
A apresentação que se segue é uma adaptação 
do texto-base da Campanha da Fraternidade 

2008 preparado pela CNBB.

Comissão Arquidiocesana de
Promoção e Defesa da Vida Humana 

Arquidiocese do Rio de Janeiro                     
Novembro de 2007 



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008

FRATERNIDADE E FRATERNIDADE E 
DEFESA DA VIDADEFESA DA VIDA

““Escolhe, pois,         Escolhe, pois,         

a vidaa vida””
Deuteronômio 30, 19Deuteronômio 30, 19

Conferência Nacional 
dos Bispos do 

Brasil



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008

A Campanha da Fraternidade de 2008, cujo tema é
“Fraternidade e defesa da vida” e do lema – “Escolhe, 
pois, a vida” (Dt 30,19), expressa a sua preocupação 
com a vida humana, ameaçada desde o seu início por 
causa do aborto, até a sua consumação por causa da 
eutanásia e busca olhar a realidade atual, iluminar esta 
realidade mostrando o Deus Vivo que nos dá a vida e   
as decorrências éticas desta verdade para então, propor 
caminhos de CONVERSÃO e de TRANSFORMAÇÃO  
da sociedade a fim de que a pessoa humana seja 
sempre valorizada em sua plenitude, conforme a sua 
natureza e a vontade de Deus, de modo que a vida seja 
um dos principais fundamentos da hierarquia de valores 
que marca o nosso existir e determina o nosso agir.



ORAÇÃO DA CF 2008

Ó Deus Pai e Criador, em vós vivemos, nos movemos e 
somos! Sois presença viva em nossas vidas, pois nos 
fizestes à vossa imagem e semelhança. Proclamamos as 
maravilhas de vosso amor presentes na criação e na história. 
Por vosso Espírito, tudo renasce e ganha vida.
Nosso egoísmo muitas vezes desfigura a obra de vossas 
mãos, causando morte e destruição. Junto aos avanços, 
presenciamos tantas ameaças à vida. Que nesta Quaresma 
acolhamos a graça da conversão, tornando-nos mais atentos 
e fiéis ao Evangelho. Que o compromisso de nossa fé nos 
leve a defender e promover a vida no seu início, no seu 
crescimento e também no seu declínio. Vosso Filho Jesus 
Cristo, crucificado e ressuscitado, nos confirma que o amor é
mais forte que a morte. Como seus discípulos queremos 
“escolher a vida”. Maria, Mãe da vida, que protegeu e 
acompanhou seu Filho, da gestação à ressurreição, 
interceda por nós, Amem!



Para nós, cristãos, a defesa da vida 
deve ser feita a partir dos critérios 
estabelecidos por Jesus e que estão 
presentes nos Evangelhos e 
explicitados na Doutrina da Igreja. 



A PALAVRA DE DEUSA PALAVRA DE DEUS

"A voz do sangue de teu irmão clama da terra 
até mim." (Gênesis 4,10)

"De pele e carne me revestiste, de ossos e 
nervos me teceste." (Jó 10,11)

"O espírito de Deus me fez, e a inspiração do 
Todo-Poderoso me deu vida." (Jó 33,4)

"Os filhos são um dom de Deus." (Salmo 126,3)



A PALAVRA DE DEUSA PALAVRA DE DEUS

"Fostes vós que plasmastes as entranhas de  
meu corpo, vós me tecestes no seio de minha 
mãe. Seja bendito por me haverdes feito de  
modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras       
tão extraordinárias, conheceis até o fundo a 
minha alma." (Salmo 138,13-14)

"Nada de minha substância vós é oculto, quando 
fui formado ocultamente, quando fui tecido nas 
entranhas subterrâneas.“ (Salmo 138,15)



A PALAVRA DE DEUSA PALAVRA DE DEUS

"Livra os que são condenados à morte, salva os     
que são arrastados ao suplício." (Provérbios 24,11)

"Fale por aqueles que não podem falar por si 
mesmos." (Provérbios 31,7)

"Desde o seio materno Javé me chamou, desde         
o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome." 
(Isaías 49,1)

"Pode uma mãe esquecer-se de seu filho, não ter 
ternura pelo bebê em seu ventre? Mesmo se ela 
esquecer-te, eu não esquecerei de você. Escrevi    
seu nome na palma da minha mão." (Isaías 49,15-16)



A PALAVRA DE DEUSA PALAVRA DE DEUS

"Antes mesmo de te formar no ventre materno,  
eu te conheci, antes que saísses do seio de tua 
mãe, eu te consagrei." (Jeremias 1, 5)

"Todo aquele que acolhe um destes pequeninos 
em meu nome é a mim que acolhe.“ (Mateus 9,37)

"Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o 
destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado,    
e isto sois vós." (I Coríntios 3, 17)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Uma visão global do homem

“O problema da natalidade, como de resto 
qualquer outro problema que diga respeito à vida 
humana, deve ser considerado numa perspectiva 
que transcenda as vistas parciais - sejam elas de 
ordem biológica, psicológica, demográfica ou 
sociológica - à luz da visão integral do homem e 
da sua vocação, não só natural e terrena, mas 
também sobrenatural e eterna.”

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

As características do amor conjugal
O amor conjugal é um ato da vontade livre, uma forma    
dar-se a si mesmo. É amor fecundo que não se esgota      
na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado     
a continuar-se, suscitando novas vidas. Sendo assim,             
o amor conjugal requer nos esposos uma consciência        
da sua missão de “paternidade responsável”.                
Nesse sentido, descobre-se que há leis biológicas que 
fazem parte da pessoa humana, que a razão e a vontade 
devem dominar o instinto e as paixões e, ainda, em relação 
às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, 
que a paternidade responsável exerce-se tanto com a 
deliberação ponderada e generosa de formar uma família 
numerosa, como com a decisão, tomada por motivos graves 
e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente,   
ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento.

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal,  
ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, 
torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo 
leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. 
Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo
e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o 
sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação 
para a altíssima vocação do homem para a paternidade.

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Vias ilícitas para a regulação dos nascimentos

É ilegítima a interrupção direta do processo generativo
já iniciado, e, sobretudo, o aborto querido diretamente        
e procurado, mesmo por razões terapêuticas.                     

É ilegítima a esterilização direta, quer perpétua quer 
temporária, tanto do homem como da mulher.                     

É ilegítima toda a ação que, antes, durante, ou depois do 
ato conjugal se proponha, como fim ou como meio, tornar 
impossível a procriação.

