para todos aqueles
que não podem falar

SARA WINTER
Ex-feminista, líder do Movimento Femen no Brasil, foi considerada a
feminista mais importante e engajada do país. Após passar pela
experiência traumática do aborto, converteu-se ao cristianismo,
tornando-se uma das maiores lideranças e conferencista pró-vida e
pró-família a nível nacional e internacional.
Graduada em relações internacionais, Sara Winter é analista de políticas
públicas, tendo prestado serviços de consultoria particular para partidos
políticos no Brasil, Argentina, Colômbia e México, bem como para
senadores, candidatos à presidência, vereadores, prefeitos e deputados
no Paraguai, Argentina, México, Uruguai, Equador e Brasil. Escritora, o seu
primeiro livro se intitula “Sete vezes que o Feminismo me traiu” e
atualmente está trabalhando em uma nova obra com o título “Como tirar
sua filha do Feminismo: um guia para pais desesperados”.
Conferencista internacional, ministrou mais de 700 palestras em diversos
países, totalizando mais de meio milhão de pessoas formadas através de
suas conferências. Exerceu o cargo de Coordenadora Nacional de Políticas
Integrais para Gestação e Maternidade, no Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, no Governo Bolsonaro, desenvolvendo políticas
públicas e programas de governo no atendimento de gestantes,
parturientes e mães no geral, em situação de vulnerabilidade social.
Sara é, ainda, voluntária em diversas Casas Pró-Vida pelo Brasil, tendo
atuado ativamente no projeto São Frei Galvão na Baixada Fluminense,
prestando aconselhamentos a mulheres gestantes vítimas de violência,
sendo responsável por salvar a vida de mais de 800 bebês brasileiros do
aborto. Possui formação em educação perinatal e doulagem, sendo
especializada humanização cristã do parto.

INTRODUÇÃO
Todos os dias, nós que escolhemos lutar e defender a vida de bebês
inocentes, somos bombardeados com dezenas de perguntas sobre a
temática “aborto”.
Muitas vezes não se tratam apenas de perguntas para sanar possíveis
dúvidas de seus interlocutores, mas sim provocações, deboches e, vez ou
outra uma pergunta realmente bem estruturada, todavia baseada em
falsas estatísticas.
Abaixo, apresento uma relação de respostas para as perguntas mais
recorrentes sobre o tema, para facilitar a pesquisa e o aprendizado de
quem é a favor da vida e precisa se armar de uma argumentação sadia e
honesta.
Lembre-se, você pode ser responsável por salvar 2 vidas, a
da mãe em situação de desespero e a de bebê que ela
carrega no ventre. Por isso, não deixe que nada lhe intimide.

É seu dever lutar pelos que não tem voz.
Seja valente! Atreva-se a lutar pela vida!

MAS NÃO É VIDA,
É UM AMONTOADO
DE CÉLULAS, UM
COÁGULO DE
SANGUE”.
De acordo com um dos mais famosos embriologistas
clínicos do mundo, Dr. Keith L Moore, a vida inicia-se na
concepção, quando um ovócito (Óvulo) de uma fêmea é
fecundado por um espermatozoide de um macho.
O desenvolvimento humano é um processo contínuo que
se inicia quando um ovócito (óvulo) de uma fêmea é
fecundado por um espermatozoide de um macho.
Como dizia o médico Pediatra francês, Dr. Jérome Lejune
“aceitar o fato de que, depois da fertilização, um novo ser
humano começou a existir não é uma questão de gosto ou
opinião, é ciência”. Além disso, o coração do bebê já
começa a bater com apenas 18 dias, ou de 5 a 6 semanas.

“

“

MAS ATÉ O TERCEIRO MÊS
NÃO TEM SISTEMA NERVOSO,
NÃO VAI SENTIR DOR.

O Sistema nervoso do bebê começa a se formar a partir da 6ª
semana.
E mesmo que não sentisse dor alguma, isso não justifica sua morte.
Esse argumento é tão fraco que é derrubado com um simples
questionamento: “se aplicarmos anestesia geral em quem é
inconveniente em nossa vida, podemos assassiná-lo?”.

“

“

MAS O CORPO É DA MULHER E
O FETO É SÓ UMA EXTENSÃO
DELA!

1- O bebê não faz parte do corpo da mulher, ele apenas está alojado
dentro dela, sendo sua estadia temporária.
2- Se o bebê fizesse parte do corpo da mulher, ela já nasceria com o
feto no ventre.
3- Se o bebê fizesse parte do corpo da mulher, para retirá-lo, seria
necessário um procedimento de amputação, não de parto.
4- O bebê não tem DNA só da mulher. O feto tem DNA do pai e da
mãe. Nenhum ser pode naturalmente fazer parte do corpo de outro
com DNA diferente sem que seja feito antes um transplante de
órgão.
5- Se não fosse a membrana que protege o bebê, este seria expulso
do corpo da mulher, pois ele é um corpo estranhodentro dela. Em
outras palavras, nenhuma parte do seu corpo é expulsa de dentro
de você.
6- O agente ativo na gestação é o bebê. É ele que regula o líquido
amniótico.
7- É o bebê quem, em última instância, diz o momento de sair. Tanto
é que, alguns abortos espontâneos acontecem porque o organismo
entende a criança como um ser estranho; o que impede dele ser
expulso do corpo da mãe é justamente a cápsula protetora

