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NOTA EM DEFESA DA VIDA 

DIA DO NASCITURO 

 

“Por si só a razão é suficiente para se reconhecer o 

valor inviolável de qualquer vida humana mas, se a 

olharmos também a partir da fé, “toda a violação da 

dignidade pessoal do ser humano clama por vingança 

junto de Deus e torna-se ofensa ao Criador”. 

Papa Francisco (EG.213) 

 

A Associação de Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju – AJUCAT, 

tomada pelo impulso da fé e da razão, crente de que “Deus não fez a morte, nem se 

alegra que pereçam os vivos” (cf. Sab. 1, 13), vem se manifestar em defesa do direito 

natural e constitucional da vida humana, neste dia em que celebramos o 

NASCITURO – ser humano concebido e ainda no ventre materno.  

 

Desde a 43ª Assembleia Geral da CNBB, no ano de 2005, os Bispos do Brasil 

instituíram o dia 8 de outubro como data comemorativa da vida. Essa data marca o 

encerramento da Semana Nacional da Vida, entre os dias 1 e 7 do mesmo mês, 

incentivando com que toda a Igreja continue afirmando sua predileção à vida, desde 

a concepção, em sua fase intrauterina, até o seu fim natural, fazendo a opção 

inegociável pela proteção da dignidade da mulher e das crianças.  

 

A mutualidade entre as Sagradas Escrituras e o ordenamento jurídico brasileiro 

nos faz compreender a vida como bem comum absoluto, posto que inegociável. 

Primeiro porque fomos exortados a viver segundo o mandamento de Deus: NÃO 

MATARÁS (Cf. Ex. 20, 13), uma vez que o homem foi criado à sua semelhança (Cf. 
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Gên. 9, 5-6) e somente Ele é quem a tira (1Sam. 2, 6). Depois, porque o constituinte 

propugnou na redação do caput do art. 5º da Constituição Federal “à vida” como 

primeiro bem jurídico a ser tutelado como direito fundamental inviolável, não 

competindo apenas aos nascidos vivos, mas também aos nascituros o direito mínimo 

de vir a ser, mas sobretudo de existir sob os fundamentos da dignidade humana (art. 

1º, III, CF). 

 

Para tanto, imperioso elucidar o arcabouço jurídico ao qual o Estado brasileiro 

é parte, ratificando as normativas de tratados internacionais (§2º, art. 5º da CF). Tais 

normas destacam a opção pela inegociabilidade da vida humana em todas as suas 

fases, como a de que “toda pessoa tem direito a que se respeite à vida. [...] protegida 

pela lei e, em geral, a partir do momento da concepção”, de modo que “ninguém pode 

ser privado da vida arbitrariamente” (Convenção Americana de Direitos Humanos, 

n. 1 do art. 4º), bem como de que “toda criança tem o direito inerente à vida”, devendo 

os entes públicos assegurarem “a sua sobrevivência e seu desenvolvimento” 

(Convenção sobre o direito da criança, n. 1, art. 6º). 

  

Com isso, cremos que a vida é um dom e também uma responsabilidade social, 

cuja preservação deve ser tutelada por todas as pessoas, instituições públicas e 

privadas. Por isso, a Igreja reafirma a defesa da vida contra ideologias que a relativizam 

em detrimento de filosofias utilitaristas, versadas em considerar a vida como um 

mecanismo para se alcançar interesses individuais ou afins, distanciando-se do bem 

coletivo. 

 

Nesse sentido, precisamos denunciar uma cultura machista, que determina 

apenas às mulheres a responsabilidade pela reprodução da sociedade, manifestando-

se na cultura do estupro, do casamento infantil, da gravidez na adolescência; da 

violência doméstica e feminicídio, nas certidões de nascimento sem o nome do pai; 

na falta de creches e escolas de tempo integral; na demissão do trabalho após a licença 
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maternidade; enfim, na dominação, exclusão, abandono e violência contra as meninas 

e mulheres. 

 

As práticas abortistas e infanticidas já são tipificadas como violações penais 

em nossas leis (arts. 124 ao 128 do Código Penal brasileiro). Além disso, não podemos 

desprezar que em nossa sociedade há uma crescente semeadura da cultura de morte 

no mundo, especialmente, na América Latina e nomeadamente no Brasil. Uma cultura 

que contagia significativa parcela da sociedade, as relações humanas e obscurece o 

olhar fraterno sobre o outro. Isto se dá porque o homem busca para si a centralidade 

humana, da qual se instala a opção pela “economia que mata”, invertendo valores e 

naturalizando sofrimentos causados a toda Criação Divina, como já nos alerta o Papa 

Francisco.  

  

Na busca exacerbada do lucro e desvalorização de preceitos morais, éticos e 

cristãos, grandes grupos econômicos se aliam aos poderes constituídos, penetram e 

co-governam países subdesenvolvidos impedindo seu desenvolvimento social e 

humano. Travestem-se de estratégias “políticas” e interesses “religiosos” para se 

afirmar contra qualquer ato atentatório à vida nascitura, mas cultuam a pena de morte 

e a violência contra a vida daqueles que se encontram às margens da sociedade, dos 

esquecidos e desvalidos, dos pobres e negros, mulheres e irmãos que se incluem em 

todos os segmentos sociais. 

 

 Portanto, a AJUCAT lança nota em defesa de um projeto de vida, pactuado 

por Deus, sendo consonante com todas as normas jurídicas brasileiras, de modo a 

não caber o favorecimento ao aborto ou descarte de qualquer vida humana!  

 

Todos, sem exceção, têm a mesma dignidade e direito de viver, cabendo a 

misericórdia em face da mulher que, porventura, atentou contra a sua vida e a vida de 
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seu rebento, impulsionada por uma cultura machista, que hostiliza e condena à 

marginalidade mulheres que também sofrem diuturnamente pela violência e fome! 

 

Nesse sentido, impulsionados pelo Espírito Santo, devemos lutar por políticas 

públicas sociais que viabilizem a dignidade de ser mãe, de gestar, parir, criar e garantir 

o pleno desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes em família, na certeza de 

que “todos tenham a vida, e a tenham em abundância” (Jo. 10, 10). 

 

Aracaju/SE, 08 de outubro de 2021 
 

 
Associação dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju - AJUCAT 


