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O que Deus diz sobre vida no útero [ventre]? 
LEITURA BÍBLICA: Jeremias 1:1-5 

VERSÍCULO BÍBLICO CHAVE: “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; 
antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações” (Jeremias 1:5, NVI). 

As pessoas possuem valor mesmo antes de nascer. Deus conhecia você, assim 
como conhecia Jeremias, muito antes de você nascer ou ser concebido. Ele conhecia você, 
pensou em você e planejou a sua vida. Quando você se sente desencorajado ou 
inadequado, lembre-se sempre que Deus em Cristo te considera valioso e tem um 
propósito em mente para você. 

LEITURA BÍBLICA: Salmo 139:1-24 

VERSÍCULO BÍBLICO CHAVE: “Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no 
ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas 
obras são maravilhosas! Digo isso com convicção.” (Salmo 139:1-24, NVI). 

Deus trabalha na vida de uma pessoa mesmo enquanto ela está no ventre. O 
caráter de Deus está impresso na criação de toda pessoa. Quando você se sente indigno ou 
mesmo com sentimento de ódio por si mesmo, lembre-se que o Espírito de Deus é aquele 
que está pronto para trabalhar em nós (Salmo 139:1-4). Deus pensa em você 
constantemente (Salmo 139:1-4). Deveríamos respeitar a nós mesmos, pois o Criador nos 
fez à sua imagem. 

 
O que está por detrás da prática de aborto hoje? 
LEITURA BÍBLICA: 2 Crônicas 28:1-8 

VERSÍCULO BÍBLICO CHAVE: “Acaz tinha vinte anos de idade quando 
começou a reinar, e reinou dezesseis anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu 
predecessor, não fez o que o Senhor aprova.” (2 Crônicas 28:1, NVI). 

O aborto é um pecado contra Deus. Imagine a maldade cruel de uma religião que 
oferece crianças como sacrifício. Deus permitiu que Judá sofresse grandes mortes em 
resposta às práticas perversas de Acaz. Mesmo hoje a prática não diminuiu. O sacrifício de 
crianças aos cruéis deuses da conveniência, economia e capricho continua nas facilidades 
médicas em números que espantaria até mesmo o ímpio Acaz. Se devemos permitir que as 
crianças venham a Cristo (Mateus 19:14), devemos primeiro permitir que venham ao 
mundo. 

 

Fonte: The Handbook of Bible Application, Neil S. Wilson. 
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