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INTRODUÇÃO 

  

Esta é a 43ª semana bíblica nacional (22 a 26 de Agosto de 2021) que se 

realiza de forma presencial, mas com algum medo à mistura, por estarmos 

ainda em tempo de pandemia, e focalizada no lema: “O Evangelho da 

vida”. Penso que este é o momento ideal para se refletir sobre o tema da 

Vida numa base bíblica a fim de nos iluminar no presente e sobretudo no 

futuro, quando toda a humanidade sair deste flagelo com que foi atingida e 

do qual precisa de se libertar com urgência.  

A consciência sobre a vida e o seu valor sairá reforçada das comunicações 

desta semana que, colocadas posteriormente à disposição de todos, 

constituirão um contributo fundamental para o renascer da esperança.  

Todos os temas bíblicos têm muita atualidade, o que é o mesmo que dizer, 

que a Bíblia está sempre atual. E, se isso é verdade, o tema de que me vou 

ocupar, no conjunto dos temas desta semana bíblica nacional,  é um 

daqueles de cuja atualidade ninguém pode duvidar: “Não matarás”. Os 

atropelos à vida que diariamente enchem as páginas dos nossos jornais, dos 

noticiários das estações televisivas em todo o mundo, fazem pensar que 

está a ser criada uma cultura de morte. Tal certamente não será, pelo menos 

em sentido pleno; mas, a verdade é que urge refletir sobre este tema, 

porque a vida não pode estar subordinada ao livre arbítrio de um 

tresloucado que se lembre de pegar numa kalashnikov ou qualquer outro 

artefacto de guerra, e dispare em todas as direções numa praça povoada de 

pessoas, no terminal de um aeroporto, numa escola ou num hipermercado 

ou ao abrigo dos muros de qualquer grande ou pequeno hospital ou clínica 

especializada, eliminando a vida dos outros como se de algo sem valor se 

tratasse. Também aumentaram no mundo os números dos suicídios, cada 

um com a sua etiologia própria, fruto de muitas razões aduzidas para tal 

fenómeno.  

Bem no fundo de toda esta problemática, trata-se sempre não só de um 

atentado contra a inviolabilidade da vida humana, mas também contra o 

Criador de quem recebemos a vida e a quem a devemos entregar quando 

chegar a hora de devolver este empréstimo recebido. Infelizmente, os 

atentados à vida sucedem-se e narrativas de diversa índole procuram 

justificar essa cultura de morte que caracteriza alguns quadrantes do nosso 

tempo, pelo menos em determinados círculos. 

O tema está, portanto, na ordem do dia e existe uma imensa bibliografia 

sobre ele. Vou limitar-me só a alguns pontos e usar uma linguagem simples  



situando-me apenas em âmbito bíblico e do Magistério da Igreja, de modo 

a podermos estabelecer depois um diálogo que nos ajude a aprofundar a 

necessidade de colaborarmos, como crentes e membros da Igreja, no 

estabelecimento de uma nova cultura em favor de vida de acordo com o 

Evangelho da vida de Jesus Cristo que temos a vocação de anunciar.  

 

 

I  

 

A VIDA HUMANA É INVIOLÁVEL 

 

“O Evangelho do amor de Deus pelo homem, o Evangelho da dignidade da 

pessoa humana e o Evangelho da vida são o único e indivisível Evangelho” 
1. 

No Pentateuco aparecem-nos duas recensões do Decálogo com algumas 

diferenças entre si, mas muito semelhantes: Ex 20,1-17 e Dt 5,6-21. E, 

tanto numa como na outra, o texto coincide, dizendo: “Não matarás” ou, 

em hebraico “lô tiretsáh” que é a forma negativa da 2ª pessoa do singular 

masculino do imperfeito Qal do verbo razáh, com o significado de matar, 

assassinar, estrangular. Não sendo este o lugar para entrar no campo da 

exegese bíblica, permitam-me apenas um vislumbre da importância textual 

na literatura hebraica que ajuda a compreensão destes textos. 

É muito importante esta partícula negativa lô aqui colocada. A negação em 

hebraico faz-se por meio das partículas lô (correspondente ao grego 

ou/ouk)  e al (correspondente ao grego mê, ou ao latim ne) de acordo com a 

gramática do hebraico bíblico2. E segundo Alonso Schökel3, a partícula 

negativa lô, expressa a proibição em imperativo negativo tanto com tiqtol, 

comum em mandatos ou legislação como no caso presente (Ex 20,13-17; 

Lv 19,4; Dt 5,17-21, assim como com o iussivo ou coortativo como em Js 

1,8; 1Sm 14,36; 2Sm 17,12). O Padre Paul Joüon4 acrescenta que esta 

forma de proibição está na linha da expressão de dever5 neste tipo de 

Yiqtol de injunção ou proibição (cf Lv 19,32: [“mipnê seibah takúm - 

Levantar-te-ás (deverás levantar-te) perante uma cabeça branca”; Gn 15, 

13: “… [iadoakh tedakh - Fica desde já a saber] = É preciso absolutamente 

que saibas”; Ex 21,28: “[…sakol iysakel hashor… o boi será apedrejado] 

= É preciso absolutamente que o boi seja apedrejado”). E diz ainda acerca 

do uso de lô que se trata de uma fórmula usual nas leis, mais solene que al 

com iussivo. É precisamente o caso de “lô tiretsáh - não matarás” (Ex 

                                                           
1 João Paulo II, Evangelium Vitae, Secretariado Geral do Episcopado, Editora Rei dos Livros (1995) 7 
2 Paul Joüon, Grammaire de l’Hébreu biblique, PIB (Roma) 1996, p. 488 
3 Luis Alonso Schökel, Dicionário Bíblico Hebraico-Português, Paulus (1997) 
4 Paul Joüon, ob. cit., p. 304-305 
5 Especificidade modal típica do yiqtol expressando poder, dever, querer - Cf Act 22,10 (ti poiêso;); 

16,30 (ti me dei poieín;) 



20,13) de que estamos a tratar. E faz notar que se usa até para uma 

proibição particular, como em Dt 1,42: “lô tahálu, lô tilahamu… Não 

subais nem combatais…”, embora, neste caso, a negação com al seja mais 

comum (ex: Nm 14,42: al tahálu… não subais). 

