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Aborto: o que dizer? 
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Qual a sua opinião sobre o aborto, existe algum trecho da Bíblia que o 
aprove? 

Estamos todos conscientes do tipo de pregação que proclama fogo do inferno e 
maldição, pregadores que gritam e vociferam contra a decadência do mundo. Pode se 
tornar cansativo ouvir tudo isso. Penso que, num espírito de caridade, todos respeitamos 
pessoas que discordam dos outros, e eu tento manter essa posição o mais que posso. Mas 
quando chegamos a essa questão de aborto, minha tolerância se dissipa. Estou convencido 
de que este assunto que a América enfrenta hoje é a maior iniqüidade da história da nossa 
nação. Quase sinto vergonha de ser americano. Sinto-me envergonhado com a igreja por 
seu fracasso em gritar “Assassinato Descarado” a respeito do aborto. 

O aborto é um mal monstruoso e, se conheço alguma coisa do caráter de Deus, 
estou absolutamente convencido de que isso é um insulto para ele. Do começo ao fim das 
Sagradas Escrituras, existe um prêmio para a santidade da vida humana. Sempre que vemos 
uma vida humana desrespeitada – como o é claramente na injustificada destruição de 
crianças ainda não nascidas – então aqueles que acreditam no valor e dignidade da vida 
humana precisam se levantar e protestar tão algo quanto possível. 

Do ponto de vista bíblico, a questão se centraliza na origem da vida. Para mim, 
seria meramente um sofisma acusar alguém de assassinato se de fato não estivessem 
matando uma vida humana. Creio que a evidência bíblica é numerosa no sentido de que a 
vida começa na concepção. Vemos isso repetidamente na literatura profética do Antigo 
Testamento, nos salmos de Davi e no Novo Testamento onde, no encontro de Isabel com 
Maria, depois que esta concebeu a Jesus, João Batista, antes de nascer, dá testemunho da 
presença do Messias que também ainda não havia nascido. Nenhuma dessas crianças era 
nascida, entretanto a comunicação se faz. Jeremias e o apóstolo Paulo falam de terem sido 
consagrados e santificados quando ainda estavam no ventre de suas mães. Estas e muitas 
outras passagens indicam claramente que a vida começa antes do nascimento e, creio eu, 
com a concepção. Oro apenas para que essa nação considere o assunto com seriedade e 
faça algo para restaurar a santidade da vida. 

 

Fonte: R.C. Sproul, Boa Pergunta, Cultura Cristã, p. 293-4. 
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