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Licitude dos meios terapêuticos

A Igreja, por outro lado, não considera ilícito o recurso 
aos meios terapêuticos, verdadeiramente necessários 
para curar doenças do organismo, ainda que daí venha   
a resultar um impedimento, mesmo previsto, à procriação, 
desde que tal impedimento não seja, por motivo nenhum,  
querido diretamente. 

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Se existem motivos sérios para distanciar os 
nascimentos, que derivem ou das condições físicas 
ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias 
exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em 
conta os ritmos naturais imanentes às funções 
geradoras, para usar  do matrimônio só nos períodos 
infecundos    e, deste modo, regular a natalidade,  
sem ofender os princípios morais. 

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Portanto, se não se quer expor ao arbítrio dos homens a 
missão de gerar a vida, devem-se reconhecer 
necessariamente limites intransponíveis no domínio do 
homem sobre o próprio corpo e as suas funções; limites 
que a nenhum homem, seja ele simples cidadão privado, 
ou investido de autoridade, é lícito ultrapassar. E esses 
mesmos limites não podem ser determinados senão pelo 
respeito devido à integridade do organismo humano e das 
suas funções naturais, segundo os princípios acima 
recordados e segundo a reta inteligência do "princípio de 
totalidade", ilustrado pelo nosso predecessor Pio XII.          

(Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Apelo aos governantes

Nós queremos dizer aos governantes, que são os 
principais responsáveis pelo bem comum e que dispõem 
de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes 
morais: não permitais que se degrade a moralidade das 
vossas populações; não admitais que se introduzam 
legalmente, naquela célula fundamental que é a família, 
práticas contrárias à lei natural e divina. Existe uma outra 
via, pela qual os Poderes públicos podem e devem 
contribuir para a solução do problema demográfico:         
é a via de uma política familiar providente, de uma sábia 
educação das populações, que respeite a lei moral e a 
liberdade dos cidadãos. (Papa Paulo VI, 1968)



HUMANAE VITAEHUMANAE VITAE

Aos homens de Ciência
Queremos agora exprimir o nosso encorajamento aos 
homens de ciência, os quais "podem dar uma grande 
contribuição para o bem do matrimônio e da família e para a 
paz das consciências, se se esforçarem por esclarecer mais 
profundamente, com estudos convergentes, as diversas 
condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação 
humana". É para desejar muito particularmente que a ciência 
médica consiga fornecer uma base suficientemente segura 
para a regulação dos nascimentos, fundada na observância 
dos ritmos naturais. Assim, os homens de ciência, e de modo 
especial os cientistas católicos, contribuirão para demonstrar 
que "não pode haver contradição entre as leis divinas que 
regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor 
conjugal autêntico". (Papa Paulo VI, 1968)



EVANGELIUM VITAEEVANGELIUM VITAE
Já o Concílio Vaticano II deplorou fortemente os múltiplos crimes e 
atentados contra a vida humana. À distância de trinta anos e fazendo 
minhas as palavras da Assembléia Conciliar, uma vez mais e com 
idêntica força os deploro em nome da Igreja inteira, com a certeza de 
interpretar o sentimento autêntico de toda a consciência reta: “Tudo 
quanto se opõe à vida, como seja toda a espécie de homicídio, 
genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário; tudo o que viola a 
integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos 
corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias 
consciências; tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, 
como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as 
deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e 
jovens; e também as condições degradantes de trabalho, em que os 
operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como 
pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras 
semelhantes são infamantes; ao mesmo tempo que corrompem a 
civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem, do 
que os que padecem injustamente; e ofendem gravemente a honra 
devida ao Criador”. (Papa João Paulo II, 1995)



EVANGELIUM VITAEEVANGELIUM VITAE

"Em conformidade com o Magistério dos meus 
predecessores e em comunhão com os Bispos         
da Igreja Católica, confirmo que a eutanásia é
uma violação grave da lei de Deus, enquanto      
morte deliberada, totalmente inaceitável, de uma 
pessoa humana. Tal doutrina está fundada sobre       
a lei natural e sobre a Palavra de Deus escrita,           
é transmitida pela Tradição da Igreja e ensinada     
pelo Magistério ordinário e universal." 

(Papa João Paulo II, 1995)



CATECISMO DA IGREJA CATCATECISMO DA IGREJA CATÓÓLICALICA
Não matarás com o aborto o fruto do teu seio nem farás 
morrer a criança já nascida." (Didaqué, o primeiro catecismo 
católico, tem quase dois mil anos.)

“A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano 
inocente, sendo isso gravemente contrário à dignidade da 
pessoa e à santidade do Criador”.                            
(Catecismo da Igreja Católica: 466)

"A vida humana é sagrada porque desde a sua origem ela 
encerra a ação criadora de Deus, e permanece para sempre 
numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só
Deus é o dono da vida, do começo ao fim, ninguém em 
nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de 
destruir diretamente um ser humano inocente."              
(Catecismo da Igreja Católica: 2258)



PALAVRAS DE JOÃO PAULO IIPALAVRAS DE JOÃO PAULO II

"Peço a Deus que cada brasileiro, de nascimento ou de 
adoção, respeite os direitos fundamentais de toda pessoa 
humana. Entre tais direitos, impossível não salientar o direito 
do nascituro à vida."
(S.S. João Paulo II, Discurso ao Presidente da República, Brasília, 1980)

"Aqueles que têm responsabilidade de elaborar e promulgar 
leis o façam no respeito aos valores insubstituíveis de uma 
ética cristã, entre os quais avulta o valor da vida humana."
(S.S. João Paulo II, Homilia sobre a Família, Rio de Janeiro, 1980)



PALAVRAS DE JOÃO PAULO IIPALAVRAS DE JOÃO PAULO II

"Como não ficar perturbado diante do fato de que se 
dispôs despender enormes somas de dinheiro para 
difundir os meios contraceptivos, eticamente 
inadmissíveis, enquanto se recusa desenvolver o grande 
potencial da Planificação Familiar Natural?"
(S.S. João Paulo II, Alocução do Ângelus, 24/7/94)

"O aborto é um crime abominável, uma vergonha para a 
humanidade."
(S.S. João Paulo II, Maracanã, Rio de Janeiro, 04/10/97)



DOCUMENTO DE APARECIDADOCUMENTO DE APARECIDA

Reafirmando o caminho da Igreja na defesa da vida e da 
pessoa humana, o Documento Final da V Conferência Geral 
do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, ou Documento 
de Aparecida, lembra que nossa fé não pode ser reduzida a 
normas e proibições, à repetição mecânica de princípios 
doutrinais ou ao moralismo. Nossa maior ameaça, diz o 
documento, “é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da 
Igreja na qual, aparentemente, tudo procede com 
normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando e 
degenerando em mesquinhez”. A todos nos toca “recomeçar 
a partir de Cristo”, reconhecendo que “não se começa a ser 
cristão por uma decisão ética ou uma grande idéia, mas pelo 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá
um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação 
decisiva”.