Assim, a negativa lô seria a expressão de uma negativa absoluta que nunca 

admite o seu contrário: “Não matarás = lô tiretsáh” exprime, então, a 

proibição absoluta de tirar a vida a quem quer que seja, isto é: “Nunca 

matarás em circunstância absolutamente nenhuma”.  

Poderíamos então perguntar: porque é que os mandamentos da Lei de Deus 

(o Decálogo) vêm expressos em forma negativa e em futuro? Não é este o 

lugar para falar do significado tempos (ou aspetos) verbais do hebraico ou 

dos predicados negativos na lógica clássica. De facto, tanto os verbos 

estativos como os ativos hebraicos, em imperfeito (em yiqtol), exprimem 

sempre o futuro. Dos primeiros até podemos dizer que só exprimem o 

futuro6. É certo que este futuro é imperatival; mas é-o no sentido de que o 

futuro é o imperativo do presente (cf Lv 19,2; 1Pe 1,16: “… sede [sereis] 

santos, porque Eu sou santo”, passos em que, tanto em hebraico como em 

grego, o verbo aparece em futuro e assim deve ser considerado e 

provavelmente traduzido). 

Por isso, ao escrever: “não matarás, não cometerás adultério, não 

roubarás…”, o texto bíblico inculca a ideia de totalidade, de universalidade 

como se fosse: “nunca matarás… etc.”. Se entendermos de maneira 

mecânica poderá parecer que é possível dizer: “não se pode matar em 

determinadas circunstâncias, mas noutras pode-se matar à vontade”; ou 

então, “não se pode matar alguém que está em vida, mas pode-se matar 

alguém que ainda não saiu do ventre materno…”. A Bíblia é clara: “Não 

matarás”, no sentido absoluto de “nunca matarás em circunstância 

nenhuma, nem antes nem depois do nascimento, nem em qualquer 

circunstância ao longo da vida da pessoa”. Portanto, o discurso dos 

últimos tempos acerca do aborto, da eutanásia, etc., só se entende como 

fruto de grandes lobbies, interesses económicos e políticos, e numa 

sociedade doente que removeu ou pretende remover Deus para fora do seu 

horizonte. O facto de os verbos estarem em forma de imperfeito Qal 

devendo a tradução ser feita em futuro e com esta negativa, implica, 

portanto, uma proibição permanente7. De resto, como já foi dito atrás, em 

hebraico a proibição de fazer uma ação não se exprime com o imperativo, 

mas sim com o imperfeito iussivo e ‘al para uma proibição imediata e com 

lô para as proibições permanentes, como é o caso nos textos do Decálogo 

tanto no Génesis como no Deuteronómio. 

O homem moderno está a construir um mundo sem Deus e, por causa disso, 

cada vez se sente mais desesperado e não encontra sentido para a vida; 

                                                           
6 P. Joüon, ob. cit., p. 301 
7 Giovanni Deiana, Ambrogio Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico bíblico, Roma (1997), p. 59 



horizontalizou-se e deixou de vislumbrar a sua dimensão vertical, a sua 

vocação última que é viver aqui no mundo e continuar depois a viver no 

mundo que há de vir. O homem é um ser-para-a-vida e não um ser-para-a-

morte. 

 

 

 

II  

 

IRRUPÇÃO E CRESCENDO DO MAL NA BÍBLIA8  

 

Para compreendermos o problema da existência da morte e do mal, dos 

atentados contra a inviolabilidade da vida humana, devemos recuar até às 

primeiras páginas da Bíblia, às origens, e procurar perceber na linguagem 

mítica do Génesis, o que se esconde por detrás destes textos 

extraordinários, mas tão difíceis de descodificar. 

Escrevia há alguns anos atrás o nosso saudoso Frei Alcindo Costa estas 

palavras: “A partir do capítulo terceiro do Génesis, é-nos descrito o 

aparecimento do mal no mundo como um «crescendo» impressionante. 

Uma onda negra se alastra pela face da terra, manchando tudo à sua 

passagem. É um adensar-se de trevas. Estamos habituados a individualizar 

Gn 3, dando muito relevo ao chamado «pecado original», à queda de Adão 

e Eva. Isto tem sido um mal, porque ofusca a perspetiva que o autor 

bíblico, sobretudo na fonte Javista, dá ao problema da existência do mal. 

Este aparece como o avançar progressivo de uma onda impetuosa: revolta 

contra Deus, pecado do primeiro casal humano; revolta contra os irmãos, 

fratricídio de Cain; revolta contra a natureza, confusão da ordem celeste 

com a terrestre, em Gn 6,1-8, revolta dos povos entre si, episódio da torre 

de Babel”9. 

