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Acompanhar diariamente, com a ultrassonogra-
fia, a explosão de vida que há no desenvolvimento 
intrauterino de uma gravidez, e estudar o quanto 
é importante a maneira como se dá a conexão 
emocional entre os pais e o seu bebê para a quali-
dade do futuro desse ser em formação, me fizeram 
reunir o material que lhes apresento em Gestação: 
encontro entre almas.

Após 10 anos, reedito e amplio o seu texto, com 
os olhos e mãos mais experientes da prática médi-
ca, e com a alma plena pela experiência de ser mãe 
de Alexandre e Maya. Um livro que integralmente 
busca celebrar, esclarecer, compartilhar e acolher 
as experiências do processo que envolvem o nasci-
mento de uma criança. Cuidar de cada detalhe des-
se precioso momento é oferecer aos pais e familiares 
maiores oportunidades e melhores instrumentos 
para seguirem em busca de seus sonhos e conquis-
tas. Em cada página desse livro, vocês encontrarão 
dicas útéis para auxiliá-los nesse processo. 

Preocupações, ansiedades, inseguran-
ças... Sentimentos tão frequentes na ro-
tina de qualquer gestante e que as impe-
dem de aproveitar o sublime momento de 
serem cocriadoras de uma vida.  

Ao longo de mais de uma década tra-
balhando exclusivamente com elas, as 
mamães, tenho compreendido que a me-
lhor forma de auxiliá-las nesse processo é 
oferecendo informações sobre as inúme-
ras mudanças às quais estão sujeitas du-
rante esses meses, e também orientando 
que muitas dessas modificações, apesar 
de estranhas ou até incômodas, são co-
muns no evento gestacional.

Mas o que realmente tranquiliza seus 
corações é compreenderem que tudo faz 
parte de algo combinado entre elas, seus 
parceiros e seus filhos que estão por nas-
cer, durante seu planejamento espiritual. 
Nesses eventos, as mães estão ampla-
mente amparadas para que tudo trans-
corra da melhor forma possível.  
Assim, deixamos combinado que cada um 
deve se ocupar apenas daquilo que está a 
seu alcance, e o que não pudermos modi-
ficar, deixemos para “Quem” possa. 

Quando explico a elas o quanto sua 
tranquilidade influenciará positivamente 
na vida de seus filhos a longo prazo, vejo 
o quanto o Amor de mãe é realmente di-
vino. A verdadeira vontade de ofertar um 
valoroso benefício desperta em seus es-
píritos a determinação que as auxiliará no 
transcorrer de toda a jornada.

Compartilho nesta obra, Gestação: en-
contro entre almas, todas as informações 
que encontrei para orientá-las e o resul-
tado de minha prática com as pacientes. 
Espero que tais conhecimentos possam, de 
alguma forma, ser úteis para mais gestan-
tes, familiares e apaixonados pela gravidez.

DEGUSTAÇÃO
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Foram elas que me apresentaram as belezas existentes no 
embrião desde o instante da concepção. Suas presenças em 
minha vida também foram fundamentais para a sedimen-
tação do Espiritismo em minha alma. 

De todos os professores que conheci durante a forma-
ção médica, considero dois deles como meus mestres, da-
queles que, assim como nos tempos de Hipócrates, buscam 
ensinar a seus discípulos não só por meio das palavras, 
mas também por exemplos condizentes com o que falam: 
Décio Iandoli Jr. e Fernando Guimarães. Com eles conhe-
ci a Associação Médico-Espírita de Santos, minha primei-
ra “casa” no paradigma médico-espírita e onde estão pes-
soas muito queridas. Foi lá que reencontrei Flávio Braun. 
No meu primeiro ano de faculdade, ele era o presidente da 
Liga de Medicina e Espiritismo da Faculdade de Ciências 
Médicas de Santos (FCMS) que, posteriormente, passou 
a se chamar Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo 
(Geme). É com imensa alegria e nostalgia que o tenho como 
colaborador deste livro.

Também foi na faculdade que conheci Leandro Romani, 
meu marido, companheiro, amigo e grande incentivador. 
Graças ao seu apoio é que busco ser uma pessoa melhor a 
cada dia. Além de tornar os meus dias mais felizes, ele me 
apresentou aos Universitários Espíritas. Esse encontro au-
mentou consideravelmente o tamanho da minha família es-
piritual. Também foi graças aos seus congressos que comecei 
a reunir a maior parte do material que hoje lhes apresento. 

Muitas são as pessoas cuja presença em minha vida 
foi de extrema importância para a concretização do 

projeto que hoje chega às suas mãos. Começo agradecendo 
aos espíritos superiores, que me protegeram e inspiraram 
sempre que meu padrão mental permitiu a aproximação 
deles. Tenho a certeza de que eles foram responsáveis pelas 
pessoas maravilhosas que cruzaram meu caminho.

O primeiro presente que recebi deles foi meus familia-
res, em especial pais e irmãos, cujo amor me deu a seguran-
ça para acreditar sempre na possibilidade de concretização 
dos meus sonhos. Também tive a felicidade de, em todos os 
momentos da minha vida, mais do que amigos, encontrar ir-
mãos de coração. 

Quando adoeci, recebi de minha querida Silvia Ceres 
as primeiras noções de Espiritismo e o aprendizado de 
que a cura do corpo começa pela reforma íntima e pela 
cura da alma.

No primeiro dia de faculdade, conheci Kelly Visnardi e 
Fernanda Palmieri, companheiras em todos os momentos. 

Agradecimentos
Primeira edição
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trabalhos e palavras trouxeram forma a sentimentos presen-
tes em meu coração. 

Sei que nenhum gesto seria amplo o bastante para retri-
buir adequadamente o que tenho recebido. Para os que tor-
naram possível a realização desse sonho, só posso dizer: AMO 
VOCÊS…

É impossível esquecer que foi meu querido Andrei Moreira o 
principal precursor de toda essa ideia. 

Ao retornar para São Paulo, fui carinhosamente acolhi-
da pelo Grupo Espírita Cairbar Schutel, o que possibilitou 
que eu finalmente colocasse as “mãos em movimento”. 
Nas atividades da quinta-feira, tive a oportunidade de es-
treitar os laços de afeto com especiais amigos, entre eles 
Alessandra Lammas, Camilla Casaletti e Fabiana Ganci, 
além de Rodrigo Bassi, cuja participação neste livro e em 
minha vida são fundamentais. Junto com ele e outros ami-
gos, participo da Associação Médico-Espírita de São Paulo, 
de onde vem mais um importante colaborador deste livro: 
Marco Antônio Palmieri. 

Ainda na casa de Schutel é que pude me aproximar de 
pessoas como Paulo Rossi e Marlene Nobre. Além de rece-
ber deles inúmeros exemplos, em pequenas atitudes, fui 
agraciada com a possibilidade de participar, como colu-
nista, da Folha Espírita. Foi dessa forma que entrei para o 
“mundo da escrita”. 

A partir do material produzido para o jornal, meu queri-
do amigo Conrado Santos idealizou a realização deste livro. 
Sua convicção, participação e, por que não dizer, diagra-
mação, foram fundamentais. Também colaboraram, para o 
excelente resultado, as ilustrações de Marjorie Aun e a capa 
de André Egídio.

Assim, sou imensamente grata a todos aqueles que tanto 
me ajudaram. Também agradeço aos autores citados, cujos 
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abertos, seguindo comigo nesse projeto de relançar o livro 
após dez anos de história. Espero que este seja apenas o pri-
meiro de muitos outros projetos, pois na última década estive 
ocupada fazendo filhos físicos, que dão mais traballho do que 
os filhos literários, o que me restringiu bastante nessa área.

E por último, mas não menos importante, continuo grata 
a todas as pessoas de quem falei na primeira edição: família e 
amigos, em particular, Alexandre e Maya, que há dez anos me 
inspiravam do plano espiritual e hoje o fazem diariamente, a 
cada sorriso, abraço e contrariedade.

Amo vocês do tamanho do mundo, até o infinito e além.Começo grata pela imensa paciência que os irmãos do 
plano espiritual têm comigo. Com seu amor incondi-

cional, estiveram ao meu lado ao longo de toda minha jor-
nada nesta década. Pude sentir sua atuação em minha vida 
em cada momento, dos mais decisivos aos mais simples. 
Na verdade, devo dizer que quanto menos procuro interfe-
rir na ação dos acontecimentos, mais isso se faz marcante. 
Não tem sido fácil. Especialmente para alguém controlador 
e perfeccionista como eu. Mas esse é um dos grandes apren-
dizados que a maternidade me trouxe. Quem ama, liberta!

Agradeço a todos os amigos que deixo na FE Editora. Vocês 
acreditaram que as ideias que estavam em minha cabeça po-
deriam dar vida ao Gestação: encontro entre almas. E agora per-
ceberam que, como um filho que cresce, era hora de abrir asas 
e voar. Mas em meu coração sempre seguirá a gratidão pelo 
acolhimento e pelo enraizamento com amor e princípios sóli-
dos nos ensinamentos do Cristo.

Sou muito agradecida também à minha nova família da 
AME Editora, que me acolheu com imenso amor e braços 

Agradecimentos
Segunda edição
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direitos dos embriões e fetos, assim como pelo das crianças, 
é lutar pela paz.

Expor conceitos científicos e informar sobre o cabedal de 
informações que já temos, sobre as primeiras fases de nossa 
vida encarnada, é dar recursos para que todos entendam a 
questão e se posicionem segundo suas convicções, pois  a ig-
norância é a mãe das tragédias.