SACRALIDADE DA VIDA HUMANASACRALIDADE DA VIDA HUMANA

O encontro com Cristo é o ponto de onde partimos 
para reconhecer plenamente a sacralidade da vida     
e a dignidade da pessoa humana, mas esse 
reconhecimento não é exclusivo às pessoas de fé. 
Todo ser humano traz, em seu coração, o desejo de 
ter essa sacralidade e essa dignidade reconhecidas. 
“Bendizemos ao Pai porque, mesmo entre 
dificuldades e incertezas, todo homem aberto 
sinceramente à verdade e ao bem comum pode 
chegar a descobrir na lei natural, escrita em seu 
coração (cf. Rm 2,14-15).



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008:CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2008:
OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Levar a Igreja e a sociedade a defender e a 

promover a vida humana, desde a sua concepção 

até a sua morte natural, compreendida como dom 

de Deus e co-responsabilidade de todos, na busca 

de sua plenificação, a partir da beleza e do 

SENTIDO DA VIDA em todas as circunstâncias,     

e do compromisso ético do AMOR FRATERNO.



OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS
1- Desenvolver uma concepção de PESSOA (antropologia integral) 
capaz de fundamentar adequadamente, sem reducionismos, as ações 
em defesa da vida humana.
2- Fortalecer a FAMÍLIA como espaço primeiro da defesa da vida, 
através da maternidade e da paternidade responsáveis, do acolhimento 
aos idosos, doentes e sofredores.
3- Fomentar a CULTURA DA VIDA, através da educação, para o 
desenvolvimento pleno da afetividade, a co-responsabilidade entre 
homem e mulher, e a solidariedade entre todos.
4- Trabalhar em UNIDADE com pessoas de diversas posições culturais e 
diferentes religiões na busca da promoção da vida.
5- Desenvolver nas pessoas a CONSCIÊNCIA CRÍTICA diante das 
estruturas que geram a morte e promovem a manipulação e 
comercialização da vida humana.
6- Propor e apoiar POLÍTICAS PÚBLICAS que garantam a promoção e 
defesa da vida.
7- Crescer na FÉ, vivida como amor a Deus e amor aos irmãos, 
respeitando a sacralidade de cada pessoa, imagem e semelhança de 
Deus e habitação da Trindade, VALORIZANDO todos os elementos de 
defesa da vida presentes em todas as religiões.



““INVESTIGAINVESTIGAÇÇÃO EXISTENCIALÃO EXISTENCIAL””

Quem somos nós?

O que nos aflige?

Quais são nossos verdadeiros desejos? 



1-Anseio por felicidade, por realização da nossa própria pessoa. 
Essencialmente, é o desejo de “amar e ser amado”.

2-Percepção do próprio “eu”, da própria individualidade e da 
própria dignidade. A dignidade pessoal intrínseca nos pertence 
desde a concepção e nunca poderá nos ser tirada.

3-Desejo de liberdade. O que é ser livre? 

4-Necessidade de responsabilidade. Além das responsabilidades 
que nos foram impostas pelo ambiente ou pela organização 
social, existe uma responsabilidade original, da qual nenhum ser
humano pode escapar: a responsabilidade para com a própria 
vida, a percepção de que ela nos pertence e que devemos 
procurar fazer o melhor possível para nos realizarmos.

““INVESTIGAINVESTIGAÇÇÃO EXISTENCIALÃO EXISTENCIAL””



OS VALORES NA “CULTURA DA MORTE”

Autonomia individualista = Desejo de se fazer tudo que se 
quer, sem nenhum limite externo, desejo de ter coisas e poder 
para provar o próprio êxito. 

Individualismo = Desejo de “usar e descartar quando não 
serve mais”, desejo de descartar os idosos e não deixar nascer 
os deficientes, vistos como peças inúteis de nossa sociedade.

Hedonismo = Tendência de buscar a própria instintividade, 
portanto de reduzir a atitude do amor à atitude erótica e de 
reduzir a atitude erótica à mera atitude sexual.

Imediatismo = Desejo de se aproveitar, numa correria louca, 
cada oportunidade. O resultado é o fracionamento da vida em 
momentos e em necessidades momentâneas, fazendo com 
que a fração determine o todo, e não o contrário.  



DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS

No “método científico”, o cientista, a partir de      
suas observações e de teorias anteriores,         
elabora HIPÓTESES sobre alguns fenômenos, 
realiza EXPERIMENTOS controlados através dos 
quais verifica se a natureza se comporta segundo    
as hipóteses e, se considerar uma hipótese válida, 
escreve uma TEORIA. Assim, estamos num caminho 
que nos permite conhecer sempre mais a natureza. 
Contudo, o método científico explica o funcionamento 
de um fenômeno, mas não o seu SIGNIFICADO.



A ciência passou a depender cada vez mais das 
inovações tecnológicas e, por isso, a necessitar cada 
vez mais de RECURSOS FINANCEIROS. As equipes 
de pesquisa necessitam produzir muito e convencer   
os financiadores de que seus resultados realmente 
ajudarão a resolver os problemas. Nesse processo 
COMPETITIVO, critérios como prudência e respeito     
à pessoa humana algumas vezes parecem se tornar 
obstáculos ao crescimento do grupo e de sua 
produção. 

DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS



A indústria farmacêutica protagonizou vários casos de 
pesquisas em que os direitos humanos foram violados. 
Populações pobres, minorias étnicas, presidiários,     
pessoas com deficiências foram sujeitadas a experiências  
de altíssimo risco, com resultados trágicos. À medida que   
os países desenvolvidos foram se conscientizando dessas 
VIOLAÇÕES DOS DUREITOS HUMANOS, tais pesquisas 
foram se deslocando para os países pobres da África e da 
América Latina. 

DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS



Para evitar que isso aconteça, as instituições de  
pesquisa e as universidades devem, por lei, contar      
com os chamados COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISAS,      
em que cientistas e representantes da população  
avaliam os projetos de pesquisa antes que se iniciem      
e podem impedir aqueles que desrespeitem os direitos 
humanos. Contudo, os interesses econômicos sempre 
falam alto e procuram induzir as instituições a realizarem 
pesquisas mais rápidas e de menor custo, mesmo que 
apresentem questionamentos éticos.

DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS



Por outro lado, resultados ainda muito preliminares    
são oferecidos à população como definitivos ou como 
soluções garantidas para problemas dolorosos.             
É o caso da pesquisa com células-tronco embrionárias, 
que vem sendo apresentada como solução a várias 
doenças, sendo que ainda não apresentou nenhum 
resultado prático definitivo. Além disso, outras soluções 
igualmente viáveis são esquecidas e podem até deixar 

de ser desenvolvidas por falta de recursos.

DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS DESAFIOS DA CIÊNCIA E NOVAS 
TECNOLOGIASTECNOLOGIAS



VIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADEVIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE

Visão freudiana da sexualidade:

Há um duelo constante entre a força do impulso sexual 
(libido) e a força repressora cultural, social, moral e 
religiosa (super-ego). 

O “ego” é o resultado da luta entre estas duas forças. 

Para Freud, a maioria dos problemas psicológicos vem 
de impulsos reprimidos. 



Alguns entenderam que os padrões de comportamento 
deveriam ser contestados e rompidos para que se 
conquistasse o direito ao livre exercício da sexualidade 
a partir dos próprios impulsos. Ao longo do século XX, 
essa insatisfação freqüentemente se manifestou nos 
chamados “movimentos de contracultura”, entre os 
quais, o mais conhecido foi o movimento hippie.        
Aos poucos, suas críticas foram penetrando em toda a 
sociedade, moldando certa forma de pensar típica de 

nossos tempos.

VIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADEVIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE



Atualmente, a procura pela liberação da atividade 
sexual enfrenta dois problemas: doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs), como a AIDS,    
e a gravidez indesejada. 

O problema se agrava à medida que diminui a “idade 
da primeira relação sexual” e se multiplicam as 
relações sexuais fora do casamento. 

Para os que consideram a questão apenas em seu 
aspecto técnico, a solução é a informação e a 
distribuição dos recursos necessários à prevenção    
e contracepção (preservativos e pílulas 
anticoncepcionais). 

VIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADEVIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE



Para os que consideram que o problema não é
apenas técnico, mas envolve uma dimensão de 
compromisso entre afetividade e sexualidade,    
o problema não é apenas de informação, mas sim 
de educação e construção de oportunidades que 
propiciem o amadurecimento pessoal e a vivência 
de uma sexualidade responsável que responda a 
anseios existenciais mais profundos, muitas vezes 

desconhecidos pela própria pessoa.

VIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADEVIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE



É preciso haver programas educacionais que proponham a 
abstinência (para as pessoas solteiras) e a fidelidade (para 
as pessoas casadas) como caminhos para uma vida sexual 
saudável e satisfatória. No campo da contracepção: 

Paternidade e maternidade responsável = O planejamento 
familiar natural é um conjunto de práticas que levam o casal a 
assumir o número de filhos que considera mais adequado e a 
viver com maturidade a paternidade e a maternidade sobre os 
filhos que nascem.                                       

“Método natural” = Ele não se reduz a ver quais são os dias 
férteis da mulher. Implica um acompanhamento de todas as 
variações do corpo da mulher ao longo do ciclo menstrual e a 
colaboração do homem. Por isso, é considerado um método 

mais rico do ponto de vista afetivo.

VIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADEVIDA, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE



Do ponto de vista da Biologia e da Genética, a vida 
humana começa no exato momento da fecundação, 
que é a penetração do espermatozóide no óvulo. 
Quando os dois gametas se unem, acontece o milagre 
da vida: forma-se uma identidade genética única, 
diferente da simples soma das características dos pais, 
portadora em si mesma de uma programação própria 
de desenvolvimento. Suas características 
constitucionais já estão definidas: cor da pele e dos 
olhos, estatura, tipo sangüíneo, temperamento, etc. 
Necessita apenas de oxigênio, de alimento e de 
proteção para continuar o seu caminho como qualquer 
outro ser vivo precisa. Embora esteja na mãe, não é a 
mãe.

DIREITO DIREITO ÀÀ VIDAVIDA



Constata-se, no desenvolvimento de cada novo ser humano, que as 
primeiras horas de aparente quietude após a fecundação, a fase de 
zigoto e de embrião são etapas que caracterizam diferentes estágios 
de sua vida, assim como a infância, a adolescência, a maioridade ou a 
velhice serão etapas de sua vida após o nascimento.
Seis a oito dias depois da fecundação, o embrião completa a 
nidificação, que é o processo de implantação na parede do útero.
Alguns querem estabelecer este momento de implantação como o 
início da vida; contudo, o embrião vinha se desenvolvendo desde o 
momento da fecundação e chega vivo ao útero já com centenas de 
células formadas a partir da primeira célula-ovo. 
Assim, não se pode afirmar que antes não havia um ser vivo da 
espécie humana que, inclusive estabelecia relações com sua mãe, 
enviando-lhe mensagens para garantir sua existência, usando uma 

linguagem bioquímica, hormonal e imunológica.

DIREITO DIREITO ÀÀ VIDAVIDA



Bebê com 7 semanas de gestação

www.priestsforlife.org



www.priestsforlife.org

Bebê com 7 semanas de gestação



Pézinhos de bebê com 11 semanas de gestação

www.priestsforlife.org



www.priestsforlife.org

Bebê com 4 meses de gestação



No Brasil, o aborto é proibido, constando no artigo 128 do 
Código Penal que ele não é punido em duas situações:  
(a) quando realizado para salvar a vida da mãe. 
(b) quando a gestação decorre de estupro. 
Nos casos de gravidez de alto risco, atualmente, com os 
recursos da medicina, é possível salvar tanto a vida da 
mãe quanto a vida do bebê.
Nos casos de gravidez em conseqüência de estupro, 
deve-se amparar a mulher que sofreu a violência sexual e 
também o bebê. Deve-se, contudo, punir o estuprador. 
Algumas pessoas indicam o abortamento do bebê, 
alegando que a criança irá ser sempre uma lembrança da 
violência sofrida. Na prática, mães que levaram a gravidez 
adiante ultrapassaram a rejeição inicial e passaram a amar 
seus filhos, e eles sentem-se muito gratos a elas. 

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Infelizmente, em nosso país, tem-se obtido autorização 
judicial para realizar aborto de fetos que apresentam 
malformações, embora isto seja ilegal. É o aborto 
“eugenético”: recusa em aceitar os “imperfeitos”. 

