
	
	

Caríssimos	irmãos	e	irmãs	da	Pastoral	Familiar		

Neste dia em que celebramos os Santos inocentes, estamos à véspera da votação do 
Senado Argentino que irá votar o Projeto de Lei que legaliza e descriminaliza o aborto 
até a 14ª semana de gestação no seu país.  
É um momento de oração e de unidade com todas a s famílias que promovem, defendem 
e cuidam da vida desde a concepção até seu fim natural. 
Peço a todos que façam uma prece especial nesta noite, e que os Santos inocentes 
possam interceder para que os Senadores da Argentina tenham consciência que a vida 
é sagrada e inviolável e que o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. 
Aproveito para recordar a todos as palavras da Encíclica Evangelium vitae, do Papa São 
João Paulo II. 
	

“A gravidade moral do aborto provocado aparece em toda a sua verdade, quando se reconhece 
que se trata de um homicídio e, particularmente, quando se consideram as circunstâncias 
específicas que o qualificam. A pessoa eliminada é um ser humano que começa a desabrochar 
para a vida, isto é, o que de mais inocente, em absoluto, se possa imaginar: nunca poderia ser 
considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor! É frágil, inerme, e numa medida tal 
que o deixa privado inclusive daquela forma mínima de defesa constituída pela força suplicante 
dos gemidos e do choro do recém-nascido. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados 
daquela que o traz no seio” (EV, 58). 

 “... a primeira e mais imediata aplicação desta doutrina diz respeito à lei humana que menospreza 
o direito fundamental e primordial à vida, direito próprio de cada homem. Assim, as leis que 
legitimam a eliminação direta de seres humanos inocentes, por meio do aborto e da eutanásia, 
estão em contradição total e insanável com o direito inviolável à vida, próprio de todos os homens, 
e negam a igualdade de todos perante a lei...” (EV, 72). 

“As leis que autorizam e favorecem o aborto e a eutanásia colocam-se, pois, radicalmente não 
só contra o bem do indivíduo, mas também contra o bem comum e, por conseguinte, carecem 
totalmente de autêntica validade jurídica. De fato, o menosprezo do direito à vida, exatamente 
porque leva a eliminar a pessoa, ao serviço da qual a sociedade tem a sua razão de existir, é 
aquilo que se contrapõe mais frontal e irreparavelmente à possibilidade de realizar o bem comum. 
Segue-se daí que, quando uma lei civil legitima o aborto ou a eutanásia, deixa, por isso mesmo, 
de ser uma verdadeira lei civil, moralmente obrigatória” (EV, 72). 

“O aborto e a eutanásia são, portanto, crimes que nenhuma lei humana pode pretender legitimar. 
Leis deste tipo não só não criam obrigação alguma para a consciência, como, ao contrário, geram 
uma grave e precisa obrigação de opor-se a elas através da objeção de consciência” (EV, 73). 

Rio Grande, 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes, de 2020. 
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