Emociona-me ver como já se manifestam os trabalhadores 
de Jesus, auxiliando-nos na mudança de paradigma e nos con-
fortando quanto ao futuro, já que são espíritos comprometi-
dos com a causa do amor, ainda jovens no número de anos, 
mas tão maduros em suas convicções e competência pro-
fissional, expondo-nos seu “DNA espiritual” e o seu grau de 
comprometimento com a verdade. É necessário, aqui, que eu 
confesse um “pecado”: o orgulho que sinto por tê-los acompa-
nhado desde os primórdios de sua formação médica, ocasião 
em que já não podiam esconder seu brilho, mesmo diante da 
humildade que só existe no coração dos grandes e, ainda mais, 
agora, o privilégio de apresentar-lhes o primeiro livro da nossa 
querida Drª. Cristiane Ribeiro Assis.

Extasiado, apresento-lhes Gestação: encontro entre almas, obra 
que vai além do registro de ideias, posto que é pedagógica e in-
centivadora; instrui e educa para, quem sabe, despertar as cons-
ciências para a gravidade do assunto.

Ame a vida desde o início:  esta é a chave para a nova era a 
qual se destina nosso mundo.

Décio Iandoli Jr.

Coube a mim a honra de apresentar o excelente Gestação: 
encontro entre almas, um trabalho que a Drª. Cristiane 

vem construindo já há algum tempo, mas que, não por acaso, 
floresce no momento mais oportuno, quando se discute em 
todo o planeta, principalmente em nosso país, o conceito de 
vida e os direitos do embrião e do feto.

A autora e seus colaboradores expõem, com muita competên-
cia e lucidez, fatos e razões que muitos teimam em não ver, ape-
sar de nos parecerem tão óbvios, e que são fundamentais para a 
construção de uma ética capaz de reger as nossas mais recentes 
aquisições tecnológicas, no que tange à vida e à saúde humana.

Mesmo mantendo toda a seriedade e a clareza necessá-
rias a um trabalho desta envergadura, os autores não per-
dem a paixão que lhes move na luta por um ideal supremo: o 
amor ao próximo.

Queixamos-nos da violência e das injustiças que invadem 
o nosso cotidiano, entretanto, não nos damos conta de que a 
origem de todas as nossas mazelas sociais é o desrespeito ao 
bem maior que nos foi outorgado por Deus: a vida.

Uma sociedade que não respeita a vida, na sua forma 
mais frágil e ao mesmo tempo mais importante, não vai fa-
zê-lo em nenhuma outra estância; sendo assim, lutar pelos 

Apresentação
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entidade pioneira, fundada em 30 de março de 1968, e que 
se constituiu no embrião de todas as outras associações dos 
diversos estados brasileiros. Também o Dr. Flávio Braun é 
membro atuante da Associação Médico-Espírita de Santos. 
Juntos, entrosados na mesma harmonia do idealismo es-
piritual, comparecem aqui, nesta obra, reunindo esforços 
e conhecimentos, a fim de oferecer às gestantes excelente 
contribuição para melhor entendimento desse período tão 
especial em suas vidas. Ganham não apenas as grávidas, mas 
também os que as cercam e cuidam delas. 

São inúmeros os motivos que nos levam a pensar em uma 
obra especialmente voltada para a mulher grávida. O princi-
pal deles, sem dúvida, é o reconhecimento unânime de que 
a mulher exerce influência marcante na gestação do novo 
ser e no transcorrer do seu desenvolvimento. São inegáveis 
os vínculos materno-fetais que se prolongam para além do 
útero, nos primeiros seis meses da vida do bebê, período em 
que o pai se mantém praticamente excluído da relação. E 
essa ação preponderante se faz sentir igualmente na educa-
ção dos filhos, sobretudo na educação moral, cujas raízes se 
prendem à vida intrauterina. 

Desde os anos de 1970, com o surgimento de novas téc-
nicas e disciplinas, ampliamos muito as investigações, de 
modo a compreender mais e melhor a riqueza do psiquismo 
fetal. É impressionante o que o indivíduo adulto carrega, por 
décadas a fio, desde a vida intrauterina e anteriormente a 
ela, sob a forma de lembranças, impressões e memórias que 
ficam guardadas no porão do inconsciente e que podem ser 

Guardiã e defensora da vida

Há muito tempo a Editora FE* almejava publicar um 
livro que fosse inteiramente dedicado à gestante. Por 

essa razão, temos a enorme alegria em anunciar o lançamen-
to desta obra  Gestação: encontro entre almas, de autoria da Drª. 
Cristiane Ribeiro Assis, especialista em Medicina Fetal. 

Fomos duplamente agraciados, não só pela competência 
da autora na análise de assuntos tão diversificados à luz da 
Medicina e da Espiritualidade, como também por sua inspi-
ração em convidar quatro outros colegas – Leandro Romani, 
Marco Antônio Palmieri, Rodrigo Bassi e Flávio Braun – que 
colaboraram na elaboração de  temas específicos, segundo 
suas áreas de atuação, dentro da mesma visão integral.  

Tanto a autora quanto os três primeiros colaborado-
res citados atuam, de forma efetiva e constante, nas tare-
fas da Associação Médico-Espírita de São Paulo (AME-SP), 

* Dra. Marlene Nobre refere-se a Fé Editora que é quem publi-
cou a 1 edição. A Ame editora agora reedita esta obra ampliada.

Prefácio
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resgatadas nos chamados estados alterados ou modificados 
de consciência. Memórias incríveis revelam, por exemplo, a 
rejeição da mãe à própria gestação, com tentativa frustrada 
de aborto, e que é responsável por sentimentos de angústia 
e pavor no indivíduo adulto, sem que, conscientemente, ele 
se dê conta disso.  

Durante a gestação, há uma verdadeira enxertia entre 
o corpo espiritual da mãe e o do novo ser, assim como en-
tre seus psiquismos e organismos físicos, o que determina 
forte influência recíproca, embora cada um mantenha sua 
própria individualidade.  

Essa visão integral do ser humano mostra a mãe muito 
além da forma idealizada, sempre vestida de tonalidades 
cor-de-rosa, a padecer no paraíso. Nessa visão ampliada 
da Medicina, além do corpo, a mulher grávida é vista como 
um espírito imortal, que veste, temporariamente, um corpo 
feminino, trazendo sonhos, frustrações, anseios e, natural-
mente, compromissos sagrados no campo da criação, assu-
midos na espiritualidade, antes do renascimento.

Para melhor compreender a missão do espírito que ves-
te o corpo de mulher, há dois casos emblemáticos no livro 
Missionários da luz, escrito pelo médico desencarnado André 
Luiz, através do médium Chico Xavier: um deles relata a tris-
teza de uma gestação fracassada; o outro, a alegria de um re-
nascimento bem-sucedido. Com ambos, aprende-se muito.

No caso mais doloroso, a espiritualidade superior acom-
panhava o renascimento do espírito Volpini. Cesarina o 
gestava há sete meses, mas usava de subterfúgios para 

esconder a gravidez e lançar-se, assim, com mais desenvol-
tura, às farras noturnas, regadas a álcool e dissipadas nos 
desvarios do sexo. Empolgara-se de tal modo com a ideia 
de gozar a vida, que elegeu por companhia espíritos da pior 
espécie que a levaram à separação do marido e a precipita-
ram cada vez mais na má conduta. Com isso, colocou em 
risco a vida do filho em gestação: “Seus desvios sexuais têm 
sido lastimáveis e enorme é a quantidade de alcóolicos apa-
rentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemá-
tico”, relata o benfeitor. E com  triste acento, conclui: “com 
o seu modo de proceder, a pobre criatura, por duas vezes 
sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso 
de leviandades e, atualmente, será vítima das próprias ir-
reflexões pela terceira vez (…)”. Os mentores tudo fizeram 
para chamá-la à responsabilidade maternal, mas foi em 
vão, ela preferira participar de mais uma longa noitada de 
prazeres, tornando a posição de Volpini insustentável. No 
feto, estavam as marcas da insensatez; manchas violáceas 
cobriam-lhe o corpinho indefeso, revelando dilacerações, 
enquanto larvas mentais alimentavam-se dos nutrientes 
que lhe eram destinados. Só restou, ao protetor, proceder à 
retirada de Volpini-espírito, prestando-lhe assistência em 
posto de socorro espiritual. No dia seguinte, Cesarina deu 
à luz um natimorto.

É muito difícil impedir o aborto nesses casos em que “a 
desarmonia parte do campo materno”. Quando se trata da 
luta do pai ou de entidades malignas contra a encarnação 
de determinado espírito, é mais fácil para a espiritualidade 
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estabelecer proteção eficiente, impedindo o aborto, porque a 
mãe é a grande defensora e guardiã da vida.

O outro caso relatado por André Luiz, no mesmo li-
vro, é o da reencarnação de Segismundo. Bem diferen-
te é o quadro espiritual vivido pelo casal Raquel-Adelino, 
que se harmoniza para receber Segismundo como filho. 
Fixamos, particularmente, o momento solene em que tem 
início o processo de reencarnação, com a prece do mentor 
Alexandre em favor do trio. Vários espíritos amigos acom-
panhavam a cerimônia de beleza transcendental. 

“Reconheci” – relata André Luiz – “que de todos nós, enti-
dades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios 
luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de 
emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscre-
veu a isto (…)”.  E o benfeitor acentua: “pude ver que uma 
coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a 
fronte de Raquel ajoelhada, em silêncio. Tive a impressão de 
que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que 
miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu 
brilho feria-nos o olhar. A coroa sublime, sustentada por 
Espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, des-
cansou sobre a fronte de Raquel”.

“Foi então, ó divino mistério da criação Infinita de Deus, 
que a vi apertar a ‘forma infantil’  de Segismundo de encontro 
ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me 
pareceu uma sacerdotiza do Poder da Divindade Suprema. 
Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então 

compreendi que, desde aquele momento, era alma de sua 
alma aquele que seria carne de sua carne.”

Diante de quadro tão belo, Alexandre conclui: “Temos 
aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu 
augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de 
nossas experiências, devemos cooperar, na tarefa do amor, 
guardando a consciência voltada para a Majestade Suprema”.  

