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“358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período 
da gestação?

Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem 
quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes 
do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas 
a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando.”

“360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que 
se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo?

Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, 
desatenciosamente, coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar 
as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? 
Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser 
seu juiz.”

O Livro dos Espíritos.
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“– E quando se trata de gravidez 
ocasionada por estupro? – Quando 
se trata de estupro, creio que se deve 
dar à mulher o direito de decidir, e 
respeitá-lo, seja qual for. 

Mesmo que ela decida pelo aborto? 
– A sociedade não pode obrigá-la a ar-
car com as consequências de tal violên-
cia. Ponhamo-nos no lugar da mulher 
aviltada em sua dignidade... A pretexto 
de ética religiosa ou o que o valha, não 
podemos traçar regras de comporta-
mento para os outros.

A mulher deve ter o direito de 
abortar o anencéfalo? – Creio que 
Deus, através dos progressos da Ciên-
cia, está nos dotando de meios a fim 
de que tenhamos certas provas suavi-
zadas. Sabemos que a dor é benéfica 
para o espírito, no entanto, recorre-
mos ao analgésico. 

Então, a gravidez do anencéfalo 
deve ser interrompida?

– Se os pais, e principalmente a mãe 
tomarem tal decisão, após a confirma-
ção do diagnóstico, cabe-nos, repito, 
acatá-la sem recriminações.”

“Sob a inspiração e pedagogia dos 
Essênios amigos da família e que re-
conheciam em Jesus um homem 
incomum, ele desenvolveu suas for-
ças ocultas sob rigorosa disciplina e 
aprendizado terapêutico pois, embora 
curando até pela sua simples presença 
junto aos enfermos, não podia tangen-
ciar as leis naturais que determinam as 

direções, intensificações e dispersões 
fluídicas. (...) Submisso e fiel ao meca-
nismo natural da vida humana criada 
por Deus, sabia curar com a simples 
imposição de mãos, como aprendera 
com os Essênios, e usava uma terapêu-
tica afim com o seu tipo psico-físico e 
temperamento espiritual. “

“— O que diria aos que se conside-
ram donos da verdade?

— Diria que nem Jesus quis defini-la. 
E quem foi Hippolyte-Léon Deni-

zardRivail? — Alguém que, não fos-
sem os Espíritos, teria vivido no mais 
completo anonimato; um homem co-
mum, como tantos outros que vivem 
esquecidos dos homens... 

– Você já se reencarnou alguma 
vez?

– Na espécie humana, uma única 
vez – respondeu.

– Somos como vocês, os humanos; 
uns mais, outros menos dotados de 
inteligência; estamos mais próximos 
do mundo natural do que do mundo 
racional... Somos um povo, uma raça 
com características definidas.

– Mas, se você reencarnou como 
homem e voltou a ser duende, houve 
um retrocesso...

– Jesus Cristo teria se degradado 
por ter vivido na Terra, descendo das 
Esferas Luminescentes que habita? – 
argumentou com lógica e surpreen-
dentes noções.”




