Companhia das Crianças Não Nascidas

A Companhia das Crianças Não Nascidas (Society for Unborn Children) é uma
organização cristã, informal, de pessoas unidas em oração cuja missão é ajudar
homens e mulheres a compreender a seriedade da questão do aborto e suas
conseqüências. Neste sentido, nós esperamos que suas almas sejam salvas e
rezamos pelo destino de numerosas crianças não nascidas. Apoiados nos
ensinamentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana nós cremos na vida
após a morte. Cremos, portanto, que há esperança de futuro para essas crianças não
nascidas que não tiveram a oportunidade de viver na terra e que morreram sem
receber o Sacramento do Batismo. Nosso propósito é difundir a cultura da «vida
após a vida», para chamar a atenção das pessoas em relação às crianças não
nascidas cuja vida foi interrompida ou por aborto espontâneo, de causas naturais, –
cujos pais tiveram ou não consciência do fato–, ou em razão das práticas do aborto
e do aborto terapêutico. A expressão «crianças não nascidas» também se refere às
crianças que ainda estão no ventre de suas mães, em fase de gestação. Elas são
jóias preciosas a serem protegidas pela força da oração.
O membro da Companhia compromete-se a rezar pela proteção da criança não
nascida e empenha-se em ajudar os pais que sofrem sua perda e querem ser
ajudados. Na maior parte dos casos essa ajuda aos pais é espiritual, por
encaminhamento deles aos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia. Por
meio desses Sacramentos, as almas da mãe e do pai que se envolveram em um
aborto podem alcançar a paz pelo perdão de Deus, pelo perdão de sua criança e
também pelo perdão mútuo. Esse perdão capacitará os pais da criança abortada a
começarem uma nova vida e a criança abortada a deixar o “limbo” e voar para a
eternidade do Céu.
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