Pelo Direito de Nascer

Abaixo-assinado contra a ampliação do aborto no Brasil
Senhores Congressistas,
- Tendo em vista as inúmeras tentativas de ampliar a já inaceitável prática do aborto no Brasil, através de decisões judiciais ou de projetos de
lei em tramitação no Congresso Nacional;
- Tendo em vista que o aborto provocado — qualquer que seja o pretexto para perpetrá-lo — acarreta a morte cruel e injusta de um ser humano
inocente, e por isso constitui grave violação da Lei de Deus;
- Tendo em vista que a prática do aborto é rejeitada pela imensa maioria de nossa população:
Nós, abaixo assinados, solicitamos que seja aprovada uma emenda constitucional que proteja eficazmente a vida dos entes humanos em
fase de desenvolvimento no ventre materno.
A legislação atual não é satisfatória, porque reconhece que o aborto é um crime, mas não o pune em duas situações específicas. Pior ainda
seria permitir, por via legislativa ou judiciária, a ampliação desse delito. Lamentavelmente, já há várias iniciativas para descriminalizar o aborto, por
qualquer motivo, até os três meses de gestação. Há vozes ainda mais radicais, que defendem a completa liberalização do aborto até os nove meses de
gestação!
Para evitar mais esse passo rumo ao aborto livre, exigimos que o direito à vida seja efetivamente protegido, sem que se permita a ampliação
do aborto no Brasil.
Senhores Congressistas, nascer é um direito inalienável e precisa ser defendido em nossa Constituição de forma clara, para que o direito à
vida não se torne puramente virtual e para que a proteção dos fracos e dos indefesos seja realmente uma das estrelas de nosso firmamento, no qual o
Cruzeiro do Sul é símbolo eloquente da bênção do Cristo Redentor sobre nossa Pátria.
Não rejeitemos essa bênção com a ampliação da lei do aborto!
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Por favor, remeter esta folha de assinaturas ao seguinte endereço: Rua Maranhão, 341 - Higienópolis - 01240-001 - São Paulo - SP - www.nascereumdireito.org.br
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