Se considerarmos atentamente os primeiros onze capítulos do livro do 

Génesis (Gn 1-11) vemos que se trata do resultado de uma redação de dois 

filões: o Javista e o Sacerdotal. Diferentes entre si, no entanto, concordam 

na entoação religiosa que mostram. Fundamentalmente trata-se de um 

bloco constituído por núcleos narrativos. O seu conjunto constitui um único 

grande quadro em que cada relato é um elo de uma cadeia. Através deste 

conjunto de relatos, há fios que os ligam uns aos outros e exprimem assim 

um programa teológico: demonstrar que Deus criou o homem num estado 

de bondade e salvação (Gn 1 e 2), mas o homem cai na desgraça do pecado 

                                                           
8 Para este ponto, a bibliografia utilizada: C. Westermann, Genesis 1-11, 1976 BKI (english translation); 

H.D. Preuss, Theologie des Alten Testaments, I, 1991, 259-273; E. Zenger, Einleitung in das Alte 

Testament, 1995; F. Brüegemann, Theology of the Old Testament, 1997; P. Habets, Le opere salvifiche 

compiute da JHWH nella storia, Universidade Gregoriana, Roma, 1997 (para uso dos alunos)  
9 Fr Alcindo Costa, Génesis, das lendas e mitos da criação à fé no Deus-Criador, Difusora Bíblica 

(1986), p. 85 



(Gn 3-11). Estes capítulos são uma verdadeira história do pecado. Este, 

estabelece uma reação em cadeia: o pecado gera pecado e leva à morte. 

Como é que cada relato se liga ao outro? Vamos analisar, ainda que muito 

brevemente, cada um destes relatos para nos apercebermos bem de como a 

Bíblia nos pretende instruir acerca da entrada do mal e da sua consequência 

imediata, a morte, no mundo. 

Em cada um destes relatos podemos distinguir (menos no último) três 

momentos do ponto de vista teológico: 

 

1º momento – O homem peca 

2º momento – Deus castiga 

3º momento – Deus mostra a sua misericórdia 

 

A - Primeiro relato – Gn 3: o pecado no jardim. Depois de ter criado tudo, 

Deus considera a obra que fez e  “viu que tudo era bom” (Gn 1,31). Mas o 

homem não estava muito de acordo com a opinião do Criador. 

 

1º momento: o homem peca. É claro que Gn 3, relato Javista da queda, não 

é historiografia em sentido estrito. Do que se trata é de uma intenção de 

proclamar que há ligação com a história (a queda é um facto real), por isso 

o pecado não vem descrito abstratamente, mas como facto pessoal, um 

dado real que está colocado no início da humanidade já que “não havia 

homem nenhum” (Gn 2,5) antes. Ora, este primeiro homem, nega a sua 

própria criaturalidade, não aceita os limites presentes na sua criaturalidade, 

não quer ser medido, não aceita ser dependente. Assim, decide-se contra 

Deus, rompe a sua ligação amigável ou comunhão com Deus. Quer uma 

liberdade absoluta. Esta desobediência do homem provoca uma reação da 

parte de Deus. 

 

2º momento: Deus castiga.  O homem e a mulher são obrigados a 

abandonar o paraíso. A separação de Deus comporta a perda da vida. Pela 

desobediência, o homem merece a morte como castigo. No contexto do 

Javista, a morte é castigo e este castigo comporta o trabalho, a luta do dia a 

dia. Mas as coisas não param aqui. 

 

3º momento: Deus mostra a sua misericórdia. Deus permite que a “vida” 

continue. A bênção de Javé no início continua a manifestar-se, apesar do 

juízo (Gn 4,1). O homem vê-se afastado do paraíso, mas a terra continua a 

dar-lhe o pão e a mulher, mãe de toda a vida concebe, dá a vida e dela 

recebe o nome: ‘Awwa/Hai – Eva/Vida’. A mulher conserva o mistério da 

vida, conserva a potência antagónica da morte, transporta a chave da vida e 

toca diretamente o mistério do Deus vivo. Em Gn 3,21 vemos que Deus, 



apesar de expulsar o homem, promete-lhe (Gn 3,15 proto evangelho), em 

perspetiva soteriológica, ajudá-lo a vencer o mal de que se tornou vítima. 

 

B - Segundo relato - Gn 4,1-16: O pecado de Cain. Duas coisas devemos 

evidenciar aqui no relato. A primeira é o assassinato de Abel por causa da 

inclinação para o mal. A segunda pretende mostrar que o egoísmo do 

primeiro pecado prossegue de modo destrutivo e dissolve a comunhão com 

Deus e com o outro. Depois da rutura com Deus vem a rutura com os 

outros. Destruiu-se a fraternidade. 

 

1º momento: o homem peca. Cain mata o irmão por ter inveja dele, mas o 

sangue e a vida pertencem só a Deus. Por isso, Cain atentou diretamente 

contra o direito de propriedade de Deus e, para cúmulo da desgraça, ainda 

pergunta de forma insolente: “… Sou, porventura, guarda do meu irmão?” 

(Gn 4,9). Esta resposta, fora dos limites, ainda é pior do que as desculpas 

esfarrapadas dos seus progenitores no capítulo terceiro. Trata-se de um 

pecado agravado.  

Após o primeiro relato do mal, continua o progressivo corte de relações 

com Deus, com os irmãos e com a Mãe terra. O homem (adam), feito a 

partir da terra (adamáh) que, com seus produtos é o princípio maternal de 

toda a sua existência, produz mais uma rutura. Por causa do homem, a terra 

é amaldiçoada e recusa-lhe a colheita normal dos seus frutos (Gn 3,17-19) 

depois que ele a obriga a beber o sangue fraterno (Gn 4,10)10. 