 Retendo os olhos nessa última cena, concluo este prefá-
cio. Para mim, é uma honra apresentar esta obra que torna 
a maternidade ainda mais sublime e dignificante, confor-
me os textos mais belos da Espiritualidade Superior.

Marlene Nobre
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Examinai tudo,  
retende o que é bom.

Paulo
Tessalonicenses I, 5:21

Nenhuma gravidez é igual à outra. Todas as gestantes 
são unânimes nessa afirmação e é fácil entender o por-

quê. Estamos em constante aprendizado e é natural que nos-
sos posicionamentos estejam sempre se modificando. Além 
disso, momentos de vida diferentes fazem com que respon-
damos de maneira diversa a um mesmo estímulo.

Além disso, não podemos nos esquecer de que, a cada gesta-
ção, estamos, dentro do que acreditam as escolas reencarnacio-
nistas, auxiliando no regresso de um espírito que traz consigo 
suas esperanças e inseguranças. Ele estará, como veremos, inte-
ragindo diretamente com as emoções de sua mãe. A inexistên-
cia de duas pessoas psicologicamente idênticas permite enten-
der por que as gravidezes diferem tanto entre si.

Apesar de também ter me especializado em Ginecologia, 
meu interesse pela Obstetrícia sempre foi bem maior. 
Escolhi essa área por gostar do cuidado e da orientação di-
rigidos à mulher. Mas a beleza envolvida no ato de gerar e 
“dar à luz” outro ser exerce sobre mim intenso fascínio. As 

Introdução
da primeira edição

emoções envolvidas na chegada de uma criança, principal-
mente quando buscamos humanizar esse momento, são in-
descritíveis. É essencial não deixar que o parto se torne um 
ato mecânico na sua prática obstétrica, pois, para os pais e o 
bebê, esse é um instante único, no qual todos colocam suas 
esperanças e confianças sobre a equipe que os  conduzirá.  

Nos últimos anos, foram dois os fatores que fizeram com 
que minha paixão pelos embriões e fetos aumentasse. Ao me 
especializar em Medicina Fetal e fazer da ultrassonografia 
minha principal área de atuação, pude acompanhar mais de 
perto toda a “bagunça” que os fetos aprontam dentro do útero, 
desde poucas semanas de vida. É impossível observá-los e não 
notar a sua vida vibrante, as inúmeras semelhanças entre seus 
movimentos e as atitudes dos bebês logo após o parto.

Além disso, tive a honra de conhecer alguém que tem 
sido, para mim, um importante professor no que diz respei-
to ao constante incentivo à relação materno-fetal. Ao longo 
desta leitura, vou me referir a ele apenas como Dr. Albert. O 
carinho e a atenção que ele dispensa às gestantes que procu-
ram auxílio em seu local de trabalho reforçaram ainda mais, 
em nosso coração, a beleza desse momento tão especial.

É comum o doutor explicar à gestante que ela carrega em seu 
ventre um espelho, o qual estará sempre refletindo sua imagem. 
Essa simbologia está relacionada com os resultados de estudos 
e trabalhos científicos que apresentaremos ao longo deste livro. 

Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum 
dos programas de televisão que mostram uma babá ajudan-
do a corrigir problemas domiciliares? Certamente puderam 
perceber a dura realidade: o mau comportamento das crian-
ças tem origem nas posturas equivocadas de seus pais. Por 
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isso, a principal pergunta que toda grávida deve fazer a si 
mesma é: Como quero me ver nesse espelho? 

O Dr. Albert também tem mostrado às futuras mamães 
o quanto elas são abençoadas por gestar uma criança. Elas e 
seus parceiros recebem, em seus lares, espíritos pelos quais 
serão responsáveis ao longo de toda sua existência. Juntos, 
eles têm a oportunidade de participar da criação divina. 

A interação das capacidades do casal com as do espírito 
reencarnante é responsável por orientar a multiplicação das 
células do milagre da vida. A confiança que lhes é depositada 
baseia-se em suas possibilidades de amparo, de sustentação e 
de amor a esse pequeno ser. É importante que façam jus a isso.

Meu querido orientador prossegue dizendo que uma das 
maiores oportunidades da maternidade é a chance de exer-
citar o amor incondicional. Via de regra, não precisamos ser 
pais e mães para isso. Deveríamos ser capazes de expressar 
tal sentimento a todos aqueles que nos cercam. Entretanto, 
ter um filho é uma deliciosa oportunidade de aprender o ver-
dadeiro significado de amar. 

Para que isso ocorra sem percalços, ensina que antes de 
desejarmos uma criança dentro do útero, é fundamental que 
a gestação já esteja adequadamente enraizada em nossos co-
rações e mentes. Só assim poderemos assegurar ao bebê as 
melhores condições para sua chegada. 

Muitos estudos têm demonstrado que doenças observadas 
em adultos podem ter origens fetais. Assim, o amparo à gesta-
ção proporciona melhor qualidade de vida aos que estão che-
gando. Porém, a busca pelo útero perfeito também não é saudá-
vel, uma vez que ainda estamos longe de atingir esse patamar. 
As informações deste livro são para que os pais, conforme suas 

condições e limitações, possam melhorar o acolhimento ao ser 
que está iniciando uma nova jornada. Se isso não ficar claro, po-
dem surgir sentimentos de culpa, frustração, estresse e depres-
são, que serão muito prejudiciais aos seus bebês. 

Vários foram os motivos que nos impulsionaram a orga-
nizar o material encontrado em suas mãos neste momento. 
Entretanto, o objetivo não é esgotar os assuntos apresenta-
dos, mas expô-los de forma clara e simples, mesmo porque, 
a cada dia, são maiores as descobertas das particularidades e 
da importância do vínculo materno-fetal. 

Apesar disso, as evoluções tecnológica e científica não 
têm sido sinônimo de maior segurança aos bebês intra-úte-
ro. A banalização da vida, observada atualmente em nossa 
sociedade, tem repercutido sobre os fetos e embriões. Muitos 
deles estão em perigo por conta desse desrespeito.

Assim, trazemos inúmeras evidências jurídicas, cientí-
ficas e psicológicas que comprovam ser o feto portador de 
características únicas, desde o momento da concepção. Na 
tentativa de auxiliar esses pequenos seres em uma defesa 
que lhes é impossível praticar sozinhos,  gostaríamos de sen-
sibilizar os adultos ao seu redor, a fim de assegurar ao bebê 
por nascer o seu bem maior: a própria vida. 

Outro aspecto abordado neste livro diz respeito ao fato de 
muitos casais vivenciarem, na gestação, inúmeras dúvidas e 
ansiedades. Por mais bem-intencionado que seja o obstetra, 
os poucos minutos mensais da consulta de pré-natal não são 
suficientes para dissipar os questionamentos que rondam as 
mentes dos futuros papais. Sabendo, não só intuitivamente, 
mas também por meio de estudos e observações, o quanto 
isso pode ser prejudicial aos bebês e à estruturação de suas 
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personalidades, traremos as dúvidas mais frequentes da 
prática obstétrica, de forma a possibilitar que cada instante 
mágico da gravidez possa ser aproveitado ao máximo. 

Para muitos, o tempo entre a concepção e o parto é um 
intervalo demasiadamente longo. Porém, ele passa rapida-
mente, principalmente se, em vez de aproveitarmos cada 
momento, gastarmos energia com preocupações. Não há 
contato mais intenso entre pais e filhos do que durante os 
poucos meses em que estes se encontram em formação den-
tro do útero materno. As oportunidades de aproximações e 
de resgates entre os espíritos envolvidos nessas semanas são 
favorecidas pela espiritualidade que se faz presente. Para 
isso, basta nos conectarmos à sua atuação, informando-nos 
e proporcionando tranquilidade. 

Muitas orientações e esclarecimentos trazidos pelo plano 
espiritual superior estão resumidos em alguns capítulos para 
que, mais do que instrumentos, possamos ser colaboradores 
da Vontade Divina, ao tentar compreender melhor os misté-
rios, do ponto de vista médico-espírita, que envolvem o nasci-
mento de uma criança.

Desejamos, do fundo de nossas almas, que os pais encontrem 
caminhos para aproveitar cada instante da vida de seus filhos. O 
casal, fortalecendo seu relacionamento, pode ofertar aos peque-
nos viajantes o que há de melhor e mais necessário: o amor since-
ro, atitude de essencial ajuda no início de suas trajetórias.

Outras pessoas podem se interessar por essa leitura, pelo 
simples fato de sentirem afinidade pelo assunto. Certamente 
há, em seus corações, uma semente querendo germinar e 
mostrar a todos o quanto esse sentimento é belo e útil. A elas, 
esperamos ofertar um pouco de água e nutrientes para essa 

bela árvore a crescer. Quanto mais pessoas direcionarem seus 
esforços em benefício das belezas envolvidas na gestação de 
um ser humano, maiores serão as descobertas e os aprendi-
zados. Juntos, garimpando as preciosidades da medicina tra-
dicional e espiritualista, poderemos dar aos pais ferramentas 
para receber os seus filhos da melhor maneira possível. Assim, 
teremos uma geração de crianças mais fortalecidas emocio-
nalmente, porque elas aprenderão, desde cedo, a respeitar a 
vida e os semelhantes, crescendo como melhores cidadãos.

A evolução que tanto desejamos em nosso mundo depende 
não só das condições físicas deixadas aos nossos descenden-
tes, mas também da forma como os prepararemos para sua 
caminhada. Cuidar com atenção do período pré-natal é uma 
forma de dar-lhes uma vida mais saudável, e esse presente cer-
tamente os acompanhará ao longo de suas existências.