Nestes casos, verifica-se a desvalorização da própria 
dignidade da mãe pela maneira como alguns profissionais 
de saúde e da mídia referem-se a ela ao chamá-la de 
“caixão ambulante” e a grave infração ética de negar o 
direito à vida a uma criança doente ou deficiente.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que 
visam disfarçadamente a liberação total do aborto 
provocado para qualquer tempo de gestação, como é o 
caso do Projeto de Lei 1135/91, que visa revogar o artigo 
124 do Código Penal, ao mesmo tempo em que afirma 
estar “apenas” liberando o aborto até as doze semanas.   
Ora, nesse artigo, o Código Penal brasileiro afirma que 
constitui crime “praticar aborto em si mesma ou consentir 
que outros o façam”. Caso esse artigo seja revogado, 
estará aberta a possibilidade da prática irrestrita do aborto 
voluntário. Mais ainda, conforme fatos ocorridos em outros 
países, os promotores do aborto passam a reivindicá-lo 
como um direito.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Tem sido divulgado pela mídia e até por autoridades 
públicas que a legalização do aborto seria um “mal 
necessário” porque o número de mortes de mulheres em 
decorrência da clandestinidade do aborto chegaria a 
milhares anualmente. Entretanto, os dados oficiais de 
mortes maternas em decorrência de todos os tipos de 
aborto variam de 115 a 163, entre os anos de 1996 a 
2004. Se retirarmos os números relativos aos casos que 
não foram devidos ao aborto provocado chega-se ao 
número entre 70 a 108 mortes maternas anuais, ocorridas 
possivelmente por aborto provocado. Lamenta-se 
profundamente que ocorra uma só morte materna por 
aborto clandestino, porém este resultado não justifica 
tratá-lo como problema de saúde pública.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Argumenta-se que o número de abortos diminui após a 
sua legalização. Não é o que se verificou em diversos 
países, mesmo após muitos anos. Exemplos:

(a) Inglaterra e País de Gales: de 1969 a 2002 houve 

aumento de 700%, partindo de 49.829 para 185.415 
abortos.

(b) Espanha: de 1986 a 2004 houve um aumento de 
18196%, de 467 a 84985 abortos.

(c) China: só em 2001 houve 6.284.844 abortos 

provocados, mesmo após muitos anos de sua liberação.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Outro argumento usado como justificativa da necessidade 
de mudança nas leis brasileiras é o cálculo suposto de que 
aconteceriam mais de um milhão de abortos clandestinos 
por ano no Brasil. Argumenta-se: a legislação seria 
incoerente diante do fato concreto de que abortos 
clandestinos são realizados na prática. 

Na verdade, não se sabe quantos abortos clandestinos 
ocorrem no Brasil. 

Além disso, muitos outros crimes e condutas inadequadas 
também ocorrem ilegalmente e não se pode pensar em 
“legalização do crime e das condutas inadequadas”, para 
que tudo ocorra “em segurança”, com apoio legal e 
financiado com verba pública!

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Muitos se declaram contra o aborto, mas acham que, em 
algumas situações,  seria a única solução para a mãe e 
até mesmo para o bebê, evitando que este seja 
abandonado ou mal amado no futuro. Com base em 
publicações bastante questionáveis em seu valor 
científico, cresce a idéia de que diminui a violência social 
com a menor natalidade de crianças não desejadas, 
sobretudo entre os pobres. Esta idéia expressa sério 
preconceito em relação à classe pobre, como se a criança, 
uma vez nascida, fosse obrigatoriamente determinada 
para a desgraça, o que justificaria “matá-la por pena 
antecipada”.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Constata-se também uma visão imediatista sobre o que 
seria “bom” para a mulher num dado momento da sua 
vida. Conforme estudos internacionais, o aborto provocado 
fere profundamente a mulher que o pratica. Há trabalhos 
bem fundamentados que mostram aumento de 100% em 
quadros de ansiedade, depressão e idéias de suicídio
entre as adolescentes submetidas ao aborto provocado, 
em relação às que haviam levado a gravidez até o final.
Mesmo quando a mulher não se sente em condições para 
assumir uma gestação e inúmeros fatores concorrem para 
que esta seja indesejada, mesmo assim, ela é prejudicada 
pela realização do aborto, cujas conseqüências podem 
aparecer a curto, médio ou longo prazo.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Outro elemento que devemos levar em consideração é o 
machismo. Muitos homens procuram um relacionamento 
com as mulheres sem que este tenha uma relação pessoal 
de igualdade. Com isso, a mulher não é vista como 
pessoa, mas como mero objeto de prazer, e uma eventual 
gravidez nem sempre é levada em consideração, cabendo 
à mulher o ônus de leva-la adiante. O homem não assume 
sua responsabilidade diante da paternidade. Assim, em 
geral cabe à mulher evitar a gravidez, inclusive através de 
métodos prejudiciais à sua saúde, já que o machista não 
aceita os métodos naturais. No caso de uma gravidez 
indesejada, ou a mulher a assume sozinha todas as suas 
conseqüências, ou infelizmente aborta, normalmente 

induzida pelo homem.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Cresce a argumentação de que o aborto não seria a 
primeira escolha de ninguém; porém, mesmo assim, 
alguns acham que a mulher deveria ter o direito de optar 
por ele se assim considerasse necessário. A luta pela 
emancipação da mulher exigiria o preço da liberação do 
aborto para que ela se tornasse efetivamente “dona de 
seu próprio corpo”. Este argumento ignora que a criança 
por nascer é o outro ser presente. Não é um simples órgão 
doente que se quer retirar. O argumento do “direito da 
mulher ao aborto” vem sendo defendido, sobretudo por 
diferentes redes feministas e por alguns intelectuais, 
identificando-se o princípio do prazer e do liberalismo 
como base desta tese. Este protesto não parte da classe 
mais pobre que deseja, na realidade, condições para ter e 
criar os seus filhos.

ABORTAMENTO PROVOCADOABORTAMENTO PROVOCADO



Atenção: 
A seguir, você verá fotos de bebês abortados, 

uma dura realidade!



Aborto de bebê com 8 semanas de gestação

www.abortionno.org



Aborto de bebê com 8 semanas de gestação

www.abortionno.org



Aborto de bebê com 8 semanas de gestação

www.abortionno.org



Aborto de bebê com 10 semanas de gestação

www.abortionno.org



www.abortionno.org

Aborto de bebê com 11 semanas de gestação



Aborto de bebê no segundo trimestre de gestação

www.abortionno.org



Se o ser vivo gerado é um ser vivo humano, lhe é devido 
igual respeito que se deve a toda pessoa humana.   
Consta na Constituição Federal brasileira, no Art. 5°: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e   
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida ...”. Por este motivo, ao surgir a pressão 
para a autorização do aborto, diante daquilo que não se 
pode questionar por ser uma cláusula imutável, pétrea,   
da Constituição Federal, são apresentadas dúvidas quanto 
à certeza do momento em que a vida de um novo ser 

humano se inicia.