 

2º momento: Deus castiga expulsando Cain. Tal como o pecado com a 

maldição de Gn 3,17 também aqui em Gn 4,14s o mesmo se passa, com 

punição ainda mais agravada. No caso de Adão, apesar de amaldiçoada, a 

terra continua a dar o pão para a vida. Agora Cain, o lavrador, é expulso 

totalmente da terra fértil, obrigado a iniciar uma vida nómada: “… quando 

cultivares a terra não te dará fruto. Serás vagabundo e fugitivo sobre a 

terra” (Gn 4,13). Terá agora vida insegura, condenada ao exílio, longe de 

Deus. Ao tomar consciência da atrocidade do pecado e da maldição que lhe 

foi infligida, Cain pede uma mitigação da pena. 

 

3º momento: Deus mostra a Sua misericórdia. Também a vida de Cain é 

propriedade de Deus e, por isso, será protegida explicitamente e ele não é 

abandonado. Em Gn 4,15 o Senhor marca Cain com um sinal para o 

proteger de ser morto por alguém que o encontre. Só Deus poderia usar do 

direito de vingança. Mesmo amaldiçoado, Cain permanece em estado de 

protegido. Além disso, o Senhor Javé manifesta de um outro modo a sua 

misericórdia concedendo aos seus pais um outro filho, Set, para o lugar de 

Abel e exprime a esperança que o Deus criador continuará a vida e a 
                                                           
10 Cf. Fr Alcindo Costa, ob. cit., p. 87 



bênção da criação (cf  Gn 4,25). Mais tarde um pouco, a violência volta a 

aparecer. 

 

C – Terceiro relato - Gn 4,23-24: O cântico de Lamec. Este antiquíssimo 

canto foi elaborado pelo autor Javista. Trata-se de um canto de vingança e 

uma das mais antigas composições do Antigo Testamento (Gn 4,17-24). 

Porquê estar inserido aqui este canto de vingança? Trata-se de mostrar a 

progressiva degeneração moral da humanidade e como os pecados dos 

homens ferem profundamente a convivência humana. 

 

1º momento: Lamec, descendente de Cain, portanto de estirpe cainita, mata 

um jovem que o feriu ligeiramente. Vemos como, depois do pecado do 

jardim e do fratricídio o homem faz o exercício da vingança, coisa que 

Deus tinha reservada para si (Gn 4,15). Lamec vinga-se de maneira 

desmesurada  e de três formas: 

a) -  exerce a vingança  

b) – vinga-se exageradamente 

c) - vangloria-se, mostrando total desprezo pela vida do outro, orgulha-se 

do que fez, ao contrário de Cain que chorou a culpa. 

 

2º momento: o juízo de Deus aparece expresso por meio de uma técnica 

literária especial muitas vezes presente na Bíblia. Trata-se do método ou 

processo de eliminação: no oitavo elo da genealogia (Gn 4,17-18) o Javista 

abandona a linha genealógica de Cain e não fala mais nela. Depois do 

oitavo anel da genealogia de Cain, Javé deixa-a perder. 

 

3º momento: Deus mostra a sua misericórdia por meio da descendência de 

Set que aparece ligada a Adão, afirmando que os descendentes de Set são 

feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui se sublinha a relação com 

Deus, a bênção de Deus e a múltipla filiação (cf. Gn 4,25-26 [Javista]e Gn 

5 [que pertence à tradição Sacerdotal]). 

 

D – Quarto relato - Gn 6, 1-4:  O dilúvio. Este relato narra uma catástrofe 

ainda maior. Este passo misterioso é uma das perícopes mais obscuras da 

Bíblia, mas é evidente que quer mostrar que a degradação era cada vez 

maior. Podemos, no entanto, imaginar o que seria o relato original e a sua 

colocação no relato atual. É que no relato original os protagonistas são os 

seres celestes que pecaram e depois fala-se de uma luta de Deus e do juízo 

contra estes seres. O Javista inseriu esta perícope no relato das origens para 

indicar como é que o pecado se foi desenvolvendo entre os homens. O que 

interessa ao Javista é o que estes versículos podem dizer do homem; mas 

no seu contexto atual este passo pretende revelar a maldade existente no 

mundo terrestre: a criação tinha chegado a grande degradação. 



 

1º momento:  pela união dos seres celestes com as mulheres terrestres, o 

homem recebeu um espírito e uma força vital a acrescentar aos que foram 

estabelecidos por Deus no início da criação. O resultado desta união é o 

aparecimento de uma super-humanidade. Mas Deus tinha separado o reino 

dos espíritos celestes do reino dos humanos - Jb 2,1; 1Rs 22,19: 

 

Jb 2,1: “E aconteceu que um dia em que os filhos de Deus se foram 

apresentar diante do Senhor, Satan apareceu também junto com eles na 

presença do Senhor”. 

 

1Rs 22,19: “Por sua vez Miqueias replicou: «Ouve a Palavra do Senhor. 

Eu vi o Senhor sentado no seu trono, rodeado de todo o exército celeste à 

sua direita e à sua esquerda”. 

 

Mas o homem já se não contenta com uma genealogia terrestre; na sua 

arrogância pretende uma genealogia celeste o que significa uma fratura nos 

ordenamentos da criação ou mesmo uma corrupção de todo o mundo que 

Deus criou. Ora Deus tinha olhado a criação e viu que tudo estava bem 

feito: “Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa” (Gn 1,31). 