Que possamos seguir o exemplo do brilhante médico 
Carlos Chagas: “Sempre fui estudante e me dirijo a todos os 
estudantes de Medicina do Brasil e do mundo: não cessarei 
um só dia de estudar, para mais e melhor saber; de pesqui-
sar e de meditar, para corrigir com autoridade a Medicina 
de ontem, para exercitar com eficiência a Medicina de hoje e 
edificar com sabedoria a Medicina de amanhã”. 

Não temos a pretensão de agradar a todos. Muitos po-
derão classificar esta narrativa como fantasiosa e infun-
dada. Para eles, faço minhas as palavras de Allan Kardec 
na introdução de O livro dos Espíritos: “Dirigimo-nos às 
pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou posições 
firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem”.

Espero que aproveitem a leitura!
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Durante a minha especialização em Medicina Fetal, de-
parei-me com algumas situações nas quais a minha crença 

em relação ao direito à vida desde a sua concepção foi colocada 
em questionamento. Nunca fui obrigada a realizar um procedi-
mento de interrupção da gestação. Isso porque o Código de Ética 
Médica, no seu Capítulo II, Artigo IX, assegura que é um direito 
do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora per-
mitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 

Porém, as critícas e julgamentos eram constantes. Por que 
isso?, Assim você me sobrecarrega!, Deixa de ser besta!, E os direitos 
da paciente?, Você não pensa nela, só em você! Foi por isso que 
senti uma necessidade de reunir a maior quantidade possí-
vel de material que me comprovasse cientificamente que ali 
dentro do útero havia uma vida digna de ser respeitada.

E quanto mais eu estudava o assunto, mais me apaixo-
nava por ele. Quando entrei em contato com o psiquismo 
fetal e com os estudos que comprovam os aprendizados in-
trauterinos, encontrei um caminho que, na minha opinião, 
aproximava cada vez mais a ciência dos conhecimentos que 
tínhamos por meio das psicografias. E eu precisava compar-
tilhar esse conhecimento. Todo mundo precisava conhecer. 
As gestantes tinham que saber que seus filhos já aprendiam. 

Introdução
da segunda edição

Então, fui para a Medicina Comportamental e soube até 
o nome dos hormônios para explicar a interação entre os 
espíritos da mãe e do feto e suas emoções. Isso precisava 
ser divulgado o mais rápido possível. Nossos fetos necessi-
tavam de um ambiente tranquilo para se desenvolver.

Foi nesse universo de ansiedade por ajudar que surgiu 
Gestação: encontro entre almas. Nesse trabalho, mergulhada 
em um mundo de livros e informações, procurei reunir meus 
conhecimentos de uma forma que ficasse claro e acessível a 
todos o que existia sobre uma visão integrada do que seria 
receber um espírito reencarnante em nosso lar. Mas a ansie-
dade não era só intelectual. Eu também estava, naquele mo-
mento, morando na casa dos meus pais enquanto aguarda-
va que meu apartamento ficasse pronto, e já há alguns anos 
tentava engravidar sem sucesso.

Ao longo desses dez anos recebi retornos extremamente 
positivos do livro. Felizmente o objetivo desejado foi alcança-
do. E de bônus, acreditem, muitas pessoas me disseram que 
conseguiram engravidar após ler o livro. E creio que isso seja 
verdadeiramente possível, uma vez que um casal, ao lê-lo, 
pode mudar comportamentos e sentimentos. 

Mas sempre senti que faltava algo neste livro. E somente 
agora entendo o quê. Vejo como se o que foi produzido em 
2007 fosse apenas o “corpo” dele, a parte estrutural. Havia 
ali a minha participação na sua confecção, mas não a minha 
modelagem. Para isso foi preciso a experiência que só vem 
com o tempo.
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Hoje sou uma profissional mais experiente. Foram dez 
anos de atendimento exclusivo em Medicina Fetal. Também 
fui abençoada com dois filhos: Alexandre e Maya. Meu sen-
timento é de plenitude e realização. Agora tenho como dar a 
este livro a “alma” que ele merece. 

Digo que esta é uma versão relida e ampliada com MUITO 
amor. Mas é tanto amor que não poderia ser só o meu. Para 
dar ao meu primeiro “filho” literário a “alma” que eu acredi-
to que ele merece, chamei algumas pessoas muito queridas 
para complementar meus conhecimentos com relatos e as-
suntos que farão dele exatamente aquilo que você espera que 
seja em um momento tão importante, sua primeira década 
de vida.

Boa leitura a todos!



O feto como 
indivíduo
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Para a Ecologia, o indivíduo é definido como a unidade 
que constitui uma população. Ao caracterizarmos o feto 

como um indivíduo, estamos aceitando-o como alguém que 
pertence a um determinado grupo, podendo com ele intera-
gir. Dentro da Psicologia, o indivíduo é definido como um 
ser particular, diferente dos demais. O que nos torna únicos 
são as nossas potencialidades (físicas, mentais, sociais e es-
pirituais). Apresentaremos, aqui, evidências que compro-
vam que o feto e o embirão possuem essas potencialidades, 
podendo, por isso, ser considerados indivíduos. 

Potencialidades físicas

Para Moore e Persaud, autores de um dos livros de 
Embriologia mais utilizados atualmente na área da saú-

de, não há dúvidas quanto ao momento em que se inicia o 
desenvolvimento humano, caracterizado como um processo 
contínuo. Segundo os autores, este começa quando um ovóci-
to de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um 
homem. Assim, o zigoto humano, que dá início ao embrião 
multicelular, é verdadeiramente um indivíduo, e não um agre-
gado de elementos. 

A respeito da individualidade do embrião, a revista Nature 
publicou um estudo, em sua edição de 27 de agosto de 1998, 
demonstrando a existência de um mecanismo bioquímico 
de defesa do feto. Ele produziria uma enzima, a IDO, capaz 
de destruir o triptofano materno, aminoácido que ativaria a 
produção de células de defesa (células T) da gestante. Assim, 
possuindo um patrimônio genético exclusivo e distinto de sua 

mãe, o embrião necessita produzir substâncias capazes de as-
segurar que permaneça vivo no útero, fugindo do perigo de 
ser eliminado pelo sistema imunológico da hospedeira. 

O cientista francês Jerôme Lejeune, descobridor da al-
teração cromossômica que ocasiona a Síndrome de Down 
(Trissomia do cromossomo 21), disse, certa vez, que aceitar 
o fato de que após a fecundação um novo indivíduo começa 
a existir, já não é questão de gosto ou de opinião. A natureza 
do ser humano, desde a concepção até a velhice, não é uma 
hipótese metafísica, mas uma evidência experimental.

Lejeune defende seu ponto de vista afirmando que cada 
embrião recebe uma combinação inteiramente original, que 
nunca se produziu antes e que não se reproduzirá no futuro. 
Cada concepto é único e, portanto, insubstituível. 

O cientista faz uma analogia interessante entre o em-
brião e um astronauta dentro de seu escafandro, sobre a 
Lua. Comenta que ambos têm a mesma viabilidade, con-
tanto que lhes seja oferecido os suprimentos necessários 
para sua sobrevivência. Defende que, apesar de fornecer 
esses nutrientes, o organismo da mãe não “faz” a criança, 
da mesma forma que nem a nave espacial mais aperfeiço-
ada pode produzir um astronauta. 

Curiosamente, para decidir como seria realizado o forne-
cimento de oxigênio durante a primeira caminhada do ho-
mem no espaço, nos conta ele, os técnicos tiveram várias dis-
cussões para decidir o lugar onde desembocariam os tubos 
portadores dos nutrientes. Escolheram então, finalmente, 
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a fivela do cinturão do escafandro, “copiando”, mesmo que 
não intencionalmente, o cordão umbilical. 

Ao contrário do que muitos possam imaginar, os pais não 
têm a posse de seus filhos. O embrião é um indivíduo único 
para com quem eles possuem, sim, responsabilidades.

Uma vez concluída a fase de desenvolvimento de seus ór-
gãos (embriogênese), o bebê passará o restante da gestação 
aprendendo a adaptá-los à vida que levará no mundo exterior. 
Seria ilusão acreditar que suas percepções só começariam a 
funcionar após o parto. A seguir, apresentaremos importan-
tes informações sobre esses aprendizados intrauterinos.  

Sistema Nervoso Central

Inicialmente, acreditava-se que, para serem possí-
veis a interação e a percepção fetais, era necessário que os 

neurônios estivessem revestidos por uma quantidade míni-
ma de gordura (mielina), o que só ocorre no final da gravi-
dez. Contudo, especialistas alertam não ser correto chamar 
o sistema nervoso do feto de “imaturo” por possuir mielini-
zação insuficiente, pois sete semanas após a concepção, há 
substâncias (endorfinas) circulando no organismo do em-
brião. Isso indica que os sistemas endócrino e imunológico 
– partes vitais de um sistema de intercomunicação – estão se 
desenvolvendo e funcionando mais rapidamente que o cére-
bro. Assim, a mielina deixa de ser considerada essencial para 
o início das percepções fetais por não representar o único 
meio de comunicação dentro do sistema nervoso.

Estudos recentes demonstram, ao contrário das especu-
lações, que o feto sente dor e tem consciência dela, mesmo 
com o desenvolvimento incompleto da área cortical de seu 
cérebro. Tais sensações podem ser registradas pelas estru-
turas subcorticais, presentes a partir do segundo trimestre 
de gestação.

Aquisição da linguagem – Analisando os bebês de 
mães mudas, constatou-se que o desenvolvimento da lingua-
gem se dá ainda intra-útero, pois no nascimento esses bebês 
não choravam ou o faziam de maneira diferente dos demais.
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Tato e sensações corporais - Dois são os sistemas que, 
inter-relacionados, nos permitem sentir o meio em que esta-
mos inseridos. O sistema somestésico nos transmite infor-
mações sobre sensação corporal, tato, pressão, temperatura 
e dor; e o sistema vestibular nos informa sobre como esta-
mos posicionados no espaço. 

