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<|Moderador|> Senhor Jesus, aqui estamos, com muita alegria,
reunidos em Teu nome, com o objetivo de ampliarmos nossos
conhecimentos através do estudo da Doutrina Espírita. Que os
amigos da espiritualidade maior possam vir em nosso auxílio,
de modo a fazer com que possamos ter um ambiente de paz, de
harmonia e de equilíbrio. Que nosso companheiro Carlos
Roberto possa ser inspirado pelo Alto, de modo a trazer para
todos nós tudo aquilo que foi programado na espiritualidade.
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Que possamos estar bastante atentos para tudo aquilo que
hoje será dito, pois, com certeza, é de uma utilidade muito
grande para nossas vidas, enquanto espíritos encarnados. Que
a Tua luz, Senhor, a Tua paz, possa estar entre nós, neste
momento. Que assim seja!
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Considerações Iniciais do Palestrante:

<Carlos_Roberto> Que a vida traga muito motivo de sorriso
para todos. (t)
Perguntas/Respostas:

<|Moderador|> [01] <marcos_cunha> Por que é tão difícil as pessoas
entenderem que o aborto é uma prática criminosa, se todos sabem que no
aborto está se tirando uma vida?
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<Carlos_Roberto> Existem muitas pessoas que acreditam que não tem nada
dentro do ventre materno, até uma certa fase da gravidez. Muitos
desconhecem a realidade de que um espírito está ligado ao corpo em
formação desde a concepção. A maioria das pessoas não desconhece a
realidade de que o aborto é uma agressão, mas, diante das pressões e da
falta de apoio, cedem. (t)

<|Moderador|> [02] <lflavio> Uma pessoa que cometeu o aborto,
sem ter consciência deste erro e, mais tarde, com o
conhecimento, arrepende-se, pode resgatar este erro ainda
nesta encarnação?
<Carlos_Roberto> Tendo consciência ou não, tencionando ou não fazer
outros abortos, as pessoas que desistiram da gravidez, podem, ainda nesta
reencarnação, fazerem uso em seu próprio benefício da Lei: "O amor cobre
a multidão dos pecados."

Queremos dizer que a qualquer momento as pessoas podem iniciar a
reconstrução de suas vidas, pois o objetivo da vida é educativo. (t)
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<|Moderador|> [03] <lpessoa> Na série André Luiz, mais
especificamente falando no livro "No Mundo Maior", lê-se um
caso em que a mãe, possuidora dos mais baixos níveis
vibratórios, expulsa o indesejável filho do ventre e este
filho passa a ser um verdugo implacável sobre a mãe, levandoa inclusive ao desencarne imediatamente após o aborto.
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Digamos que, após muita dor e conscientização sofridos
por eles por intermédio da Providência e dos obreiros
espirituais, eles queiram ser mãe e filho novamente para
resgate. Será possível e concedido a eles esse direito?
<Carlos_Roberto> Os amigos espirituais procurarão, sempre que possível,
reunir novamente estes espíritos pelo abençoado laço da gestação. (t)
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<|Moderador|> [04] <|Anja-noe|>
inconseqüência da mãe?
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<Carlos_Roberto> Podemos considerar que, de modo geral, estes espíritos
sofrerão pelo menos a frustração e a tristeza de não poderem dar
continuidade ao reencontro com o seio familiar. Alguns, de tão elevados,
rapidamente se reequilibrarão. Outros estacionarão em sentimentos
complicados durante um tempo mais ou menos longo. (t)
<|Moderador|> [05] <marcos_cunha> A vasectomia é considerada uma prática
abortiva? Se sim, quais suas conseqüências espirituais?
<Carlos_Roberto> De forma alguma. Os Espíritos que não puderem reencarnar
devido a prática da vasectomia ou da ligadura de trompas serão
encaminhados a oportunidade adequada ao momento educativo que precisam
vivenciar. Ou seja, renascerão em outro meio, e o reencontro com os seres
queridos originalmente planejados se dará mais tarde ao longo do tempo.
(t)
<|Moderador|> [06]
obsessor da mãe?

<lflavio>
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<Carlos_Roberto> Isto é uma possibilidade. Quando acontece, todos aqueles
que amam estes espíritos se esforçam por envolvê-los na necessária
reconciliação, o que se dará, com certeza, dentro do tempo que eles
precisarem para se harmonizarem. (t)

<|Moderador|> [07] <marcio_alonso> Um caso concreto ocorrido
anos atrás aqui no litoral santista: Uma mulher foi
violentamente estuprada por três marginais. Entrou em estado
de choque, sendo internada em UTI de um hospital e tratada
por vários dias.

