agradecer. (t)
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<ADE-RJ> [13] |Brab| Atendendo a um pedido de melhor
explicação: A educação sexual poderia formar jovens mais
conscientes
do
seu
próprio
corpo,
fazendo-os
ter
o
planejamento necessário para que casos de aborto sejam
evitados, fazendo-os dar valor a si mesmo, ao seu corpo, ao
ato da concepção e à vida em geral? Você acha que a
vulgarização da sexualidade traz algum
incentivo aos atos
impensados de aborto no mundo?
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<Carlos_Roberto> Educação Sexual precisa estar fortemente
calcada em valores morais. A vulgarização da sexualidade faz
com que os
homens se esqueçam que o corpo da mulher é
sagrado. Sei que vou causar estranheza, mas me sinto triste
quando vejo uma mulher usando uma roupa que exponhe o corpo
dela pois ela vai atrair a atenção para o que ela não é, para
o corpo dela e muitas vezes vai surgir o "gatão" que vai
dizer que a ama que a quer bem e que depois que conseguir
levá-la para uma cama, vai descartá-la pela primeira mulher
que chamar a atenção dele. Corpo da mulher foi feito para ser
visto sem roupa, para ser abraçado, beijado, dentro de duas
condições:
a) na intimidade de 4 paredes
b) pela pessoa que realmente merecer o coração e os
sentimentos dela. Por isso, repito, que Educação Sexual tem
que ser calcada em bases principalmente, na valorização da
fidelidade. (t)

<ADE-RJ> [14] |toinn| É condenável ensinar as mães a se
precaverem contra a gravidez, ensinando métodos naturais
anticoncepcionais , tais como a tabela de Billings?
<Carlos_Roberto> A tabela de Billings é um método natural e é
louvável ensinar as mulheres a usá-lo. (t)
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<ADE-RJ> [15] |Dico| Que conseqüências o remédio chamado
SITOTEC pode trazer como efeito colateral ao organismo da
mulher?
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<Carlos_Roberto> O SITOTEC produz a contração da parte
superior e média do útero e a expansão do cólo do útero.
Neste processo, o corpo do neném é horrorosamente esmagado. É
comum que pedaços do corpo do neném permaneçam no interior do
útero da mulher trazendo como conseqüências gravíssimas
infecções. das quais muitas vezes resulta a necessidade da
Histerectomia ou seja, da retirada do útero, trompas, ovário.
Esta mulher carregará pelo resto da reencarnação uma
impressão difícil de haver produzido um grande estrago em sua
vida. (t)
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<ADE-RJ> [16] |india| Usei o DIU durante doze anos pela
Unicamp. e troquei após 6 anos. Me senti cobaia, mas não
sabia que era abortivo pelas palestras que davam lá. Não eram
o tipo T de cobre :(
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<Carlos_Roberto> Os mesmos fabricantes do DIU que diziam que
os primeiros modelos não eram abortivos, hoje dizem que os
modelos atuais não são abortivos e admitem que aqueles mesmos
primeiros. modelos de DIU eram abortivos. Ora, não seria
sinceridade demais da parte deles admitir que o DIU, ao invés
de ser um anticoncepcional que, na realidade, ele é um
perigoso abortivo? Para as empresas, o DIU é apenas um
negócio que lhes rende muito dinheiro. Elas pouco estão se
importando se as vidas das mulheres que o usam vão se
desgraçar ou não. Quanto a você, minha amiga, nenhuma
responsabilidade espiritual te cabe, pois você foi enganada.
Muita paz ao seu coração! (t)
<ADE-RJ> [17] |Alves| Na resposta à minha pergunta, você
coloca, pela palavras do Chico, que fumo e maconha fazem mau.
Anticoncepcional e aborto também? Só que um faz mais mau que
o outro?
<Carlos_Roberto> Não há como fazer comparações seguras entre
o uso do anticoncepcional e a prática do aborto. O aborto é
o gesto da mais absoluta desumanidade contra um ser
absolutamente indefeso. O anticoncepcional pode ser a solução

que permitirá que o espírito reencarne livre da ameaça do
aborto,
decorrido
algum
tempo
do
uso
do
mesmo.
O
anticoncepcional também é sempre, sempre preferível à
ligadura das trompas e à vasectomia, salvo necessidade médica
Paz! (t)
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<ADE-RJ> [18] |SIMBA-RJ| O que acontecerá com a mulher que
fez aborto, depois do desencarne?
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<Carlos_Roberto> Existem duas situações muito distintas:
a) Falemos primeiro da mulher que abortou e não recebeu o
mesmo filho abortado através de uma nova gravidez. Esta
mulher sentirá muita tristeza no plano espiritual ao
reencontrar o amigo que ela rejeitou. Nesta situação existem
2 ajudas maravilhosas a benefício do equilíbrio dela. Ela
perceberá que a misericórdia divina vai permitir a ela
reencarnar e reconstruir toda a sua vida desfazendo todos os
seus erros, reencontrando os que ela abortou, dando a eles o
apoio que eles precisam dela. Por outro lado, a mulher que
abortou terá grande compensação no plano espiritual por cada
aborto que ela evitar na casa da vizinha, na casa de um
parente.
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b) Falemos agora da mulher que abortou e que permitiu a
reencarnação do mesmo espírito, através de uma nova gravidez.
Quando retornar ao plano espiritual, ela se sentirá muito,
muito aliviada por ter reconstruído a relação de amor com o
filho ainda encarnada. (t)
<ADE-RJ> [19] |Alves| Mas, Carlos, impedir a reencarnação de
alguém não é um ato contra a vontade de Deus? Quem o faz não
estaria indo contra essa vontade?
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<Carlos_Roberto> A vontade de Deus é expressa em Mateus 16, 27: "A cada
um será dado segundo as suas obras”. Aí está contido o princípio do
livre-arbítrio e da justiça. Quem aborta o faz pela direção que dá ao
próprio livre-arbítrio. As leis de Deus trarão em seu caminho o clamor da
justiça que cobrará dele o reparo, não só do aborto como também de todas
as conseqüências derivadas do mesmo a menos que o espírito escolha o
caminho da reconstrução pelo amor antes que a dor o atinja. Isso está
previsto em Tiago, que diz: "O amor cobre a multidão dos pecados”. Para
cada aborto que a pessoa tenha assumido a responsabilidade, ela deve,
pelo menos, compensar com a ação que leve a evitar um outro aborto. (t)