Foi este o nosso ponto de partida. Mas o homem não achou certa a opinião 

do Criador e, como resultado do seu agir, levou Deus a voltar a olhar: 

“Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois toda a 

humanidade seguia, na Terra, os caminhos da corrupção” (Gn 6,12). 

 

2º momento: perturbado com a mistura do divino com o humano, Deus está  

pronto para condenar a humanidade. No relato atual, este juízo é o dilúvio. 

Javé decide extinguir a humanidade com um dilúvio universal. 

 

3º momento: por uma disposição particular divina Noé e a família são 

poupados. Depois do dilúvio inicia-se uma humanidade nova. Em Gn 8,20-

22 o Javista descreve a benignidade de Deus e como Ele se comove com o 

homem e promete não voltar a amaldiçoar mais a terra nem enviar novo 

dilúvio. O escrito sacerdotal liga a promessa expressamente com o dom de 

uma aliança  que garanta a continuação e a proteção da vida, um dom de 

Deus que agora é tarefa do homem (Gn 9, 1-17). Mas apesar do dilúvio, a 

tendência do homem para o mal não desapareceu. 

 

E – Quinto relato - Gn 11,1-9: Construção da torre e da cidade de 

Babel. É o último relato da história das origens. Trata-se exegeticamente de 

um passo muito difícil de interpretar. Mas há certa concordância em que se 

trata da fusão de duas recensões divergentes nos particulares, em que um 

redator fundiu as duas recensões sem se preocupar em eliminar as 



divergências, pois há muitas reduplicações: em Gn 11,4 fala-se de duas 

finalidades da construção e mesmo de duas construções, cidade e torre; 

depois no v. 5 e 7 vemos que Javé desce duas vezes à terra e duas vezes se 

fala do juízo, isto é, da confusão da língua e da dispersão dos povos. 

Depois a lista dos povos em Gn 10,1-32 que precede 11,1-9 apresenta a 

dispersão da humanidade como consequência da bênção de Deus dada aos 

filhos de Noé enquanto que o relato da torre e da cidade, interpreta esta 

dispersão como um castigo de Deus. Assim, na história das origens, este 

relato deve-se entender como a conclusão de um caminho pecaminoso, um 

caminho de pecados cada vez mais graves. Nesta perícope distinguem-se 

duas partes: 

 

a) - Gn 11,1-4 – fala da obra da humanidade 

b) - Gn 11,5-8 – fala da obra de Deus 

 

1º momento: o pecado do homem (vv 1-4). Vemos aqui duas dimensões: 

uma horizontal e outra vertical. 

Dimensão horizontal: é a construção da cidade (vv 5-8). Em Gn 1,28 e Gn 

9,1 Deus deu ordem de dispersão pelo mundo e de encher assim a terra. 

Deus quer que o homem se espalhe pelo mundo todo. Aqui em Gn 11,1-9 

encontramos uma tendência contrária, pois os homens querem tomar nas 

mãos a própria história e o mundo. Deus queria a dispersão, mas aqui os 

homens fabricam um centro político para se unirem o mais possível. Assim 

em Gn 11,1-9 os homens fazem um reino com um governo central que 

impede toda a força centrífuga querida por Deus; querem morar 

juntamente, não querem viver na insegurança, querem refugiar-se num 

sistema de segurança de construção própria, sem se deixar guiar pela 

providência divina. 

 

Dimensão vertical: é a construção da torre. Esta é sinal da vaidade, da 

vanglória, da megalomania que pretende apropriar-se da transcendência de 

Deus. Os homens tentam trazer Deus e o céu sobre a terra. À dimensão e 

estrutura da torre que é uma construção humana, os homens pretendem dar 

os atributos do divino transcendente e isto é um assalto sacrílego ao céu.  

Por meio destas duas dimensões, os homens querem atribuir a si mesmos 

um nome que dure para sempre, mas assim se apropriam de uma 

prerrogativa que pertence unicamente ao nome eterno de Deus. Os homens 

desejam construir uma sociedade sua, uma unidade e uma cultura com as 

próprias forças, prescindindo de Deus. Trata-se de uma cidade símbolo do 

poder do homem e da sua autossuficiência, uma cidade sem Deus11. 

 

                                                           
11 Cf. Fr Alcindo Costa, ob. cit, p. 116 



2º momento: vv 4-8 – A ação divina, o juízo de Deus: Deus desce. No 

Antigo Testamento primeiro vem sempre o “discensus Dei”. Deus toma a 

iniciativa e desce em direção ao homem, Deus chama o homem a Si e o 

homem pode subir até Deus (ascensus hominis) por meio da graça divina. 

Mas em Gn 11,1-9 as coisas sucedem ao contrário: o homem toma 

orgulhosamente a iniciativa e quer subir até Deus, inverte-se tudo e quando 

o texto diz que Deus desce, não promete nada de bom. Segundo o juízo de 

Deus, Ele faz saber ao homem que uma liberdade da autonomia 

emancipada do Criador não é liberdade, a ilusão engana. Deus faz saber aos 

homens que Ele é Deus, o arquiteto da história, e o Seu juízo concretiza-se, 

de modo contrário, ao orgulho dos homens. Deus destrói  a unidade 

artificial construída pelos homens, dispersa os povos, confunde-lhes a 

língua e não haverá construções humanas. 