“

“

MAS SEXO NÃO SERVE SÓ
PARA TER FILHOS, TAMBÉM
É PARA TER PRAZER
Todos nós sabemos que nenhum método contraceptivo é 100%
eficaz, portanto, dado que o fim natural, biológico, fisiológico do ser
humano é reproduzir, eventualmente, se a prática do coito for
constante, a probabilidade matemática de a gravidez acontecer é
maior.
O que isso significa? Significa que homens e mulheres nasceram
com especificidades em seus corpos para que venham a reproduzir
um dia. Portanto se praticarem muito (o sexo), o sucesso será
garantido para resultar em uma gravidez.
E esta venha a ocorrer, visto que já apresentamos aqui neste
folheto que a vida começa no momento em que o espermatozoide
fecunda o óvulo, será que é justo, moral e honesto assassinar uma
vida inocente em vista de não assumir a responsabilidade por esse
ato?
Será que vale a pena assassinar um bebê para continuar tendo
orgasmos sem preocupação?

“

“

MAS A GRAVIDEZ
FOI ACIDENTAL

Não existe gravidez acidental, ninguém tropeça
em um órgão sexual e fica grávida ou engravida
alguém.
Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz.
Se alguém pratica o ato sexual, deve estar
ciente da possibilidade, mesmo que pequena de
gerar uma vida.

“

MAS QUEM VÃO MORRER
SÃO AS PRETAS, POBRES E
PERIFÉRICAS, ENQUANTO
AS RICAS PODEM ABORTAR
EM CLÍNICAS SEGURAS

“

Que tal darmos uma nova possibilidade às gestantes
desfavorecidas economicamente? Sabemos que quando uma
mulher recorre a um aborto, é por que está desesperada e
muitas vezes em situação de abandono.

Você sabe o que são “Casas Pró Vida”? São casas que
acolhem gestantes em situação de rua, drogas,
marginalizadas e dão gratuitamente todo suporte técnico e
emocional para que ela dê continuidade à sua gestação com
muito amor carinho, respeito e dignidade.
Elas têm onde morar, dormir, comer, interagir umas com as
outras, além de ser oferecida assistência social para que
terminem seus estudos, tirem seus documentos, assistência
médica 100% em todos os exames pré-natal, parto, pós-parto,
assistência psicológica e psiquiátrica, inclusive para usuárias
de drogas, se ganha enxoval, roupas, cestas básicas, além de
se oferecer cursos profissionalizantes e encaminhamento de
emprego.

“

MAS O ABORTO JÁ ACONTECE
E VAI CONTINUAR ACONTECENDO,
MELHOR LEGALIZAR PRA FAZER
COM SEGURANÇA

“

Homicídios, latrocínios acontecem. Visto que são
outras formas de assassinar pessoas inocentes, o que
acha de legalizarmos?
Lembremos que são poucas as diferenças entre um
bebezinho no ventre da mãe e uma pessoa adulta,
como por exemplo o tamanho e seu local de
residência.
O bebê é pequenino e não mora em uma casa, mas
sim no ventre materno. Nem por isso iremos
assassinar anões por serem desprovidos de tamanho
ou moradores de rua por não terem onde morar.

“

A LEGALIZAÇÃO
DIMINUI O NÚMERO
DE ABORTOS

“

Pesquisas feitas em países como Espanha,
Suécia e Estados Unidos mostram que após a
legalização do aborto nestes países, o índice de
procedimentos realizados aumentou em até
626%.

“

“

MAS E AS MULHERES QUE NÃO QUEREM
SER MÃES DE BEBÊS COM DEFICIÊNCIA?
ELAS TÊM O DIREITO DE ESCOLHER ESSA
DIFICULDADE PARA SUAS VIDAS!

A vida não é um valor subjetivo, é uma constatação biológica.

Me admira movimentos que falam sobre igualdade, querendo
privilegiar uns em detrimento de outros. Falase tanto em
preconceito, mas querem legalizar o assassinato de crianças
deficientes e indefesas.
Todas as pessoas têm direta a vida, independente se tem qualquer
deficiência. É preciso lutar, inclusive pela inclusão das pessoas com
deficiência e não falarmos em exterminá-las antes de nascerem.
A morte de bebês com deficiência começou com a legalização dos
bebês com anencefalia e querem legalizar também para a
microcefalia.
O que virá depois? Síndrome de Down e outras deficiências? Dessa
maneira, os movimentos abortistas, transformamse naquilo que
mais chamam seus opositores: “nazistas” e “fascistas”,
reproduzindo a “eugenia” – prática que Hitler usava para assassinar
pessoas deficientes, judeus, ciganos, e todas as pessoas
consideradas “impuras” pelo Terceiro Reich Nazista.

“

“

“MAS E SE A MULHER
TIVER SIDO ESTUPRADA?

Diga-me: qual a diferença entre um bebê desejado e
outro fruto de estupro? Ambos não são uma vida?
Ambos não são bebezinhos que merecem dignidade?
Em uma fatalidade dessas, o punido jamais deve ser o
bebê, mas sim o estuprador.
Devemos em pensar em política de segurança pública,
para diminuir o índice de estupro e punir de maneira
severa o estuprador, além de oferecer toda assistência
legal, psicológica, social e financeira à vítima.
Além disso, oferecer e facilitar o processo de adoção.
Muitas pessoas nasceram de um estupro, pergunte à
elas se iriam preferir estarem mortas.
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