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O DIA DO NASCITURO: 
nosso grito contra o aborto!



A instituição do dia do nascituro

 Na 43ª Assembleia geral da CNBB, acontecida de 7 a 
15/08/2005, foi instituído o dia do nascituro, a ser celebrado cada ano 
no dia 08 de outubro. Dessa forma, a Igreja no Brasil acolhia a suges-
tão do Papa S. João Paulo II, que no nº. 85 da sua carta Evangelium 
vitae (25 de março de 1995), pedia que fosse celebrada, todos os 
anos, nas diversas nações, uma Jornada pela Vida. Entre outros moti-
vos, a data 08/10 foi escolhida por ser imediatamente anterior ao Dia 
das crianças – dia das crianças nascidas! – que no Brasil é comemorado 
no dia 12/10. O Dia do nascituro encerra a Semana da vida (01 a 
07/10) e quer ser um momento forte de conscientização sobre o valor 
da vida humana intrauterina, insistindo no direito de vir à luz daquele 
ser humano que foi gerado.

Quem é o nascituro? 

 O nascituro é o ser humano que está no ventre materno e ainda 
vai nascer, que tem direito 
de ser respeitado em sua 
integridade e já possui 
dignidade como qualquer 
pessoa! É este ser que se 
comemora no dia 08 de 
outubro, enfatizando o 
valor da vida humana, frá-
gil e indefesa, desde a sua 
concepção até o momento 
maravilhoso de vir à luz. 
Vida que deve ser ampara-
da, protegida, conduzida ao nascimento, como direito inalienável. 
 No Dia do Nascituro, portanto, damos um grito positivo pela 
vida! Exaltamos a maternidade/paternidade responsáveis, a alegria 
da vida que se forma no útero materno, a felicidade de um nascimento 
que enche de esperança não só uma família, mas toda a humanidade! 
Celebramos a maravilha que é a formação da pessoa humana a partir 
da concepção e falamos do seu sentido e seu valor. E é muito bom gri-
tar em favor da vida e do direito de quem está por nascer! 



Um grito contra a morte das crianças inocentes!

 Contudo, ao nosso lado, infelizmente, muitos gritam pelo abor-
to, um tipo de morte, um crime contra a vida indefesa. Mata-se o ser 
humano, em seu início, para trazer paz e felicidade, ou mesmo pelo 
direito de decisão que cabe à mulher, dando falsamente a entender 
que o verdadeiro problema de quem gerou seja o próprio nascituro! Na 

maior parte das 
vezes, pelo abor-
to, ataca-se o 
efeito preferindo 
não tocar profun-
damente as cau-
sas de uma fecun-
dação indeseja-
da. Essa é a hipo-
crisia do aborto, 
linha infeliz até 
de ministros e 
governantes, con-
tra a qual a Sema-
na da Vida se posi-
ciona claramen-
te. 

 É nesse contexto que situamos o dia do nascituro = um posicio-
namento positivo, um sim pela vida intrauterina. Um agradecimento 
a Deus pela maravilha da formação do ser humano. Um louvor a cada 
mãe que, mesmo com riscos e dificuldades (de ordem de saúde, ou 
econômica ou moral ou ainda familiar) levou sua gravidez até o fim por 
amor à vida. Um posicionamento claro diante de uma situação tão deli-
cada, pois perante a vida ninguém pode não se posicionar: ou se é a 
favor ou se é contra!

 Que o Dia do Nascituro traga seu maior fruto a todos nós = a 
consciência do valor e da beleza da vida, dom precioso que de Deus 
recebemos! 
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«Entre estes seres frágeis, de que a Igreja quer cuidar com predileção, 
estão também os nascituros, os mais inermes e inocentes de todos, 

a quem hoje se quer negar a dignidade humana
 para poder fazer deles o que apetece, 

tirando-lhes a vida e promovendo legislações 
para que ninguém o possa impedir.

 Muitas vezes, para ridiculizar jocosamente a defesa que a Igreja faz 
da vida dos nascituros, procura-se apresentar a sua posição como 

ideológica, obscurantista e conservadora; 
e no entanto esta defesa da vida nascente 

está intimamente ligada à defesa de qualquer direito humano. 
Supõe a convicção de que um ser humano 

é sempre sagrado e inviolável, 
em qualquer situação e em cada etapa do seu desenvolvimento. 

É fim em si mesmo, e nunca um meio para resolver outras dificuldades. 
Se cai esta convicção, não restam fundamentos sólidos e permanentes 

para a defesa dos direitos humanos, 
que ficariam sempre sujeitos às conveniências 

contingentes dos poderosos de turno. […] 
Não se deve esperar que a Igreja altere 

a sua posição sobre esta questão. 
A propósito, quero ser completamente honesto. 

Este não é um assunto sujeito a supostas reformas ou 'modernizações'. 
Não é opção progressista pretender resolver os problemas, 

eliminando uma vida humana. 
Mas é verdade também que temos feito pouco 

para acompanhar adequadamente as mulheres que 
estão em situações muito duras, 

nas quais o aborto lhes aparece como uma solução 
rápida para as suas profundas angústias, 

particularmente quando a vida que cresce nelas 
surgiu como resultado duma violência ou 

num contexto de extrema pobreza. 
Quem pode deixar de compreender estas 

situações de tamanho sofrimento?”

Papa Francisco, Evangelii Gaudium (24/11/2013),
 nn. 213-214


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