DIREITO DIREITO ÀÀ VIDAVIDA



Na segunda metade do século XX, iniciou-se uma 
pressão para a legalização do aborto.
Algumas das causas:                                             
1- A preocupação em manter o poder por parte dos 
paises ricos diante do temor da explosão demográfica 
nos países em desenvolvimento e o temor de uma 
possível escassez de alimentos;                                   
2- A preocupação com o equilíbrio ecológico;                  
3- A dificuldade de sobrevivência da população pobre 
nos grandes centros urbanos;                                    
4- A luta por uma cultura de exercício livre e sem 
compromisso da sexualidade;                                     
5- O desenvolvimento do feminismo como conquista do 
direito da mulher a não ter filhos. 

CONTROLE POPULACIONALCONTROLE POPULACIONAL



Assim, criaram-se programas de financiamentos, 
sobretudo para pesquisa e distribuição de métodos 
anticoncepcionais, concomitantemente à luta para tornar 
livre o aborto. As reivindicações atingiram os países ricos, 
embora fossem dirigidas sobretudo aos países pobres, 
juntamente com outros projetos sociais, culturais e de 
saúde. Em 1968, o presidente do Banco Mundial anunciou 
oficialmente o envolvimento ativo do Banco Mundial nas 
medidas de controle populacional. As verbas foram 
crescendo ao longo dos anos com participações de outros 
países e de outras Fundações.

Fonte: CRITCHLOW, Donald T. Intended Consequences: 
Birth Control, Abortion, And The Federal Government in 

Modern America. Oxford University Press, 1999.

CONTROLE POPULACIONALCONTROLE POPULACIONAL



A “fecundação artificial” ou “reprodução assistida” inclui 
procedimentos técnicos que procuram obter a concepção 
humana de maneira diversa do ato sexual natural.                
Pode ser por : 

1- Técnica que interfere diretamente no organismo da mulher,    
a fecundação in vivo (não se confunda com tratamentos de 
esterilidade que não interferem no ato sexual em si).  

2- Técnica em que se manipulam os óvulos, os espermatozóides 
e os embriões em laboratório. Os embriões obtidos são 
transferidos ao útero, em geral até o quinto dia de vida, na 
expectativa de que se desenvolvam normalmente.

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



O primeiro “bebê de proveta” nasceu na Inglaterra em 
julho de 1978. No Brasil, foi em outubro de 1984. 
Conforme dados da Sociedade Americana de Fertilidade, 
o índice de infertilidade no mundo aumentou, oscilando 
entre 26 a 32%. A diminuição da fertilidade ocorre por 
diversas causas, como retardamento da gravidez, doenças 
infecciosas, prováveis efeitos de uso de hormônios, 
aumento de problemas ginecológicos e diminuição da 
fertilidade masculina. Mesmo reconhecendo o grande 
desejo de ter filhos nas pessoas com dificuldades de 
fertilidade, esta técnica tem apresentado problemas e 
questionamentos. O embrião, antes escondido no claustro 
materno, se tornou passível de experimentações.

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Normalmente, a técnica inclui o hiper-estímulo dos ovários 
para a produção de diversos óvulos que são captados e 
fecundados em laboratório. Os embriões não depositados 
no útero são chamados de “excedentes”. Eles costumam 
ser destruídos ou congelados a menos 196°C, na espera 
de uma próxima tentativa de gestação. No mundo todo, 
este fato levou à perplexidade sobre o que fazer com o 
acúmulo destes embriões congelados.

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Os pais experimentam um conflito, porque após o esforço 
para conseguir uma gravidez, passam a ter filhos 
congelados! 

Muitas vezes, os pais desaparecem, em virtude da 
dificuldade de enfrentar o problema, por não entenderem 
muito bem “o que” está congelado. 

A crio-conservação, ou congelamento, é de alto custo e      
os laboratórios não têm motivos para conservar 
indefinidamente os embriões que, eticamente, nem 
deveriam ter sido artificialmente criados fora do útero e 
posteriormente congelados!

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Quando são inseridos diversos embriões no útero, surge o 
risco da gravidez múltipla. Nesse caso, utiliza-se a técnica 
de “redução dos embriões”, que consiste em escolher os 
embriões que serão eliminados, com injeção intracardíaca
(aplicada no coração do embrião ainda dentro do útero). 
Os embriões mortos são deixados no útero enquanto se 
espera o prosseguimento da gestação do embrião ou dos 
embriões poupados. Este processo é uma outra forma de 
realização do aborto proibido por lei e, embora seja 
claramente um procedimento contra o direito à vida do ser 
em gestação, é realizado no Brasil. Por quê?!

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



A técnica da fertilização in vitro trouxe outras possibilidades totalmente 

questionáveis como: 
1- doação de óvulos e de espermatozóides por pessoas conhecidas ou não; 
2- doação de ovários; 
3- “mãe ou útero de aluguel”; 
4- embriões desenvolvidos após a morte do pai ou da mãe;
5- filhos na menopausa; 
6- inseminação em mulheres que não querem pais para os seus filhos; 
7- clonagem; 
8- manipulação genética em gametas e em embriões; 
9- morte de muitos embriões para cada caso de “sucesso”; 
10- nascimento de gêmeos com distância de anos entre eles; 
11 - pais “diferentes” (como avó que dá a luz a neto, tia a sobrinho);           
12- possibilidade de “múltiplos pais” (biológico, a mãe de aluguel, o legal   
que “comprou o procedimento”, o que educa).

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Sobretudo, daí decorrem dois outros graves 
problemas: a eugenia e a possibilidade de uso de 
embriões para experiências de diversos tipos, 
inclusive com a justificativa de busca da cura de 
doenças. Verifica-se que vai se tornando 
culturalmente aceita a morte de embriões gerados 
em laboratórios (equivalente ao aborto).

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Ao se verificar o sucesso da fecundação, antes da 
transferência do embrião para o útero, se faz o exame 
genético em uma ou mais células para diagnosticar 
possíveis doenças (como a síndrome de Down, por 
exemplo). Se comprovadas, os embriões são eliminados, 
“descartados”. Esta seleção é evidentemente eugênica: 
eliminação dos considerados inferiores e defeituosos.         
A técnica tem se prestado também a matar embriões que 
não são adequados à “encomenda” dos pais: que não 
sejam do sexo preferido ou que tenham algum gene que 
possa, talvez, vir algum dia a manifestar algum problema. 
Verifica-se não só o conceito do “direito ao filho”, como o 
“direito àquele filho determinado que o pai ou a mãe 
planejam”.