 

3º momento: é agora que falta este  momento que deveria, como nos 

anteriores, manifestar a misericórdia de Deus e não aparece. No fim da 

história das origens falta a vontade da graça por parte de Deus, isto é, a 

história das origens termina com esta forte dissonância. Chegado aqui o 

leitor pergunta: que é que se pode esperar do destino de uma humanidade 

que logo desde o início da sua existência consumiu a paciência de Deus? 

Acabou a graça de Deus? Deus repudiou definitivamente os povos? 

A história das origens não nos dá a resposta. Mas os redatores querem que 

o leitor faça esta pergunta e assim esteja preparado, no ponto crucial da 

história, para acolher a extraordinária novidade que Deus tem em mente e 

está já a concretizar: esta novidade encontra-se no início de Gn 12, ponto 

em que termina a pré-história e começa a História da Salvação com a 

chamada de Abraão. 

 

 

 

III 

 

 A VIDA É UM DOM E UM EMPRÉSTIMO12 

 

Ao criar o homem como Sua última e mais perfeita obra, Deus colocou-o 

também como senhor de todo o criado. Mas a maior dádiva de Deus ao 

homem foi evidentemente o dom da vida. Sendo algo que o homem não 

podia dar a si mesmo, Deus dotou-o de uma característica única: formou-o 

à sua imagem e semelhança (Gn 1,26). Deste modo, tornou-o capaz de 

gerar a vida que saíra das mãos de Deus para que ele pudesse “crescer e 

multiplicar-se e encher a terra” (cf. Gn 1,28).  

                                                           
12 Cf. D. António Couto, Como uma dádiva, Caminhos de antropologia bíblica, Universidade Católica 

Editora, 2002 



Portanto, a vida não é propriedade do homem. Foi-lhe emprestada como 

dom, mas agora ele tem de a devolver segundo a lógica de tudo o que nos é 

emprestado. O homem vive, mas não é o proprietário da vida segundo o 

filósofo hebreu Abraham Joshua Heschel: «Talvez esteja aqui o núcleo da 

miséria humana: quando nos esquecemos de que a vida é um dom e 

também um empréstimo”13. Mas já vimos como muito depressa o homem 

criado e colocado numa situação de completo bem estar e harmonia 

consigo e com a criação, toldou este estado de felicidade e fez introduzir a 

morte que Deus não tinha criado. A  morte é uma realidade oposta ao plano 

de Deus e foi objeto de um aviso solene por Sua parte: “… no dia em que o 

comeres, certamente morrerás” (Gn 2,17). A proibição de Deus refere-se 

exatamente a que o homem evite esse fenómeno que não faz parte do Seu 

plano, pois, o homem foi criado como um ser para a vida. 

 

 

IV 

 

 O SUICÍDIO E O HOMICÍDIO NA BÍBLIA 

[Atentados contra o princípio da inviolabilidade da vida] 

 

São imensos os relatos bíblicos a este propósito. Como não é possível nem 

necessário enunciá-los todos, vejamos apenas alguns que me parecem ser 

mais paradigmáticos. 

 

A – Suicídios: 

 

a)- No Antigo Testamento 

 

“Deus tem nas mãos a vida de todo o ser vivo e o sopro de vida de todos os 

homens” (Jb 12,10). Esta consciência reflete um certo carácter de 

excecionalidade do suicídio na Sagrada Escritura. No entanto, fazendo uma 

ronda breve, podemos registar os seguintes casos de suicídio: 

 

1 – Abimélec, filho de Jerubaal e da sua concubina (Jz 8,31) era o 71º filho 

de Gedeão. Tinha, portanto, 70 irmãos, filhos das muitas esposas de 

Gedeão (Jz 8,30). Após a sua morte, os filhos desviaram-se do culto a Javé 

e Abimélec, cego pelo poder, assassinou os seus 69 irmãos (Jz 9,5) tendo 

apenas escapado o mais novo chamado Jotam que, entretanto, conseguiu 

esconder-se. Deste modo, Abimélec conseguiu ser proclamado rei de Israel. 

Depois massacrou toda a cidade de Siquém e, de seguida, foi conquistar a 

cidade de Tebes; mas ao aproximar-se da torre da cidade para lhe incendiar 

a porta e matar todos os habitantes ali refugiados, uma mulher atirou-lhe 
                                                           
13 Ibidem, p. 47 



sobre a cabeça uma mó de moinho que lha esmagou, deixando-o muito 

ferido. Então “Abimélec chamou o seu escudeiro e disse-lhe: Tira a tua 

espada e mata-me, para que não digam de mim: foi uma mulher que o 

matou! Então o escudeiro trespassou-o, e ele morreu” (Jz 9,54). Aqui o 

assassínio de Abimélec pelo seu escudeiro, foi realizado à ordem dele e, 

portanto, foi fruto de um desejo de suicídio que ele não estava em 

condições de realizar, devido ao estado em que se encontrava, depois de a 

sua cabeça ter sido esmagada pela pedra da mó. 

 

2 – O duplo suicídio de Saul (1Sm 31) e do seu escudeiro. Numa batalha 

contra os Filisteus, estes infligiram a Saul uma tremenda derrota, mataram-

lhe vários filhos e feriram-no gravemente a ponto de ele encarar a morte 

como certa. Ao ver-se no dilema de ser estrangulado pelos inimigos ou de 

se suicidar, escolhe o suicídio com a ajuda do escudeiro o qual, pelo 

respeito devido ao seu senhor, recusa executar a ordem, obrigando Saul a 

pôr fim à vida atirando-se sobre a sua própria espada. Aterrorizado com o 

sucedido, o escudeiro suicida-se também e cai ao lado do seu senhor. 