<ADE-RJ> [20] |india| E quando o espirito tem
Existiria algum tipo de descuido de nossa parte?

que

vir?

<Carlos_Roberto> O uso continuado do anticoncepcional poderá
ter como conseqüência o não reencarne de um ser querido, por
isso, devemos utilizar o anticoncepcional como um espaçador.
entre as gravidezes e não como limitador definitivo das

mesmas. India, é isso que você queria saber? Se não for, por
favor, pergunte de novo. Paz! (t)
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<ADE-RJ> [21] |Wania| Carlos, como fica para o espírito, o
aborto cometido quando os pais tomam conhecimento que a
criança que
está sendo gerada é portadora de alguma
deficiência ( física, intelectual,....). E para quem cometeu
o ato também?
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<Carlos_Roberto> Para o espírito é uma grande frustração não
poder reencarnar com abençoada deficiência que o permitiria
desfazer equívocos que ele cometeu no passado. Para os pais,
advirá a tristeza de terem fugido ao sagrado compromisso com
aquele ser querido. Restará a eles, graças a Deus, a certeza
de que poderão se reequilibrar no futuro. beneficiando a quem
eles prejudicaram. Respondendo a india, é possível que um
espírito não consiga reencarnar apesar de todos os que ele
faça nesse sentido, inclusive, conversando longamente com os
pais fora do corpo físico. É o que acontece, como, por
exemplo, na imensa maioria dos casais que fazem a ligadura
das trompas ou a vasectomia sem uma real necessidade médica,
antes de ter permitido a reencarnação de todos os espíritos
que eles haviam se comprometido a receber como filhos. (t)
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<ADE-RJ> [22] |Jasao-SC| Que tipo de ajuda os pais que querem
fazer um aborto podem receber do plano espiritual? O próprio
filho que ainda não nasceu pode interferir espiritualmente?
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<Carlos_Roberto> O plano espiritual procurará inspirar os
mais capacitados sentimental e moralmente próximos ao casal
de modo a inspirá-los a não rejeitar o filho. O neném
procurará, durante o repouso do corpo físico dos pais, entrar
no contato, o mais direto possível, com os mesmos de maneira
a enternecê-los do quanto ele é o amigo querido e importante
de outras vidas. Muitas vezes, quando alguém nos diz que vai
abortar, estaremos diante da abençoada oportunidade de sermos
o instrumento daquele ser indefeso que nos pede para dizermos
para aquela mãe: "Sua mãe deixou você viver! Por que o seu
filho teria menos direito à vida do que você teve? Deixe o
seu filho viver para que ele te conceda os netos que
enfeitarão a velhice do teu corpo físico!" (t)
<ADE-RJ> [23] |MTF| É verdade que quando se pratica o aborto,
nosso
espírito, após o desenlace, fica todo marcado com
pontos pretos?
<Carlos_Roberto> Todos aqueles que são os responsáveis
diretos pela ocorrência dos abortos ficam com o corpo
espiritual marcado. O livro "Nosso Lar" de André Luiz, via

Chico Xavier, relata o caso de uma mulher que estava com
vários espíritos de criança aderidos ao corpo espiritual dela
em processo de triste troca de vibrações. Felizmente, a
misericórdia divina que é infinita, dispõe dos recursos para
o reajuste para o reequilibro, para o reencontro amorável.
(t)
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<ADE-RJ> [24] |Wania| Carlos, você poderia nos dar um idéia
do trabalho dos espíritos, para que um espírito reencarne e
também para que um aborto seja evitado?
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<Carlos_Roberto> Os amigos espirituais sempre levam os pais,
no plano espiritual, a lembrar dos momentos nos quais a
reencarnação foi planejada, dos motivos pelos quais foi
necessário aquele abençoado reencontro entre eles e os filhos
e facultam todas as facilidades possíveis para que o filho,
que está no ventre da mãe possa, durante os momentos em que
os pais estão fora do corpo físico, falar diretamente com
eles, tentando enternecê-los com sua vibração carinhosa. (t)
Considerações finais do Palestrante:
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<Carlos_Roberto> Gostaria de disponibilizar um endereço e um
e-mail para correspondência:
Carlos Roberto da Silva - Avenida Brasil, 9020 - Olaria - Rio
de Janeiro
E-Mail: carlos.roberto@bbs.centroin.com.br
Gostaria, finalmente, de pedir a todos, com muito carinho,
que compreendam que o bebê que está indefeso no ventre da mãe
precisa que nós falemos em nome dele. Quando formos. portavoz de um bebê, estaremos sendo instrumentos da vida, médiuns
do Cristo. Obrigado pela paciência, pela atenção e pelo
carinho! (t)