A arquitetura básica para ter a percepção do mundo atra-
vés do sentido do tato está bem formada na décima quinta 
semana de gestação. Uma ampla variedade de receptores 
sensoriais desenvolve-se na pele e nas articulações do bebê, 
e dizem ao cérebro sobre a textura, a intensidade, a posição 
e a temperatura de qualquer coisa que ele estiver tocando ou 
que o estiver tocando.

Durante os procedimentos realizados intra-útero, para 
pesquisa de cariótipo fetal, observou-se que tanto os fetos 
quanto os embriões, após nove semanas, não só percebem 
a agulha, como também fogem dela. Se com ela for injetada 
uma substância fria, ele realiza um movimento de recuo.

O sistema vestibular ou de equilíbrio nos ajuda a manter a 
posição correta com relação ao mundo que nos cerca. Apesar 
de só aprender a sentar ou andar meses após o nascimento, 
os órgãos necessários para essas funções cruciais já estão em 
desenvolvimento quando o feto possui apenas 14 semanas.    

Há indicações de que, durante o quinto mês de vida fe-
tal, o bebê começa a se orientar no espaço. Estudos demons-
traram que os fetos se ajustam para ficar em posições mais 
confortáveis no útero por meio dos chutes. O bebê, geral-
mente, muda sua posição quando a mãe muda a dela, e com 

movimentos maternos abruptos, súbitas respostas motoras 
fetais e alterações na frequência cardíaca fetal podem ser de-
tectadas. Esses ajustes posturais à atividade normal da ges-
tante ajudam o “sistema de navegação” fetal a se desenvolver, 
promovendo conexões neurais saudáveis entre os membros, 
o tronco e o cérebro do bebê em crescimento. 

Audição - O sistema acústico que permite ao bebê ouvir 
se desenvolve por meio de três componentes diferentes:

• Ouvido externo - começa como pequeninos botões 
que se fundem gradualmente para criar o disco cole-
tor de sons do bebê (orelha).

• Ouvido médio - formado pelo encadeamento de três 
minúsculos ossos que transmitem as vibrações recebi-
das pelo ouvido externo ao ouvido interno do bebê.

• Ouvido interno - é um aparelho extraordinário 
que traduz o tom e a intensidade das ondas sonoras 
em impulsos elétricos específicos e comunica essas 
informações à região auditiva localizada no cérebro. 

O equipamento para ouvir as “conversas do mundo” está 
desenvolvido no início do segundo trimestre de gravidez. 
Com 22 a 24 semanas, observou-se que os fetos respondem 
a estímulos sonoros inaudíveis às suas mães. Descarta-se, 
assim, a hipótese de que essa resposta seria causada pela 
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produção de substâncias químicas maternas que chegariam 
ao feto através da placenta.

Um dos primeiros relatos de audição intrauterina é des-
crito no Novo Testamento (Lucas, 1:44) quando Isabel, grávida 
de João, diz à Maria, grávida de Jesus: “Pois eis que, ao chegar 
aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou 
de alegria em meu ventre!”.

Embora muitos acreditem que o útero é um lugar silencioso e 
tranquilo, na verdade ele é rico em sons e sensações. Minúsculos 
microfones posicionados no interior do útero de uma mulher 
grávida revelaram que múltiplos sons audíveis entram no refúgio 
do bebê. Os batimentos cardíacos e o trato digestivo da mãe ofe-
recem um som ambiente constante, bem como a pulsação rápida 
do sangue fluindo por suas principais artérias.

O ritmo e o timbre de vozes humanas são claramente per-
ceptíveis no útero. Um adulto ouvindo conversas por meio 
de um microfone em miniatura colocado em um útero pode 
compreender mais da metade das palavras ditas por um ho-
mem e mais de um terço das palavras ditas por uma mulher 
que estiverem diante da grávida. Também constatou-se que, 
ao contrário de sons externos, a voz da gestante é, na verdade, 
ligeiramente amplificada. 

O estudo O feto como ser ouvinte nos lembra que, com isso, 
o bebê recém-nascido traz consigo uma memória auditiva 
de pelo menos quatro meses. Esses sons, em sua maioria, 
são provenientes dos órgãos maternos, verdadeiros estímu-
los auditivos. Ele também pode desenvolver uma memória 

auditiva para outros estímulos, como uma música, uma poe-
sia ou a voz de seu pai. 

Estudos têm demonstrado que o feto pode responder a 
esses estímulos com sobressaltos, rotação da cabeça e do 
tronco, além de aumento da frequência dos batimentos car-
díacos. Após o nascimento, ele continua respondendo aos 
sons que lhe são familiares. Bebês recém-nascidos, cujos 
pais falavam com eles enquanto ainda estavam no útero, res-
pondem à voz tranquilizadora de seus papais, logo nas pri-
meiras horas de vida.

O feto aprende a associar os sons no útero com sensações 
de conforto e desconforto, relacionando o que ouve com as 
emoções da mãe naquele momento. Um som estressante, 
por exemplo, libera hormônios maternos na circulação que 
atingem o feto, causando-lhe alterações físicas, como au-
mento dos batimentos cardíacos, entre outras sensações  
desconfortáveis. Da mesma forma que sua mãe, o organis-
mo fetal prepara-se para a resposta de luta ou fuga diante 
de um estímulo estressante. Porém, ele não pode nem fugir 
nem lutar contra a fonte de sua provocação. Essa situação 
não ocorre de maneira inócua. Ainda no útero são plantadas 
as sementes da ansiedade, apreensão e hostilidade que pode-
rão fazer parte da personalidade da criança.

A poluição sonora e os sons estressantes contínuos tam-
bém podem afetar o organismo do bebê. Pesquisas revelam 
que gestantes residentes nas vizinhanças de rotas de voo 
de um aeroporto movimentado produzem níveis mais bai-
xos de hormônios promotores de crescimento e têm mais 
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probabilidade de ter bebês menores do que aquelas que mo-
ram a uma distância igual do aeroporto, mas não diretamen-
te sob as rotas de voo. Conclusões semelhantes foram relata-
das quando se trata de funcionárias de fábricas cujo local de 
trabalho apresenta altos níveis de ruídos constantes. 

Não estamos sugerindo que a gestante deva se preocupar 
com a possibilidade de causar danos ao seu bebê a cada exposi-
ção a um som em alto volume, mas que, sempre que puder esco-
lher conscientemente, ela deve empenhar todos os seus esforços 
para limitar sua exposição e a de seu bebê a vibrações aflitivas 
e incômodas. Ao ouvir sons tranquilizadores, a gestante não só 
estará ajudando seu bebê como também obterá benefícios para 
si própria. Ouvir sons agradáveis pode baixar a pressão sanguí-
nea, aumentar a imunidade e reduzir a ansiedade.

Visão - O útero é um lugar bastante escuro. Mesmo as-
sim, alguma luz consegue se infiltrar e penetrar em seu in-
terior. A primeira indicação de um sistema visual aparece 
após um mês de gestação e, ao final do primeiro trimestre, 
os olhos do bebê têm todos os componentes essenciais.

Há indicações bastante concretas de que entre 2% a 10% 
da luz exterior visível consegue alcançar os olhos rudimenta-
res de um feto.

Quando luzes mais intensas são voltadas para a barriga de 
uma mulher grávida, o bebê apresenta aumento da atividade 
motora e aceleração da frequência cardíaca. 

Um papel indireto, porém importante, da estimulação vi-
sual no feto, é desempenhado por aquilo que a gestante vê. Por 

exemplo, as imagens violentas apresentadas pela mídia esti-
mulam reações de tensão do corpo materno que são transmi-
tidas ao bebê. Já imagens bonitas e agradáveis criam mudan-
ças fisiológicas rejuvenescedoras e geradoras de equilíbrio. 
Novamente, não recomendamos que as gestantes tenham re-
ceio sobre cada pequeno instante desagradável observado no 
mundo, apenas sugerimos que busquem ampliar a captação 
de imagens prazerosas, promotoras de bem-estar.

    
Paladar - As papilas gustativas do bebê surgem no pri-

meiro trimestre de vida fetal e estão bem desenvolvidas no 
princípio do segundo trimestre. São encontradas, inicial-
mente, em toda a boca do feto, mas acabam por se concen-
trar na língua e no palato. Elas estão ligadas a fibras nervo-
sas, na décima segunda semana, e funcionam perfeitamente 
na décima quinta semana.

Foi observado que, ao fornecer açúcar (sacarina) à grávi-
da, tal substância atravessa a barreira placentária e o feto au-
menta a velocidade de deglutição. Entretanto, se ela recebe 
um óleo de gosto desagradável (lipidol), ele não só diminui 
sua taxa de ingestão, como também passa a gesticular mais. 
Ainda no útero o bebê é capaz de identificar sabores azedos 
e salgados.

Julie Menerella, pesquisadora do Centro de Monell de 
Sentidos Químicos, na Filadélfia (Estados Unidos), acompa-
nhou mulheres que tomavam suco de cenoura regularmente 
enquanto estavam gestantes e, seis meses após o nascimen-
to, ofereceram cereais com e sem suco de cenoura a seus 
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filhos. Os bebês que foram “apresentados” a esse sabor ainda 
no útero gostaram muito mais do cereal com o suco.

O Dr. Peter Nathanielsz conta em seu livro que é “vicia-
do” em curry. Costumava brincar que a origem desse hábito 
estava no fato de começar a prová-lo quando se encontrava 
no útero de sua mãe. Na época, seu pai trabalhava como en-
genheiro civil no Sri Lanka e sua mãe se alimentava frequen-
temente com essa especiaria. Qual não foi sua surpresa ao 
encontrar pesquisas que confirmaram sua teoria.