 

3 – Zimeri, servo de Elá, rei de Israel, apoderou-se violentamente do trono, 

assassinando o rei, no decurso de um banquete, em Tirça, segunda capital, 

depois de Siquém, do Reino do Norte (ou Israel), ao ver que o rei se tinha 

embriagado profundamente (1Rs 16, 8-28). Mas reinou apenas 7 dias, 

porque o exército real, que estava em campanha contra os Filisteus, soube 

disso e nomeou rei Omeri que comandava as tropas e veio assediar Tirça (a 

última capital do Reino do Norte foi Samaria). Sentindo-se completamente 

perdido, Zimeri provoca o incêndio do palácio real e morre queimado nele. 

 

4 – O rei Demétrio sentindo a pressão dos Hassideus à frente dos quais 

combatia Judas Macabeu, designou Nicanor, “ex-comandante do corpo de 

elefantes, e promoveu-o a governador militar da Judeia, ordenando-lhe 

que partisse para matar Judas” (2Mc 14,11-14). Entretanto Razis, ancião 

de Jerusalém, “foi denunciado a Nicanor… que enviou mais de quinhentos 

homens para o prender” (2Mc 14,37-39). Foi então que Razis, “estando 

para ser preso, feriu-se com a espada, preferindo morrer nobremente a 

cair nas mãos dos ímpios e receber ultrajes indignos da sua nobreza… 

pedindo àquele que manda na vida e no espírito que lhas restituísse um 

dia. E acabou a vida desta maneira” (2Mc 14, 41-46). Razis suicida-se de 

uma maneira macabra como diz o texto, só para não ser apanhado pelos 

soldados de Nicanor.  

 

5 – Suicídio na forma tentada é o que encontramos no livro de Tobit: 

“Naquele dia, a alma de Sara encheu-se de tristeza e ela pôs-se a chorar. 

Subiu, então, ao quarto de seu pai, com intenção de se enforcar” (Tb 3,10). 



Mas, pensando melhor, disse para consigo: “Não posso fazer tal coisa… é  

melhor que não me enforque, mas peça ao Senhor a morte, para que nunca 

mais ouça insultos em toda a minha vida” (Tb 3, 10). 

 

6 – Aitofel, era conselheiro de David (2Sm 15,12) e foi chamado por 

Absalão quando este iniciou a revolta contra seu pai, a fim de o aconselhar 

nos trâmites da revolução que estava a organizar: “Naquele tempo, os 

conselhos de Aitofel eram considerados como oráculos de Deus; assim 

eram considerados todos os seus conselhos, tanto por parte de David como 

de Absalão” (2Sm 16,23). Aconselhado por Aitofel que gizou um plano 

para assassinar David, Absalão, no entanto, resolveu chamar também 

Huchai, outro seu conselheiro, o qual discordou do plano de Aitofel 

dizendo: “Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom” (2Sm 17, 7). Então, 

Absalão disse a todos os que estavam com ele: “É melhor o conselho de 

Huchai, o erequita, que o de Aitofel”. Este, “vendo que o seu conselho não 

fora cumprido, selou o seu jumento e partiu para sua casa, na cidade. Pôs 

em ordem os seus negócios e enforcou-se. E foi sepultado no túmulo de 

seus pais” (2Sm 17,23) 14.  

 

b)- Suicídio no Novo Testamento 

 

No Novo Testamento, o único caso conhecido de suicídio é o do apóstolo 

Judas Iscariotes. É provável que S. Mateus tenha em mente precisamente 

2Sm 17,23 (texto grego da Septuaginta) ao falar do enforcamento de Judas 

(Mt 27,5), pois, a palavra usada (apênksato), termo muito raro, é a mesma 

em ambos os passos.  

 

c)- Suicídio no Judaísmo 

 

É Flávio Josefo que narra o caso dos 700 Zelotas encurralados pelos 

Romanos na fortaleza de Massada e que preferiram suicidar-se, incluindo 

as mulheres e as crianças, do que cair nas mãos dos soldados Romanos: 

“Morramos sem ter sido escravos do inimigo e como homens livres. 

Deixemos juntos esta vida com nossos filhos e mulheres. Isto é o que nos 

mandam as nossas leis: é isto o que as nossas mulheres e filhos nos 

suplicam! É esta a obrigação que nos vem de Deus” 15.  

 

Análise breve destes factos:  

O relato de Tobias manifesta apenas uma intenção e o de Aitofel é um caso 

de suicídio de desespero. Os outros quatro casos têm lugar em clima de 

guerra. No entanto, os textos bíblicos não expressam qualquer juízo moral 

                                                           
14 Alain Marchadour, “Morte e vida na Bíblia” Caderno Bíblico nº 73 (2001) 
15 Flávio Josefo, A guerra judaica, VII, 8 



destes atos. Quanto a Sara, ela renuncia ao ato de suicídio para não 

molestar o velho pai. 

 

 

B – Homicídios: 

 

1º - No Antigo Testamento 

  

a)- Cain/Abel – protótipo de todos os homicídios 

b)- Nabot (1Rs 21) – exemplo perfeito do abuso do poder  e cinismo. 

