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         “Eis que hoje estou colocando 
diante de você a vida e a felicidade, a 
morte e a infelicidade... Eu te propus a 
vida ou a morte, a bênção ou a maldi-
ção. Escolhe, pois a vida, para que 
viva você e sua descendência...” (Deu-
teronômio 30,15.19).
         Nós não escolhemos existir, mas esco- l
hemos acolher ou não a nossa existência. Além disso, 
o texto do Deuteronômio nos lembra que tanto a vida quanto 
morte podem acontecer como consequência das nossas esco-
lhas. Na verdade, a todo momento temos que fazer escolhas e 
tomar decisões, e tanto aquelas quantos estas não são neutras, 
mas interferem na realidade pessoal e social: ou favorecemos a 
vida, ou favorecemos a morte, com nossas atitudes.
         Seria muito insensato da nossa parte semear situações de 
morte e, no entanto, querer colher vida à nossa volta. A vida tem 
uma lei própria: nós colhemos aquilo que semeamos: “O que o 
homem semeia, isso colherá” (Gálatas 6,7).

Outubro 2021

A VIDA É INVIOLÁVEL



  Por isso, Deus nos chama à responsabilidade: a vida 
nos é dada como um dom precioso a ser cuidado, protegido, 
defendido, e isso vale também para cada criatura e cada pes-
soa que está ao nosso redor, cuja vida precisa ser amparada 
ou socorrida.
         Já faz muito tempo que nós estamos sob a influência de 
uma cultura de morte. Essa cultura se pronuncia principalmen-
te quando se trata do início e do fim da vida. Quando a vida se 
inicia no ventre materno, ela é atacada pelos que defen-
dem o aborto como “direito de escolha” da mulher. Neste 
caso, não se enxerga a vida que está sendo gerada dentro 
dela como uma pessoa única e irrepetível, cuja futura existên-
cia na face da terra pronunciará uma palavra única de Deus 
para a humanidade. Neste sentido, os defensores da liberdade 
de abortar entendem que a mulher dispõe do corpo dela como 
bem entende, como se a vida que foi confiada aos seus cuida-
dos se tratasse apenas de um órgão incômodo que ela pode 
extrair do seu corpo a hora que bem entender. 
         Mas a cultura de morte também se manifesta no final da 
vida, quando a pessoa se torna por demais idosa e limitada, 
deixando de “produzir” e se tornando alguém necessitada de 
cuidados dos que estão à sua volta.

Neste caso, busca-se “livrar-se do peso” que o outro 
se tornou recorrendo à prática da eutanásia, deixando de 
oferecer cuidados que ainda poderiam ser oferecidos para 
que a pessoa viva com dignidade, até o momento da sua 
morte natural.  



         Por trás dessa cultura de morte 
existe a rejeição a tudo o que dá 
trabalho e exige cuidado. Rejeita-
se o feto que apresenta alguma 
deficiência assim como rejeita-se 
a pessoa que, além de não produ-
zir mais e perder assim a sua “utili-
dade”, torna-se uma fonte de gasto 
e de constante cuidado, e dificilmente al
guém está disposto a arcar com esse compromisso, pois 
cada um tem sua vida e seus interesses para cuidar.

O nosso Deus é descrito na Bíblia como “amigo da 
vida”: “Sim, tu amas tudo o que criaste; se alguma 
coisa tivesses odiado, não a terias feito... Mas a todos 
poupas, porque são teus: Senhor, amigo da vida!” 
(Sabedoria 11,24.26). O valor da vida de uma criatura ou 
de uma pessoa, segundo Deus, não está na sua utilidade, 
mas na sua própria existência. Além disso, enquanto no 
Antigo Testamento Deus se revela como cuidador das 
pessoas mais frágeis da sociedade – a viúva, o órfão e o 
estrangeiro (cf. Salmo 146,9) – no Novo Testamento Jesus 
afirma claramente que “o Pai de vocês que está no céu 
não deseja que se perca nenhum desses pequeninos” 
(Mateus 18,14). 



Justamente por isso, diante da preocupação desne-
cessária dos discípulos em saber qual deles era o maior, Jesus 
“tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçan-
do-a, disse: 'Aquele que receber uma dessas crianças por 
causa do meu nome, é a mim que recebe...” (Marcos 9,36-
37).   

Na época de Jesus, a criança era a pessoa mais des-
prezível da sociedade. Ela simplesmente não contava, che-
gando até mesmo a ser ignorada. Hoje Jesus toma aquela 
pessoa que o nosso mundo despreza e descarta, coloca-a 
diante de nós e a abraça para nos ensinar que o sentido da vida 
não está em ser feliz de maneira egoísta ou em ser maior do 
que os outros; o sentido da vida está em fazer-se próximo 
das pessoas ignoradas e desprezadas; está em cuidar de 
quem não é cuidado, em amar quem não é amado, em 
defender quem não é defendido por ninguém.
         Enfim, lembremos de que “no final da vida, seremos 
examinados a respeito do amor” (São João da Cruz); no final 
da vida, Aquele que veio para tenhamos vida, e vida em abun-
dância (cf. João 10,10), nos perguntará qual foi a nossa atitu-
de perante a vida que à nossa volta estava exposta à fome, 
à sede, à dor, ao sofrimento, à ameaça de morte (cf. Mateus 
25,31-46): se nós a amparamos, defendemos e protegemos, 
ou se simplesmente a deixamos morrer devido ao individualis-
mo que nos fecha em nós mesmos.
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