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Estava me perguntando: uma alma é uma alma – incluindo mente, intelecto
e vontade – no momento da concepção, e se sim, o que acontece com bebês
que são abortados?
Penso que a resposta é sim. Creio que quando Deus cria vida, cria-a de fato. E,
creio, essa vida começa na concepção, e, portanto, a personalidade começa aí. João o
Batista, no ventre de sua mãe, é-nos dito, foi cheio do Espírito Santo. E, você se lembra
que o bebê pulou de alegria no ventre? Recorde o que Davi disse: “em pecado me
concebeu minha mãe” (Sl. 51:5). Assim, de um lado, você tem embriões e fetos que são
cheios do Espírito Santo, e do outro, você tem um feto pecaminoso. Isso indica
personalidade. Indica responsabilidade. Indica que existe uma alma ali, existe vida. Essa é a
minha opinião.
Se você estudar as passagens sobre os caminhos, um largo e outro estreito, sendo
poucos os que encontram o último, pode ser que o Céu será mais populado pela taxa de
mortalidade e de aborto, do que será pela fé. O motivo é que, eu creio, quando as crianças
morrem, em algum ponto no tempo após sua personalidade ser iniciada, elas estarão com
Deus. Assim, pode ser que encontremos no Céu uma grande quantidade dessas pessoas, e,
talvez, essa é a razão da taxa de mortalidade ser tão alta em países não-cristãos.
Apenas para terminar: suponhamos uma mulher que sofreu um aborto.
Posso lhe dizer que a criança está salva agora?
Bem, essa é a minha crença, pois Jesus disse: “Deixai os meninos, e não os estorveis
de vir a mim; porque dos tais é o reino dos céus” (Mt. 19:14). E, creio, está dentro do
desígnio de Deus que ele redime aqueles que não sabem diferenciar a sua mão direita da
esquerda (Jonas 4:11). E, esse é um dos sinais da infância. Jesus toma-os para estar consigo.
Isso é confortador para uma pessoa que passou por isso. Que maravilha!
Sim! Ouça, o Antigo Testamento diz que ele reúne os cordeirinhos em seu peito e
suavemente guia as que amamentam. Assim, creio, Deus cuida delas.

Fonte: http://www.biblebb.com/

1

E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em outubro/2007.

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