Ao expor seu filho no útero a vários sabores, portanto, a ges-
tante está ensinando a ele sobre os alimentos que ingere e, prova-
velmente, ele comerá tais alimentos quando crescer. Essa prepa-
ração culinária o ajuda a aprender sobre como se alimentar bem e 
a se adequar à sociedade na qual está prestes a ingressar.

    
Olfato - O aparato celular para perceber os aromas apa-

rece bem cedo, na quarta semana de vida fetal, e está bem 
desenvolvido por volta da metade da gravidez. 

O líquido amniótico, naturalmente, contém diversas 
substâncias fragrantes que variam dia após dia, dependendo 
da alimentação da gestante.

Assim como acontece com os sabores, os bebês se lem-
bram de cheiros por eles captados no útero, apresentando, 
após o nascimento, nítida predileção por eles. Estudos de-
monstram que depois do parto o cheiro de alho é prazeroso 
para as crianças expostas a ele intra-útero, mas repugnante 
para os bebês cujas mães não tinham o hábito de ingeri-lo.

A Dra. Marlene Nobre nos lembra, em seu livro O clamor da 
vida, que todas essas evidências são muito importantes para eli-
minar a tese materialista do embrião-coisa. Intra-útero, ele já 
é um indivíduo não só com características, mas também com 
sensações próprias.

Contudo, acreditamos que as potencialidades físicas não 
são a principal característica que nos torna tão únicos em todo 
o planeta. Apesar de o genoma ser um registro muito particu-
lar do indivíduo, certamente não é o responsável exclusivo por 
nossas características individuais. Caso contrário, o que dirí-
amos dos gêmeos idênticos, possuidores do mesmo genoma? 
Observemos, então, as outras potencialidades do indivíduo, a 
fim de verificar se encontramos explicação melhor. 

Potencialidades mentais

A palavra psiquismo surge da união de psykhê (alma, 
espírito) com o sufixo –ismo (ciência). Na Psicologia, 

psiquismo é definido como o conjunto das características 
psicológicas do indivíduo; fenômenos psíquicos ou processos 
mentais, conscientes ou inconscientes. Nas últimas décadas, 
estudos que buscam compreender melhor o psiquismo fetal 
surgem para reforçar as particularidades desse pequeno ser 
que, desde cedo, desenvolve mecanismos psíquicos que o 
acompanharão por toda a vida.

O interesse por essa área surgiu quando psicoterapeutas 
de variadas correntes, trabalhando com crianças e adultos, 
depararam-se com evidências cada vez mais frequentes da 
existência de traumas pré e perinatais.
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Segundo o parapsicólogo Dr. Pedro Grisa, a mente huma-
na comporta duas funções bem distintas: o consciente (fun-
ção racional) e o subconsciente (função mecânica). Assim 
como ele, evitamos usar a terminologia inconsciente, pois seu 
prefixo in- indica a negação da consciência. Seus conteúdos 
não são de fato conscientes. Mas para quem? Podem não ser 
conscientes para o ego, mas o são para o espírito. O que mui-
tos chamam de inconsciente, em grande parte é tudo o que 
se constitui das experiências já vividas ou presenciadas pelo 
espírito, estando a ele disponíveis. 

O consciente só funciona se a atenção estiver presente e é 
uma característica própria da mente humana. Já o subcons-
ciente é comum a todos os seres vivos habitantes do planeta 
Terra. A mente das plantas e dos animais funciona mecani-
camente, como o subconsciente dos seres humanos, porém, 
com diferentes graus de complexidade. 

Ressaltamos a função mecânica do subconsciente. Por 
não necessitar da atenção, ele registra tudo o que acontece ao 
seu redor e reage a isso das maneiras mais diversas possíveis. 
Funcionando como um computador, não faz questionamentos 
ou julgamentos, aceitando como verdade tudo o que armazena.

Estudos demonstram que a consciência fetal inicia-se no 
segundo trimestre. Porém, quando falamos sobre consciên-
cia, dois erros são muito frequentes. A falta de consciência 
não quer dizer ausência de vida e, por conseguinte, de di-
reitos. Também não significa que a memória inexista, pois o 
subconsciente tem a função de armazenar informações.

No livro Mensagens de além-túmulo, há uma passagem muito 
interessante ocorrida no início dos trabalhos psicográficos de 
Chico Xavier. Certo dia, perguntaram aos espíritos se o mundo 
subconsciente estaria sob o comando das funções corporais. A 
resposta do Espírito, que utilizou o pseudônimo de Max, foi:

O mundo subconsciente não se acha subordinado à 

função de nenhum órgão. Ele representa a súmula dos 

conhecimentos do ser em suas existências passadas, con-

substanciada na inteligência operadora e criadora. Ela é 

a câmara secreta onde todas as experiências se arquivam 

para emergirem em futuro próximo ou longínquo. 

Esse Espírito, posteriormente, identificou-se como sendo 
o médico Dr. Bezerra de Menezes.

Assim, estando o subconsciente associado diretamente 
ao espírito, fica fácil compreender como é possível a inte-
ração com o bebê desde o momento da concepção. Veremos 
mais detalhes a esse respeito quando abordarmos a fecunda-
ção sob a visão espírita. 

Estamos perto de comprovar tais afirmações no meio aca-
dêmico. A psicóloga Joanna Wilheim defende que o feto tem 
uma vida emocional. Ele sente, tem emoções, experimenta 
prazer e desprazer, dor, tristeza, angústia ou bem-estar; e é 
capaz de relacionar-se com sua mãe, captando seus estados 
emocionais e sua relação afetiva com ele. Segundo a estudio-
sa, todas as experiências biológicas ocorridas com o ser desde 
a formação de cada uma de suas células básicas componentes 
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– espermatozoide e óvulo – são registradas em uma proto-
mente, por meio do que chamamos de memória celular.

As ideias da psicóloga são semelhantes às do pesquisador 
Greenberg, para quem a matriz da mente fetal já estaria deter-
minada na concepção. Para ele, o desenvolvimento psíquico na 
fase embrionária fetal inicia-se já com determinadas condições, 
de acordo com a qualidade da fusão da tríade mãe-pai-filho. 

Até algum tempo atrás, só éramos capazes de acompa-
nhar o desenvolvimento fetal e embrionário de forma estática. 
Observava-se o produto de gestações que evoluíam para a mor-
te do concepto. Também foi muito útil nesse estudo o acompa-
nhamento do que acontecia com os embriões de outros animais. 
Porém, com o surgimento dos aparelhos de ultrassom, pudemos 
avaliar o embrião e o feto humano em seu habitat e a surpresa 
surgiu ao se descobrir que eles têm comportamentos muito se-
melhantes aos dos recém-nascidos. Caiu, assim, por terra, a ideia 
de que o útero seria um ambiente sem muitas novidades.

Outra pesquisa interessante foi realizada pela Drª. 
Alessandra Piontelli e encontra-se descrita no livro De feto a 
criança. Ela seguiu, por meio de ultrassom, mês a mês, três 
gestações singulares e quatro gestações gemelares, num total 
de 11 crianças. Durante o período, observou as características 
comportamentais apresentadas individualmente pelos fetos. 
Especialista em psicologia infantil, acompanhou essas crian-
ças em seus primeiros anos de vida. A médica constatou que 
elas se comportavam de forma semelhante ao que havia sido 
observado na gestação. Assim, ainda no útero materno, os be-
bês foram capazes de apresentar suas personalidades a ela.

O renomado Fels Research Institute (Ohio) realizou um estu-
do muito importante sobre  as características da personalidade 
fetal, avaliando a resposta dos fetos (alteração dos batimentos 
cardíacos) a um estímulo estressante (sonoro). De acordo com a 
resposta apresentada, dividiu-os em dois grupos. Quando essas 
crianças atingiram a adolescência, seus aspectos cognitivos fo-
ram analisados. O primeiro grupo, o qual chamou de impertur-
báveis, era composto por aquelas crianças que permaneceram 
indiferentes ao estímulo estressante, mantendo regularidade 
de seus batimentos cardíacos. Na adolescência, esses indiví-
duos apresentavam imaginação discreta, concentrando-se 
principalmente em descrições concretas. O outro grupo, cujos 
fetos foram chamados de emotivos, apresentou alterações da 
frequência cardíaca. Quando adolescentes, demonstraram um 
comportamento mais emocional e criativo. Portanto, quando 
os pais defendem que conhecem as características de seus be-
bês antes mesmo do parto, não estão fantasiando, como muitos 
afirmam. Isso é cientificamente viável.

Mas as potencialidades mentais também não são algo 
único de cada um. As pessoas  aproximam-se daque-
les que pensam como elas. Chamamos isso de afinidade. 
Certamente, deve haver algo mais que possa caracterizar 
nossas individualidades.

Potencialidades sociais

São cada vez mais comuns as evidências de que os fetos 
podem interagir com o meio ambiente. A possibilidade 

de comunicação entre a mãe e seu filho não é uma descoberta 
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nova. As culturas antigas, como a chinesa, sempre defende-
ram que as gestantes deveriam ser afastadas de situações psi-
cologicamente estressantes, evitando, assim, problemas para 
o feto. É óbvio que as terminologias utilizadas não eram essas, 
mas suas ideias são traduzidas em nosso meio dessa maneira. 

Em Cadernos, Leonardo da Vinci escreve: “As coisas que a 
mãe deseja imprimem-se às vezes sobre a criança que ela traz, 
no momento em que ela as deseja (…). Todo querer, desejo su-
premo ou medo da mãe, ou toda dor de seu espírito, podem 
atingir poderosamente à criança, às vezes, até matando-a”.

