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Aborto é Assassinato
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Por favor, queria ouvir o seu comentário sobre mulheres grávidas que vão até
médicos, realizam abortos, por causa de cuidados pré-natal.
Bem, deixe-me colocar tão simplesmente quanto posso – eles são assassinos.
Absolutamente assassinos, e por atacado. Eles podem ter licença e seja lá o que for, mas
matar uma criança no ventre é assassinato e Deus define o ato como assassinato. Lemos
isso em Romanos 13. É assassinato! Não há dúvida em minha mente, nem na mente
daqueles que registraram a Escritura, que isso é assassinato, e apontaremos as razões para
isso.
Suponho que poderíamos ser bem grosseiros e dizer que se você quer ir até um
assassino para o seu cuidado pré-natal, isso é escolha sua. Mas acharia muito difícil fazer
isso. Creio de todo o meu coração que tirar a vida de um feto é assassinato. É uma
prerrogativa que não temos. Ele é uma criação de Deus. Você pode argumentar o quanto
quiser sobre quão pessoa é essa pessoa, mas eu diria isso: ele é uma criação de Deus e isso é
indiscutível. E uma vez que é uma criação de Deus, e você tira essa vida, isso se constitui
assassinato. Ora, as pessoas dizem: bem, não é uma pessoa completa. Sim, mas se você
deixar, será tudo o que uma pessoa poderia ser. Mas você está parando esse processo.
Creio, também, como abordei em alguns sermões, que Deus irá julgar essa nação.
Penso que estamos na estrada para o fim do que conhecemos como a grandeza da
nossa terra e creio que muito disso está relacionado à nossa taxa de aborto. Veja, no Antigo
Testamento, temos uma miríade de passagens onde a Bíblia fala sobre como Deus diz que
deve haver sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, vida por vida; e o que temos
feito na América é assassinar milhões e milhões de pessoas que Deus criou, com nenhuma
retribuição, punição, justiça, e assim, o que temos é uma nação sangrenta e sangue em
nossas mãos.
Temos uma culpa sangrenta absolutamente grande diante de um Deus que
demanda vida por vida, e cremos que estamos num débito tão profundo de culpa que,
como diz o Antigo Testamento, a terra clama pelo sangue do teu irmão… Caim e Abel. E
lemos mais adiante que a terra está poluída com o sangue daqueles que foram assassinados,
e cujo sangue não foi vingado. Nossa nação está debaixo da sentença de Deus por culpa de
sangue. Isso é uma coisa severa, e não penso que haja forma de escapar. Agora, pode haver
alguns médicos que não entendem o que a Bíblia ensina, pode haver algumas pessoas que
advogam abordo terapêutico, ou seja lá o que for; mas clara e simplesmente a partir de uma
definição da Escritura, tirar a vida de alguém é assassinato. E eu passaria por maus
momentos ao confiar o cuidado de um ser vivente a uma pessoa que faria isso.
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