REPRODUREPRODUÇÇÃO ASSISTIDAÃO ASSISTIDA



Células-tronco são aquelas que têm a capacidade 
de se transformar em células de qualquer tecido   
do nosso corpo: músculos, ossos, etc. 
As demais células não têm essa capacidade. 
Uma célula da pele não pode, por exemplo, originar 
outra de músculo, mas uma célula-tronco pode se 
tornar célula da pele, célula muscular, célula 
nervosa, etc. 
A função das células-tronco no embrião é formar    
o organismo e, no adulto, sua função é repor as 

células mortas.

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



Células-tronco embrionárias - células do embrião 
humano nos seus primeiros dias, em uma etapa, que os 
estudiosos chamam de blastocisto (estrutura formada 
após sete dias da fecundação, ou seja, aos sete dias de 
vida da pessoa humana). São chamadas de totipotentes, 
porque têm a capacidade de se auto-renovar e se 
diferenciar nas células dos 256 tecidos do organismo 
humano.

Células-tronco adultas - células indiferenciadas que 
podem ser encontradas também após o nascimento, por 
exemplo, no cordão umbilical, na medula óssea, pele, e 
outros tecidos. São multipotenciais, tendo a capacidade de 
se auto-renovarem e se diferenciarem em vários tecidos 
humanos, mas, originalmente, nem todos.

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



Experiências realizadas em ratos ou camundongos 
com células-tronco embrionárias têm demonstrado 
que, ao serem injetadas em outro organismo, elas 
produzem, em cerca de 50% dos casos, tumores, 
chamados teratomas, que muito facilmente se 
transformam em tumores cancerosos. Estas células 
são também rejeitadas pelo organismo que recebe  
o transplante.

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



O uso das células-tronco adultas já tem alcançado 
resultados comprovados de melhora ou cura de doenças  
em seres humanos. Exemplos: uso para regenerar células 
lesadas do coração, como no caso de enfarte; para melhora 
de lesões da medula nervosa na paraplegia ou tetraplegia; 
para cura de doenças degenerativas cerebrais, como na 
doença de Alzheimer ou Parkinson; para implante nas 
mamas, em substituição às próteses atuais; em diversos 
tipos de transplantes, como para a cura de leucemia; para 
originar dentes naturais ou retrocesso de calvície; para 
formar pele a ser usada em casos de queimaduras e outras 
plásticas; para cura de diabetes, etc.

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



Uma limitação de seu uso é que a técnica do auto-
transplante (a pessoa recebe suas próprias células-tronco
no local afetado) não pode ser indicada para pessoas com 
doenças genéticas.

Recentemente foram obtidos resultados que permitiriam 
que as células-tronco adultas se comportassem como 
células-tronco embrionárias, ganhando a capacidade da 
totipotência (reprogramação celular).

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



O grande problema ético que se apresenta no     
caso do uso de células-tronco embrionárias está
no processo de sua obtenção: o embrião é destruído! 

Mesmo sob o ponto de vista apenas biológico, sem 
discutir se o embrião merece ser chamado “pessoa”, 
esse fato faz diferença: é destruída uma novidade 
biológica, única na espécie. Nunca será possível 
“criar” outra igual! 

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



Nas palavras de 57 (cinqüenta e sete) expoentes do 
mundo acadêmico e científico norte-americano, em 
documento divulgado em 27 de outubro de 2004: 

“Baseado nas evidências disponíveis, ninguém pode 
predizer com certeza se elas (células tronco embrionárias 
humanas), em alguma época, produzirão benefícios 
clínicos e, muito menos, se produzirão benefícios que   
não possam ser obtidos por outros meios menos 
problemáticos do ponto de vista ético.”

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



No Brasil, é permitido fecundar um número maior do 
que os que são transferidos e congelar os chamados 
embriões excedentes. O destino a dar a tais embriões 
é motivo de sérias discussões. 

CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



“A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas 
são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos 
por mudanças, envelhecemos e, como acontece com 
todos os seres vivos da terra, a morte aparece como 
o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca 
nossas vidas com um caráter de urgência:                 
a lembrança de nossa mortalidade serve também 
para recordar-nos de que temos um tempo limitado 
para realizar nossa vida” (Catecismo da Igreja Católica, 1007) .
Por outro lado, a morte é transformada por Cristo. 
“Jesus, o Filho de Deus, sofreu também Ele a morte, 
própria da condição humana”. 
“A obediência de Jesus transformou a maldição da 
morte em bênção” (Catecismo da Igreja Católica, 1010).

Graças a Ele, a morte cristã tem um sentido positivo: 
“Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro” (Fl 1,21).

A MORTEA MORTE



Cada pessoa tem o direito de viver a própria 

morte, quando ela se apresenta como 
inevitável, como oportunidade única e 
definitiva de tomar consciência do “si mesmo”. 
Isto é totalmente diferente de determinar a 
própria morte: é assumir o morrer.

A MORTEA MORTE



“Mesmo quando a morte é considerada iminente,        
os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente 
não podem ser legitimamente interrompidos”
(Catecismo da Igreja Católica, 2279). 

Sem esses recursos ordinários, a morte é antecipada 
ou induzida propositalmente. 

São cuidados ordinários, obrigatórios  a qualquer 
paciente, inclusive os terminais: as cotas básicas de 
nutrientes, eletrólitos e água indispensáveis à
manutenção da vida.

A MORTEA MORTE



É preciso que se possibilite a cada paciente o conforto de 
sua própria fé. O cristão é chamado a viver este momento 
em intimidade com Cristo e na certeza do Amor infinito de 
Deus. 

O profissional da saúde, quando fortificado na mesma fé, 
reconhece no paciente o próprio Cristo, estabelecendo 
com ele uma verdadeira aliança de amor. 

Cada paciente tem direito, então, a uma atenção 
individualizada, que considere sua realidade pessoal 
integral corporal, psicológica, social e espiritual.

A MORTEA MORTE



“A interrupção de procedimentos médicos onerosos, 
perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos 
resultados esperados pode ser legítima. 

É a rejeição da ‘obstinação terapêutica’. 

Não se quer dessa maneira provocar a morte; aceita-se 
não poder impedi-la.         

As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver 
a competência e a capacidade para isso; caso contrário, 
pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a 
vontade razoável e os interesses legítimos do paciente.”
(Catecismo da Igreja Católica, 2278)

A MORTEA MORTE



Apenas a eficiência profissional integrada ao claro valor 
da vida e da dignidade da pessoa humana poderá
impedir o apressar da morte e, também, impedirão o 
prolongamento do sofrimento através de medidas 
ineficazes, sem retirar em qualquer instante os 
cuidados paliativos a que todos têm direito. 
Estes são os princípios para uma morte humanamente 
vivida, sem sofrimentos provocados, e assumida até o 

seu fim natural: a ortotanásia.

