
O que pensar?

Descriminalização
aborto, armas, drogas



A codificação mostrou-se contrária:

Aborto 
Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação. LE, 
item 358

Porte armas
Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte 
habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de 
semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. E.S.E, cap 12, item 16

Uso recreativo drogas
Cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. E.S.E, cap 17- 11



Descriminalização
aborto, armas, 

drogas

Voto contra



Ideia central

Na medida em que os 
direitos positivos estão em 
contradição com os 
naturais, nesta exata 
medida, eles são atingidos 
pela ilegitimidade. 

Simone Weil 



Ideia central

A tarefa da Igreja é 
fazer com que as leis 

dos homens sejam cada 
vez mais semelhantes 

as leis de Deus.

João Calvino



O livro dos espíritos, item 763

Somente as leis divinas são eternas. As leis 
humanas modificam-se com o progresso. E se 
modificarão ainda, até que sejam colocadas em 
harmonia com as leis divinas.



. 

O evangelho segundo o Espiritismo, cap. 1- it. 3 

Jesus quis dizer que era necessário que a lei de 
Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse 
praticada sobre toda a Terra inteira, em toda a 
sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos 
e consequências.



O livro dos espíritos, conclusão item IV

O progresso da Humanidade tem seu princípio 
na aplicação da lei de justiça, de amor e de 
caridade [...]  ora, se, aplicando-a parcial e 
incompletamente, aufere o homem tanto bem, 
que não conseguirá quando fizer dela a base de 
todas as suas instituições sociais. 



O livro dos Espíritos, item 797

Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis?

- Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias 
e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na 
senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e 
muitas outras ainda o serão. Espera!



Obras póstumas – Futuro do Espiritismo

O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso 
papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda 
tão frequentemente contrária às leis divinas; 
retificará os erros da História. 



O livro dos espíritos – item 840

Reprimir os atos exteriores de uma crença, 
quando esses atos acarretam qualquer prejuízo a 
outrem, não é atentar contra a liberdade de
consciência, porque essa repressão deixa à 
crença sua inteira liberdade.



O livro dos espíritos, item 830 

O mal é sempre o mal; todos os seus 
sofismas não farão que uma má ação
torne-se boa.



O céu e o inferno, parte II, cap. 5

[...] o mal é sempre o mal, e se o não 
fora, poder-se-ia, escudado no 
raciocínio, desculpar todos os crimes e 
até matar a pretexto de prestar serviços. 



Evolução em 2 mundos, parte II, cap. 8 

É imperioso que a sociedade humana estabeleça 
regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos 
contumazes na infidelidade aos compromissos 
assumidos consigo próprios, a benefício deles, para 
que se não agreguem a maior desgoverno, e a 
benefício de si mesma, a fim de que não regresse à 
promiscuidade aviltante das tabas obscuras.



Alguns dados

Fumo

Tabagismo no Brasil reduziu de 34,8% em 1989 para 12,6 
%  em 2019. Instituto nacional do câncer, 05/03/2021

Álcool

A  lei seca relacionada a condução de veículos reduziu em 
mais de 10% o número de mortes no trânsito. Correio 
brasiliense, 18/06/2020



Alguns dados

Armas
A criminalidade aumenta quando se legaliza a posse/porte de 
armas. BBC News Brasil,1 agosto 2019, 'Se há mais armas, há 
mais crimes’.

56 estudos chegaram à conclusão de que a mera visão de 
armas pode levar a um aumento da agressividade.

Psicologia social, Aroldo Rodrigues e col.



Alguns dados

Aborto

Após a legalização do aborto no Reino Unido, o 
número anual de abortos subiu de 23 mil para 191 
mil, um aumento de 730%, diante de um 
crescimento populacional de apenas 10% ao longo 
do mesmo período. 
http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/uk/
ab-ukenglandwales.html

http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/uk/ab-ukenglandwales.htm


Alguns dados

Drogas
Desde a legalização do uso recreativo de maconha no Canadá, em 
outubro de 2018:

- O consumo da droga cresceu no país. Um quarto dos entrevistados 
(23%) afirmou ter feito uso da droga desde a legalização. 

- Dentre os antigos consumidores, 16% afirmou que aumentou o 
consumo depois que ele foi legalizado.

- Mesmo com a liberação cerca de 75% dos usuários de maconha 
ainda usam cannabis ilegal. BBC News Brasil, 4 janeiro 2020


