als que ho necessiten, tant creients com
no creients, a viure un procés de
guarició.

Un avortament
destrueix dues vides
volem ajudar-te
a recuperar-ne una:

la teva

Què és el Projecte Raquel?
El Projecte Raquel és una
resposta
davant
el
drama
de
l’avortament, un projecte que vol oferir
un camí d’esperança, de reconciliació i
de guarició. En concret el Projecte
Raquel és una organització diocesana
formada per una xarxa d’acollidors,
sacerdots,
psicòlegs
i
psiquiatres,
especialment formats per a oferir una
atenció personalitzada després d’un
avortament.
Aquest acompanyament suposa
un treball integral, que combina
l’espiritual i el psicològic, a fi d’ajudar

L’avortament fereix l’ànima de
tots els que hi estan involucrats. No
solament destrueix la vida del nen no
nascut, sinó que deixa també un rastre
de dolor i destrucció per a la mare, el
pare, i per a tota la societat.
L’avortament és una ferida molt
profunda
que
afecta
totes
les
dimensions de la persona, i és sobre tot
una ferida interior, espiritual, que es
manifesta psicològicament, i fins i tot
físicament.
El Projecte Raquel té com a
objectiu conèixer i entendre la ferida i el
dolor d’aquelles persones, homes i
dones, que han sofert un avortament, i
col·laborar en la seva guarició apropantles a la misericòrdia de Déu, i ajudantles a assolir la reconciliació amb Déu,
els altres, el bebè i ells mateixos.

Passos del Projecte Raquel:
✓

entenent el què em passa

✓

la dona / l’home abans de l’embaràs

✓

la decisió d’avortar

✓

l’avortament

✓

les conseqüències de l’avortament

✓

la ira i el rancor

✓

del ressentiment al perdó

✓

el perdó

✓

el bebè

✓

la vida segueix

Fundat als Estats Units fa més de
30 anys, el Projecte Raquel s’ha estès
per molts països europeus i americans, i
a Espanya està en més de 25 diòcesis.
Essent un projecte de caràcter
diocesà, hem de ressaltar que la
implantació del Projecte Raquel compta
amb el suport de la Delegació de la
Família de l’Arquebisbat de Barcelona.

L’atenció és individualitzada,
absolutament confidencial i gratuïta.

“... se sent un plany, un plor amarg: és
Raquel que plora inconsolable els seus
fills perquè ja no hi són. Així diu el
Senyor: Detura el teu lament i el plor
dels teus ulls... hi ha una esperança per
al teu futur.” (Jr 31, 15-17)

Si sents un dolor profund…
...ansietat, autoestima baixa…
...desitjaries que mai hagués passat...

Sortir endavant després
d’un avortament

és possible

truca’ns:

603462038

PROJECTE RAQUEL
BARCELONA
“Monument al nen no nascut”
Martin Hudáčeka

Projecte Raquel
Barcelona
projecteraquelbarcelona@gmail.com
www.proyecto-raquel.com

t’oferim orientació i recolzament
no estàs sola