Pergunta-se: Caso resultasse uma gravidez, como o
Espiritismo consideraria a possibilidade legal do aborto?
Qual a condição do ser reencarnante (Espírito) e seu elo de
ligação com a mãe e os marginais?
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<Carlos_Roberto> O Espiritismo não pode considerar a possibilidade legal
do aborto, porque não existe aborto legal no Brasil. Existe uma grande
probabilidade deste espírito não ter ligação com os marginais e sim com a
mãe.
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A condição dele será naturalmente aquela que ele possui
no momento. Existem em casos dolorosíssimos como este, não
raro, o reencarne de espíritos que amam muito aquela mãe e
que se dispõe a dar forças para ajudá-la a viver. (t)
<|Moderador|> [08] <[Denise]> Há alguma
moralmente permitido pela Lei Divina?
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<Carlos_Roberto> Quando a mãe corre real risco de vida. Com o avanço da
medicina, hoje em dia não existe mais real risco de vida para a gestante
que faz acompanhamento pré-natal ao longo da gravidez. (t)
<|Moderador|> [09] <marcos_cunha> Existe no aborto natural influência do
espírito reencarnante?
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<Carlos_Roberto> Existem espíritos que possuem um desejo tão grande de
frustrar a reencarnação que eles mentalmente influem na formação
genética, de forma a plasmar um embrião que não se torna viável. Isto é
suicídio consciente. (t)
<|Moderador|> [10] <lflavio> Quando se fala em aborto, sempre temos a
figura da mãe, mas como fica a responsabilidade do pai, que se omite, e
dos outros que incentivam a esta prática?
<Carlos_Roberto> Todos os que colaboram efetivamente ou pela omissão para
a desistência de um processo reencarnatório, atraem para si a necessidade
de processos educativos que os levem a valorizar mais a maternidade, a
paternidade, a criança, a família. (t)
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<|Moderador|> Duas perguntas correlatas: [11] <|Anja-noe|> A quem comete
um aborto, Deus pode castigar com a infertilidade ou até um filho com
problemas? [12] <[Denise]> Há lesão no plexo genésico de quem comete o
aborto?

<Carlos_Roberto> Existem coisas que Deus não pode fazer. Uma
delas é castigar. A Lei Divina não é punitiva. ELa é
educativa.
Essa lesão é possível e será sanada na medida em que o
lesado sincera e profundamente fizer movimentos íntimos da
alma no sentido de valorizar a gravidez, a maternidade, o
filho, a família. (t)
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<|Moderador|> Três perguntas correlatas: [13] <iupi> O médico que indica
o aborto terapêutico de um caso, que põe em risco a vida da mãe, comete
delito perante os desígnios de Deus? [14] <iupi> O Juiz que permite o
aborto de uma criança que apresenta diagnóstico intrauterino de anomalia
fetal grave (como anencefalia) comete delito perante os desígnios de
Deus? [15] <[Denise]> Se retirarmos um feto defeituoso, não estaríamos
evitando a sua reencarnação, para que ele pudesse progredir?
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<Carlos_Roberto> Se o médico indicasse por um motivo semelhante a não
querer ter trabalho extra ele estaria atraindo os processos educativos da
vida para si. Quando ele indica o aborto com o sentimento e o
conhecimento de que aquele é o caminho para salvar a vida da mãe, ele
está agindo da melhor forma de acordo com o que sabe e, portanto, agindo
dentro do princípio educativo da vida.
A resposta quanto a questão do juiz se assemelha a do médico. Com
relação a pergunta a respeito do feto defeituoso, sim. (t)
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<|Moderador|> [16] <lflavio> Sabemos que muitas reencarnações são
planejadas e que muitos casos de aborto são devido a gravidez indesejada.
Quem
seria
este
espírito
reencarnante?
Seria
programada
esta
reencarnação?

<|Moderador|>
educativo?
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<Carlos_Roberto>
Quando
a
reencarnação
é
planejada,
o
espírito
reencarnante tem ligação com os pais. Quando não é, o espírito poderá ter
ou não ligação com os mesmos. Gostaríamos aqui de deixar uma pergunta
para o coração de todos: Se fossemos nós o espírito reencarnante, faria
diferença para o nosso desejo de viver se a reencarnação foi planejada ou
não ? (t)
[17]

<|Anja-noe|>

Mas
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<Carlos_Roberto> Peço desculpas se qualquer coisa que esteja na minha
resposta tenha dado essa possibilidade de interpretação. Deus não pode
perdoar porque não se ofende. Deus nos deu o livre arbítrio para que
tivéssemos mérito e prazer em nossas conquistas no bem. Naturalmente Ele
compreende os nossos caminhos e as nossas escolhas.
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Quando optamos pelo que ainda compreendemos como sendo
errado, e que mais tarde compreenderemos que se trata apenas
de uma lição ainda não aprendida, atrairemos para nós o
processo educativo da vida adequado ao nosso desenvolvimento
moral e mental. (t)
<|Moderador|> [18] <[Denise]> Se o elo do Espírito com o corpo está no
ato da concepção, se ali, no início da vida corpórea, há uma inteligência
integrada, como optar pela legalização do aborto?
<Carlos_Roberto> Se alguém nos propusesse como meio fácil de ganhar
dinheiro o de assaltar velhinhos e velhinhas, raptar crianças e fazer
ameaças de estupro, o que pensaríamos se tal pessoa nos dissesse para não
temermos as conseqüências policiais, pois seria dado entrada na justiça