As interferências do meio ambiente atuam na formação 
dos mecanismos psicológicos da criança por nascer. A manei-
ra como isso ocorre está diretamente associada às mensagens 
que  chegam a ela por meio das emoções de sua mãe. Para ilus-
trar, citaremos dois casos descritos pelo Dr. Thomas Verny em 
seu livro A vida secreta da criança antes de nascer. Certa vez, em 
um programa de rádio, chamou-lhe a atenção a entrevista do 
maestro Boris Brott. Este contava ter percebido que algumas 
partituras lhe pareciam automáticas, como se já as conhecesse 
há muito tempo. Quando as regia, vinha à sua mente a partitu-
ra a ser executada pelo violoncelo. Tudo isso era um mistério 
em sua vida, até  comentar o fato com sua mãe. Ela, violoncelis-
ta, disse que certamente essas partituras lhe eram familiares, 
pois foram aquelas que executara com uma orquestra durante 
sua gestação. Brott ficou feliz ao comprovar que a música fa-
zia parte de sua vida antes mesmo do seu nascimento.

Um outro caso muito interessante diz respeito às revelações 
de um paciente do psiquiatra tcheco Stanislau Grot. Estando em 

uso de medicações psiquiátricas, seu paciente relatou uma re-
gressão de memória ao período intrauterino. Foi capaz de des-
crever o que sentia ao ouvir os batimentos cardíacos de sua mãe. 
Porém, em determinado momento, disse ouvir trompetes de car-
naval ao fundo e sentia que, apesar de não estar pronto, teria de 
nascer. Intrigado, o Dr. Grot foi conversar com a mãe de seu pa-
ciente, contando-lhe o ocorrido. Ela, então, relatou-lhe estar sur-
presa com a revelação. No final da gravidez de seu filho, contou, 
estava de repouso devido ao risco de trabalho de parto prematu-
ro. No carnaval, porém, não resistiu à diversão que observava na 
rua e saiu às escondidas. Como seu ato resultou no nascimento 
prematuro de seu filho, optou por guardar o segredo, acreditan-
do que ninguém descobriria. Só não imaginava que o bebê fosse 
capaz de fazer tais registros.

Esses são apenas dois dos inúmeros relatos de vivências 
intrauterinas tão frequentemente observados nos tratamen-
tos que utilizam a técnica de regressão de memória, assunto 
que será abordado mais adiante. Porém, na maioria dos ca-
sos, essas vivências não são boas. Esses “fetos” se queixam 
da falta de atenção e amor por parte de seus progenitores. 
Mesmo quando a causa de perturbação de seus pais não lhes 
dizia respeito, eles se sentiam angustiados com isso.

Muitos casais esquecem que, durante a gestação, o bebê 
passa por uma série de aprendizados que vão prepará-lo 
para a vida no mundo exterior. Se a mãe estiver ansiosa ou 
estressada, o feto entende que esse é o mundo que o aguarda 
e prepara-se para isso. Tanto física quanto psiquicamente. 
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O Dr. Thomas Verny acredita que a comunicação entre a 
mãe e seu feto pode se dar de três formas distintas e indepen-
dentes entre si. A comunicação fisiológica é a forma mais fa-
cilmente quantificável e aquela que a ciência conhece melhor. 
É inevitável, em uma gravidez, e está presente até mesmo nos 
casos de rejeição materna. Através dela o feto recebe de sua 
mãe os nutrientes que precisa para o desenvolvimento pró-
prio. Assim, a maioria das substâncias ingeridas e produzidas 
pela mãe atravessam a barreira placentária e chegam ao feto. 

Chamamos a atenção para os medicamentos ministrados 
durante a gestação. Os profissionais médicos só prescrevem 
para as grávidas o que comprovadamente não ocasiona males 
orgânicos aos bebês. Raras são as situações em que compli-
cações na saúde materna os fazem optar por outras drogas. 
Porém, em todos os casos as dosagens são destinadas ao trata-
mento materno, com um peso muito superior ao do pequeno 
ser em formação. Imaginem o “susto” desses bebês ao serem 
bombardeados, de tempos em tempos, por substâncias em 
grande quantidade e que lhes são estranhas. Não somos contra 
o uso de medicamentos, apenas orientamos a gestante a comu-
nicar ao seu bebê o que está acontecendo. Assim, evitará regis-
tros equivocados no subconsciente dele. Basta, antes de tomar 
os remédios prescritos por seu médico, explicar ao feto que está 
agindo assim por um bom motivo, para que  tudo corra  bem e 
ele possa nascer em condição mais saudável para ambos. 

O bebê e sua mãe também conversam através da comunica-
ção comportamental. Esse aspecto, como na forma anterior, é 
facilmente quantificável, graças aos exames de ultrassom. É 

possível, assim, avaliar as manifestações físicas do feto diante 
das ansiedades e incertezas maternas. O Dr. Reinold fez um 
estudo com gestantes acomodadas em uma maca especial, 
na qual elas podiam ficar deitadas com a barriga para baixo 
enquanto ele fazia o exame de ultrassonografia. Sabe-se que, 
nessa posição, a movimentação fetal diminui significativa-
mente. No momento em que ele comunicava às gestantes que 
seus bebês estavam imóveis, elas se mostravam extremamen-
te ansiosas. Diante da angústia materna, a resposta fetal era 
imediata, respondendo com vigorosos pontapés.

Por fim, o vínculo materno-fetal também é reforçado pela 
comunicação “por simpatia”. A modalidade faz uso das formas 
anteriores, porém, é mais profunda e mais vasta, o que a torna 
dificilmente quantificável. Na Universidade de Duke existe uma 
equipe especializada em estudar o intercâmbio entre mãe e feto 
por meio dos sonhos, o que eles chamam de comunicação extras-
sensorial. São pesquisas sérias, feitas com o apoio da American 
Association for the Advancement, entidade reconhecida no 
meio científico pela qualidade dos trabalhos que apadrinha. 

A linguagem simbólica dos sonhos pode ser, para a grá-
vida, uma “instrução secreta” aos mistérios da vida. Através 
dos sonhos, a gestante pode receber informações essenciais 
dos momentos passados com o espírito de seu bebê duran-
te o sono, mesmo que, quando acordada, não consiga com-
preendê-los muito bem. O importante é guardar consigo as 
emoções despertadas em tais ocasiões. 

As afirmações defendidas por alguns cientistas, de que 
os sonhos não têm significados importantes, dizem mais a 
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respeito do pensamento materialista vigente do que sobre os 
próprios sonhos. A história da humanidade está repleta de 
exemplos que relatam a importância deles. O mal-entendi-
do de muitos cientistas talvez se deva ao fato de os sonhos 
se servirem de uma linguagem diferente daquela da consci-
ência diurna. Isso ocorre porque nossas descrições, quando 
estamos acordados, são apenas uma expressão reduzida de 
fatos vivenciados em outro nível de consciência: a do espí-
rito. São experiências que muitas vezes nosso cérebro físico 
não é capaz de registrar ou expressar adequadamente.    

Um estudo que comparou os bebês americanos com os 
chineses constatou que esses últimos são mais calmos já nas 
primeiras horas de vida, chorando menos. Atribuiu-se essa 
característica à cultura oriental (mais tranquila) de suas 
mães. Logo, não há outra forma de se explicar tal comporta-
mento se não acreditarmos na existência de um aprendizado 
ainda dentro do útero materno. Algumas horas é um período 
de tempo muito escasso para que um bebê entenda em que 
cultura nasceu. Ainda não somos capazes de saber de que 
maneira isso se processa, porém, está bem claro que ocorre.

Esse tipo de comunicação materno-fetal também é cla-
ramente observado nas regiões rurais da África. Nesses lo-
cais, as crianças são carregadas amarradas nas costas de 
suas mães. A sintonia entre elas é tão estreita que as mães 
conseguem saber quando seus filhos vão evacuar ou urinar, 
o que as torna capazes de desamarrá-los antes que se sujem. 
Se após sete dias do parto a mulher continuar se sujando, é 
considerada pela comunidade local como pouco dotada. Tal 

fato demonstraria que ela não foi capaz de criar um vínculo 
adequado com seu filho durante a gravidez.

Os avanços econômicos e científicos advindos da in-
dustrialização fizeram com que, nas grandes cidades, as 
grávidas tivessem acesso a exames e tratamentos até então 
inexistentes. Entretanto, tudo isso teve seu preço. Hoje, com-
promissos profissionais e sociais fazem com que as gestan-
tes tenham menos tempo e menor preocupação em estabele-
cer com seus filhos um vínculo adequado. Muitos defendem 
que os benefícios desse estilo de vida superam essa “pequena 
perda”. Porém, observa-se que os índices de mortalidade das 
mães e de seus pequenos filhos são semelhantes nas áreas 
rurais e urbanas, mudando apenas as causas das mortes. 

Até hoje o vínculo materno-fetal – aspecto fundamental da 
gestação – é subvalorizado. A racionalidade e a mecanização pró-
prias da industrialização não conseguem explicar os mistérios 
constrangedores envolvidos nesse vínculo. Portanto, optou-se 
por simplesmente ignorar o incompreendido. O ideal seria asso-
ciar os benefícios dos avanços da área médica com o estímulo e o 
apoio habitualmente encontrado nas culturas mais simples. 

Mas como nos mostra um estudo realizado na Universidade 
de Salzburg (Áustria), sob orientação do Dr. Gerhardt Rotman, 
não é possível “enganar” o feto quando o assunto é a situação 
emocional de sua mãe. A pesquisa teve início com uma en-
trevista durante a qual foi perguntado às futuras mamães se 
suas gestações eram desejadas. As respostas obtidas foram 
conscientes e racionais. Além disso, elas responderam a um 
questionário capaz de definir aspectos inconscientes com re-
lação ao fato. A partir dessas informações, as gestantes foram 
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divididas em quatro grupos. As mães ideais eram aquelas que 
desejavam a gestação consciente e inconscientemente. Nesse 
grupo, observou-se menor índice de complicações na gravidez 
e partos mais fáceis e sem intercorrências. Seus filhos apre-
sentaram excelente saúde física e emocional.