A MORTEA MORTE



1- Apoiar e fortalecer a família na sua missão de educar os filhos nos 
autênticos valores humanos e cristãos, bem como de desenvolver 
atitudes de solidariedade, assistência e partilha com doentes e idosos 
no âmbito familiar.

2- Promover uma pastoral familiar capaz de ajudar cada família a 
redescobrir sua missão, e acompanhá-la nas dificuldades que 
interferem na realização da mesma.

3- Incentivar a criação de centros que ofereçam aos casais programas 
de formação em paternidade e maternidade responsáveis e sobre o 
planejamento familiar natural.

4- Assegurar que se organizem, seja nos hospitais e clínicas, seja nos 
asilos e domicílios, serviços de cuidados paliativos com profissionais 
que tratem com dignidade os doentes terminais até sua morte natural 
e sejam um apoio para seus familiares.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



5- Promover cursos de educação afetivo-sexual para pais, priorizando 
os aspectos formativos sobre os informativos e valorizando o 
testemunho de vida com sua imensa capacidade formadora para a 
criança e o adolescente.

6- Desenvolver nas escolas, especialmente as católicas, uma 
educação afetivo-sexual que leve em conta a integralidade da pessoa 
e as diversas fases de sua maturação pessoal, capacitando de forma 
permanente os docentes.

7- Incluir o tema da educação afetivo-sexual nos programas de 
formação para a catequese, crisma e pastoral da juventude, 
oferecendo aos adolescentes e jovens uma autêntica educação para  
o amor, a qual requer a formação para a castidade e o respeito pelo 
significado esponsal do corpo.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



8- Reformular os cursos de noivos para que contemplem de forma 
mais ampla e aprofundada o sentido do matrimônio e da sexualidade 
humana.

9- Valorizar o papel singular da mulher na família e na sociedade, 
aprofundando a reflexão sobre o ser feminino em complementaridade 
com o ser masculino, ressaltando seu protagonismo no acolhimento e 
promoção da vida, bem como trabalhando pela superação de toda 
forma de discriminação, violência e exploração.

10- Promover a formação de leigos competentes e animá-los a 
organizarem-se para defender a vida e a família contra todos os 
ataques a que estão expostas, incentivando-os a participar em 
organismos de decisão, nacionais e internacionais.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



11- Incentivar as universidades e os centros de investigação a 
promoverem cursos de pós-graduação em Bioética Personalista.

12- Incentivar a formação e o fortalecimento das comissões de ética 
médica e de enfermagem pautadas no modelo da Bioética
Personalista, a fim de ajudar no discernimento das situações diárias 
vividas pelos profissionais da saúde.

13- Incentivar a elaboração de teses e pesquisas científicas em todos 
os campos do conhecimento voltadas às grandes temáticas da 
Bioética.

14- Introduzir a Bioética nos cursos superiores das áreas de humanas, 
biomédicas e de bioengenharia como componente curricular.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



15- Capacitar profissionais, especialmente das áreas de Saúde, 
Educação e Direito, no que diz respeito à formação da consciência, a 
fim de ocuparem espaços na sociedade e promoverem articulações e 

parcerias para a realização da tarefa de promover e defender a vida.

16- Acompanhar as associações de mulheres que lutam para superar 
situações difíceis, de vulnerabilidade ou de exclusão.

17- Promover o diálogo com autoridades para a elaboração de 
programas, leis e políticas públicas que permitam harmonizar a vida 
de trabalho da mulher com seus deveres de mãe de família.

18- Apoiar e acompanhar pastoralmente e com especial ternura e 
solidariedade as mulheres que decidiram não abortar, e acolher com 
misericórdia aquelas que abortaram, para ajudá-las a curar suas 
graves feridas e convidá-las a serem defensoras da vida.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



19- Organizar casas de acolhida – centros de referência, em todas as 
regiões do Brasil – com acompanhamento específico para socorrer e 
atender, com compaixão e solidariedade, as gestantes com risco de 
provocar um aborto.

20- Impulsionar centros paroquiais e diocesanos com uma pastoral de
atenção integral à família, especialmente àquelas que estão em 
situações difíceis: mães adolescentes e solteiras, pessoas que sofrem 
violência doméstica, pessoas da terceira idade etc.

21- Ajudar a criar possibilidades para que as crianças rejeitadas e 
abandonadas consigam, pela caridade cristã, condições de acolhida e 
adoção, e possam viver em família.

22- Divulgar serviços de saúde que atendam integralmente a pessoa 
humana e não tratem somente “a doença”.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



23 - Divulgar serviços de saúde que atendam desde o pré-natal, parto, 
pós-parto, orientando quanto aos métodos de planejamento familiar 
natural .

24- Resgatar documentos do Magistério da Igreja referentes a uma 
antropologia cristã, através da formação de grupos de estudo nas 
paróquias, escolas, comunidades e movimentos.

25- Utilizar os meios de formação como homilia, catequese, encontros, 
cursos, escolas da fé, para aprofundar temas relativos à defesa da 
vida, a fim de atingir as pessoas que participam da vida eclesial.

26- Conhecer e aprofundar o estudo da Bioética Personalista através 
da promoção de palestras e cursos destinados a presbíteros, 
diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, com especial atenção 
às pastorais da criança, do menor, da juventude, da família, da saúde, 
da educação, e da sobriedade.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



27- Incentivar a formação, em todas as dioceses do Brasil, de 
Comissões em Defesa da Vida, para servirem como referência 
permanente mesmo depois da Campanha da Fraternidade de 2008.

28- Promover nas dioceses cursos sobre família e questões éticas 
para bispos, presbíteros, agentes de pastorais que possam ajudar a 
fundamentar com solidez os diálogos e condutas acerca dos 
problemas e situações particulares sobre a vida.

29- Realizar articulações e parcerias com todas as pessoas e 
movimentos em favor da vida, de modo que possam conceber e 
desenvolver iniciativas em conjunto.

30- Valorizar o diálogo ecumênico, inter-religioso e inter-cultural para 
que, através da explicitação de valores comuns, possamos juntos 
encontrar caminhos de colaboração solidária na defesa e na 
promoção da vida.

AAÇÇÕES RECOMENDADASÕES RECOMENDADAS



Comissão Arquidiocesana de 
Promoção e Defesa da Vida Humana 

Arquidiocese do Rio de Janeiro                      

Endereço eletrônico:
comissaoarquidiocesana@defesadavida.com