de um pedido de legalização dos grupos: "assaltantes
velhinhas SA" e "Raptores de crianças LTDA"? (t)
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<|Moderador|> [19] <iupi> O que se dá no plano espiritual, quando existe
um aborto provocado e legal (permitido pela justiça dos homens), quando
diante de um produto de estupro, onde a vítima e seus familiares não
desejam aquele nascimento (a legislação permite, desde que comprovado o
produto de um estupro, o aborto provocado e assistido por médico
obstetra)?
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<Carlos_Roberto> Não existe aborto legal no Brasil. Existe autorização
individual, o que demonstra que ele não é legal, senão não haveria
necessidade de se pedir autorização. No plano espiritual, qualquer que
seja o móvel do aborto, quaisquer que sejam as circunstâncias que
envolvem o mesmo, os amigos espirituais fazem tudo que é possível para
atenuar as dores e iniciar o processo da reconciliação e reconstrução no
menor tempo possível. (t)
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<|Moderador|> [20] <lflavio> Temos informações que muitas mulheres têm
depressão após um aborto, e que esta sensação permanece durante muito
tempo. O sentimento interior de culpa poderia ser a causa?
<Carlos_Roberto> Sim. É cristão termos diante das pessoas que desistiram
de uma gravidez o mais profundo respeito, carinho e desejo de apoiá-las.
A imagem maravilhosa que nos é demonstrada pela atitude de Jesus diante
da mulher adúltera deve servir de roteiro e farol para todos nós. (t)
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<|Moderador|> [21] <jaja> Para aquelas pessoas que se envolveram com o
aborto provocado, e que nutrem um certo sentimento de culpa, o que
poderíamos recomendar, para minimizar nelas este sentimento? Para que
trabalho na casa espírita, por exemplo, poderíamos encaminhá-la?
<Carlos_Roberto> Procurem o NVG - Núcleo de Valorização da Gravidez-, Rua
Abílio dos Santos 137, Bento Ribeiro - Rio de Janeiro, (xx21-452-2266) ou
se comuniquem com nvg@celd.org.br. (t)
<|Moderador|> [22] <lflavio> Qual o melhor meio
prevenção do aborto, principalmente com os jovens?
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<Carlos_Roberto> As palestras nas escolas, mostrando a realidade do
aborto sem agredí-los, com a subseqüente valorização da vida deles mesmos
e demonstrando que todas as pessoas que hoje os fazem felizes, podem
fazê-lo, porque as mães destas pessoas as deixaram viver, então sim,
trabalhamos a mente e o coração deles para valorizar a outra vida que
existe dentro da grávida.
O NVG faz palestras gratuitas em escolas, indústrias, associações,
universidades, etc. Se desejar uma palestra entre em contato conosco
através dos telefones (xx21-92334934), e durante horário comercial: xx215906475 (direto) ou xx21-5604772 ramal 118. Pedir para falar com Carlos
Roberto. (t)

Considerações Finais do Palestrante:

o

<Carlos_Roberto> Podemos ver a criança sobre muitos enfoques: queremos em
especial chamar atenção sobre o investimento que ela representa. Não
estamos aqui falando do investimento financeiro, e sim do retorno que os
nossos filhos nos dão na forma de netos, que serão um grande motivo de
alegria quando os nossos corpos já estiverem mais envelhecidos.
Observemos o significado que possui para as pessoas o ouvirem "Vovô!
Vovó!". A criança renova a vida e se constitui num abençoado estímulo
para vivenciarmos as necessárias experiências da vida.
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Que a vida traga muitas alegrias para vocês, para quem
vocês amam e para quem ama vocês. (t)
Oração Final:

irit

<[Denise]> Deus, Pai de Infinita Misericórdia, Amigos
Espirituais que orientam-nos no dia a dia, só temos a
agradecer por esse momento em q pudemos estar aqui reunidos
estudando juntos. Que possamos usar tudo que foi dito em
nossa vida. Que possamos sair daqui felizes por essa grande
oportunidade. Que cada um de nós tenhamos olhos para enxergar
o amor de Deus. Que as lições que ele nos fornece aqui na
Terra
sirva
para
nosso
equilíbrio,
para
nosso
aperfeiçoamento.
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Sabemos que umas vezes essas lições são agradáveis e em
outras difíceis de serem aprendidas, mas cada uma traz para
nós excelentes oportunidade de aprimoramento. A escada que
conduz ao Pai tem degraus diferente. Porém, em todos eles há
um palavra que jamais será esquecida: a Fé!
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Que possamos agir sempre com fé para que a vida sorria
para nós sempre que precisarmos! Que assim seja!!