Chamaram de mães catastróficas às mulheres que não de-
sejavam a gravidez de forma alguma. A atitude negativa de-
las com relação ao momento que viviam foi acompanhada de 
maior ocorrência de problemas médicos na gestação. Além dis-
so, houve um grande número de prematuros ou bebês que, ape-
sar de nascerem com nove meses, apresentavam peso abaixo 
do esperado. Essas crianças também desenvolveram problemas 
emocionais com mais frequência ao longo da infância. 

As consideradas mães ambivalentes foram as que, apesar de 
verbalizarem estar felizes com a gravidez, possuíam incertezas 
que as faziam rejeitar a gravidez inconscientemente. Após o par-
to, suas crianças desenvolveram distúrbios de comportamento e 
apresentaram maior risco de problemas gastrintestinais. 

E, por fim, as mães indiferentes verbalizavam inúmeros fa-
tores que as preocupavam, como problemas profissionais e fi-
nanceiros, ou risco de anomalias fetais, o que as levavam a não 
desejar a gravidez. Mas inconscientemente, quando a emoção 
superava a razão, desejavam a chegada de um bebê. Apesar dis-
so, seus bebês se sentiram confusos com a dupla mensagem, 
apresentando maior sonolência (letargia) e indiferença (apatia) 
após o nascimento.

Há um caso interessante descrito pelo Dr. Peter F. Freyberg, 
professor de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de 
Uppsala (Suécia). Ele conta a história do bebê Kristina, que 

apesar de ser saudável e ter nascido sem grandes transtor-
nos, recusava veementemente o peito materno. Entretanto, 
quando no berçário, mamava sem maiores problemas. O Dr. 
Freyberg decidiu, então, após autorização da mãe do bebê, 
tentar amamentá-la com outra mulher. Para surpresa de to-
dos, a criança agarrou o peito e mamou até “cansar”. 

Conversando com a mãe de Kristina para entender o que ha-
via acontecido, o médico foi informado sobre seu sentimento de 
rejeição à gravidez. Ela contou ter pensado seriamente em fazer 
um aborto, mas como seu parceiro queria um filho, desistiu, a 
contragosto. Observamos, então, que apesar de dependente, o 
pequeno bebê, mesmo correndo o risco de não sobreviver, pre-
feria passar fome a se vincular com alguém que o rejeitou du-
rante tanto tempo. É claro que a situação não é irremediável, 
mas exigirá muita paciência e amor de todos os envolvidos.

A qualidade do relacionamento entre os pais é fundamental 
em todo o processo de aprendizado do feto. O Dr. Dennis Stott, 
no começo dos anos 70, fez um estudo com 1.200 casais para en-
tender de que maneira esse fator poderia interferir na criança, 
uma vez que o pai é o elemento do meio ambiente mais próxi-
mo de sua mãe. Observou, então, que as dificuldades conjugais 
eram importante causa de desgastes fetais, tanto físicos quanto 
emocionais. A gestação de casais com problemas de relaciona-
mento apresentava um risco 231% maior de desenvolver alguma 
complicação. O índice é muito superior a qualquer outro fator 
conhecido, como hipertensão ou diabetes. Além disso, por vol-
ta de quatro ou cinco anos, essas crianças demonstravam ser 
emocionalmente mais frágeis, com estatura abaixo da esperada 
e eram extremamente dependentes de suas mães.
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Conversando com o Dr. Albert sobre esse assunto, ele 
destacou que um relacionamento bem estruturado entre os 
pais é fundamental para o espírito sentir-se mais seguro em 
seu regresso ao corpo físico. Além disso, a manutenção des-
sa sintonia é importante parâmetro utilizado pela criança ao 
interagir com pessoas fora de seu lar.

Contudo, a maneira como nos relacionamos com aque-
les que nos cercam também não é o que nos diferencia uns 
dos outros. Muitas vezes, pessoas diferentes podem ter uma 
mesma resposta a um mesmo fato. Vejamos, então, o que re-
almente nos faz únicos.

Potencialidades espirituais

Após a argumentação realizada até aqui, é fácil com-
preender que se não ampliarmos  nossa visão para a exis-

tência do espírito, dificilmente conseguiremos definir o que 
realmente nos diferencia dos demais habitantes deste planeta. 

O espírito é o principal responsável por todas as poten-
cialidades já descritas. Elas nada mais são do que manifesta-
ções de vivências e experiências dele ao longo de suas várias 
oportunidades de aprendizado.

Através da psicografia de Robson Pinheiro, o Espírito de 
Joseph Gleber nos ensina que “a apresentação do indivíduo 
no cotidiano, ao realizar o seu papel nas experiências da 
vida, nada tem a ver com o seu aspecto físico (…). Sempre a 
morfologia estará subordinada às questões íntimas, psico-
lógicas ou aos conteúdos do energismo do espírito”.

Muitas das descobertas da ciência com relação à interação 
entre mães e fetos já nos foram explicadas há muitos anos pe-
los espíritos de planos espirituais superiores. Como podem 
ver além da matéria, eles nos ensinam os delicados mecanis-
mos envolvidos nesse “sublime intercâmbio”, deixando bem 
claro que nossa medicina ainda está longe de desvendá-los por 
completo. Faltam-nos os instrumentos adequados para isso.

 No livro Entre a terra e o céu (cap. 30), ditado a Chico Xavier 
pelo Espírito do médico André Luiz, encontramos informa-
ções preciosas sobre como o espírito da mãe e do feto estão 
em constante troca de influências. André Luiz afirma que “a 
mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à en-
tidade que reencarna, é igualmente constrangida a suportar-
-lhe o contacto espiritual (…)”. Prossegue explicando que “os 
pensamentos do ser, que se acolhe ao santuário íntimo, envol-
vem-na (a gestante) totalmente, determinando significadas 
alterações em seu cosmo biológico”.

Até mesmo seus pensamentos estão interligados. 
Segundo André Luiz, “as mentes de um e de outro como que 
se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até 
que a Natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo”. E 
não pensem que isso ocorre no momento do parto. Esse in-
tercâmbio prosseguirá durante toda a infância e a adolescên-
cia, apesar de se apresentar cada vez mais de modo singelo. 
Porém, durante a gestação, a qualidade dos pensamentos e 
emoções maternas é de extrema importância para garantir o 
bem-estar do bebê, pois se a gestante não for cautelosa, cer-
tos estados íntimos dela poderão alcançar, de algum modo, o 
princípio fetal, marcando-o para a existência inteira.
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Isso só reforça a certeza de que as gestantes devem se es-
forçar para compreender toda a complexidade do processo 
que vivenciam, dispensando atenção e amor ao indivíduo 
que está sob os seus cuidados. Ele é frágil, pois está em de-
licado processo de preparação para sua existência, mas po-
derá contar com o apoio de seus pais, instrumento divino 
incumbido de auxiliá-lo nessa maravilhosa jornada. 

10 anos depois… 
O amor e a admiração que sinto pelo desenvolvimento 

da vida no período intrauterino é algo que simplesmen-
te não para de crescer ao longo desses anos. Quanto mais ob-
servo, maior é meu respeito e minha curiosidade por compre-
ender as particularidades desse momento para poder, assim, 
auxiliar da melhor forma esse período tão intenso e especial. 

Minha paixão pelos fetos chega a ser tão intensa que tatuei 
em meu braço a imagem de um. Loucura para uns, besteira 
para outros. Para mim, uma singela homenagem ao imenso po-
der que a vida demonstra, apesar da aparente fragilidade física. 

Não vou entrar aqui na discussão sobre o aborto porque 
esse é um assunto extenso que deve ser abordado com tem-
po. Quem quiser se aprofundar, recomendo que leia o livro 
O clamor da vida, da Drª. Marlene Nobre. Mas como o nos-
so planeta está evoluindo da expiação para a regeneração, 
faz parte da nossa evolução exercitar o raciocínio. Portanto, 
gostaria de convidá-los a algumas reflexões. Assim, quando 
perguntarem a vocês sobre abortos, suas respostas não serão 
apaixonadas, mas raciocinadas e lógicas.

As primeiras perguntas a se fazer seriam: Quem vai lucrar 
se o aborto for legalizado e a quem interessa que isso? Alguns di-
riam: a mulher pobre. Acho pouco provável. Em um país onde 
mais de 90% da população é religiosa, acho que o que elas 
preferem é condições dignas para criar o filho. Mas, para o 
governo, o que sairia mais barato? 

Outra pergunta: Supondo que o aborto seja autorizado, o 
Sistema Único de Saúde garantirá esse direito a todas as mu-
lheres? Acho pouco provável, pois se tal sistema já tem dificul-
dade em suprir o atendimento em sua rede com o número de 
casos atuais, imagine acrescendo a ele abortos sem indicação 
patológica alguma? Bem, então tavez surja aí um nicho econô-
mico para quem for abrir clínicas que interrompam a gestação. 

Vamos pensar quais seriam as pacientes que mais pro-
curariam pelas clínicas de aborto. Melhor que isso, em vez 
de imaginar, vamos observar o que acontece nos Estados 
Unidos, onde a interrupção da gestação é legalizada. Lá, pela 
primeira vez em gerações a população negra americana está 
caminhando para não satisfazer sua densidade populacional 
geracional, não atingindo a taxa de reposição de 2,1 filhos em 
sua população para se manter estável. Os negros americanos 
são 12% da população, mas praticam 36% dos abortos. Negros 
utilizam apenas 25% dos serviços do governo, mas quanto 
a abortos, o número sobe para 45%. Não foi a escravidão o 
maior mal a afligir os negros na América, mas o aborto.  

Houve algo parecido na história certa vez, durante o pe-
ríodo em que se matava pessoas de uma determinada etio-
genia para ser preservar uma “raça pura”. Permitiremos que 
isso se repita?
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