 

2º - No Novo Testamento: 

a)- Estêvão (Act 7,54-60) – caso paradigmático de ódio religioso 

 

 

 

V 

 

A LEGALIZAÇÃO DO HOMICÍDIO 

DUAS FORMAS ATENTATÓRIAS À INVIOLABILIDADE DA VIDA 

JÁ LEGALIZADAS EM MUITOS PAÍSES 

 

 

1º - Como é encarada a morte na Bíblia e no Antigo Oriente 

 

a) - Base bíblica 

 

Numa base bíblica, podemos dizer que até ao aparecimento do Cristianismo 

o povo Hebreu aceita a realidade da vida: “Se os seus dias estão contados, 

e definiste o número dos seus meses, se fixaste um limite que ele não pode 

ultrapassar, afasta dele os teus olhos e deixa-o até que, como um 

trabalhador, acabe a sua jornada” (Jb 14,5-6). Ainda no campo da 

Sabedoria: “Quem poderá viver sem ver a morte? Quem se poderá livrar 

das garras do abismo?” (Sl 89,49). 

O homem Hebreu enfrenta a morte com serenidade, integrando a morte na 

sua história  como uma passagem inevitável, livre do carácter trágico que a 

nossa época lhe atribui. O homem (adam), tirado da terra (adamáh) está 

profundamente ligado à terra. Por isso, voltará à terra de onde foi tirado. 

Daqui a consciência da realidade da morte como o encontro de todos os 

homens: “Bem sei que me levas à morte, ao lugar onde se reúnem todos os 

mortais” (Jb 30,23). Mas tudo sem dramatismo como diz a Sabedoria: “As 

almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento as atingirá. 

Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, a sua saída deste mundo foi 



tida como uma desgraça, a sua morte, como uma derrota. Mas eles estão 

em paz” (Sb 3,1-3). 

Dentro da cultura hebraica, Jesus também tomou consciência de que era um 

ser-para-a-morte. Não podemos eliminar de Jesus a angústia perante a 

morte o que seria retirar-lhe o traço constitutivo do homem (Mt 27,46). 

Mas Jesus  veio para nos dar a vida e com abundância, uma vida com uma 

dimensão que está para além do controlo das legislações dos homens. 

Ninguém pode tirar a vida cujo autor é Deus e só Ele é o Senhor dela. 

“Não matarás” – é o sexto mandamento da Torá (Ex 20,13/Dt 5,17) – por 

trás da formulação negativa deste mandamento ressoa com força a grande 

afirmação da vida. Esta constitui um direito essencial e fundamental do ser 

humano, que é preciso garantir contra toda a tentativa arbitrária e delituosa 

de transgressão16. Sendo um princípio fundamental, o direito à vida não 

pode ser relativizado. O homicídio é o ato mais negativo que o homem 

pode cometer contra um dos seus semelhantes. Repugna à consciência 

humana, que o condena unanimemente. Na perspetiva bíblica, cada ser 

humano é a imagem e Deus e a sua existência um dom sagrado (Gn 9,6). A 

vida provém de Deus e só a Ele pertence: “O Senhor é que dá a morte e a 

vida” (1Sm 2,6). 

 

b)- no Oriente Antigo 

 

Nas leis do Antigo Oriente, a vida de um escravo tinha menos valor que a 

de um homem livre e a de um notável, muito mais do que a de uma pessoa 

ordinária: 

“Quando um homem bate noutro aquando de uma querela… e este morre 

do golpe recebido, se tiver sido um notável, (o homicida) pagará metade de 

uma mina de prata; se for um homem do povo, pagará um terço de uma 

mina de prata” (Código de Hammurábi). Mais perto de nós, conta-se que 

um patrício romano ao saber que na sua villa, nos arredores de Roma, um 

dos seus escravos morrera num incêndio, retorquiu com toda a placidez a 

quem lho foi comunicar: “Ville damnum…!”. Que é como quem diz: “Vê lá 

o prejuízo! Se fosse uma vaca! Ao menos esta podia-se comer…!”. 

 

c)- Sentido mais vasto da proibição “não matarás” nO Decálogo 

 

Então qual o significado do sexto mandamento da Lei de Moisés: “Não 

matarás”? No Antigo Testamento os verbos usados para tirar a vida a 

alguém são vários: matar, derramar o sague, espancar até à morte, etc., mas 

não há um termo específico para distinguir o homicídio voluntário do 

involuntário. Por isso se discute para saber se o verbo “ratsah” que 

traduzimos por “matar” neste mandamento não se deveria traduzir por 
                                                           
16 Cf. O Decálogo, Caderno Bíblico nº 58, Difusora Bíblica (1997), p. 43ss 



“assassinar”. Só recorrendo a outros textos em que se utiliza o mesmo 

verbo. 

Ora o verbo “ratsah” aparece 46 vezes no AT e nunca se refere à pena de 

morte nem à morte em contexto de guerra. Não se usa para indicar uma 

ação de Deus nem para o facto de matar um animal. Para isto, usam-se 

outros verbos. Este verbo é usado 33 vezes para indicar um homicídio 

involuntário, a respeito dos assassinos que podem procurar asilo nas 

«cidades de refúgio» (Nm 35; Dt 4; 19; Js 20-21). 

Ora a interdição de matar diz respeito só aos homicídios voluntários até 

porque não faria sentido estar a interditar homicídios involuntários, os 

chamados acidentes. Portanto, o sexto mandamento da Torá hebraica, 

interdita o homicídio ilegal e arbitrário. A pena de morte e o direito de 

guerra, admitidos no antigo Israel e legalizados por certos textos do AT, 

não estão como tais, compreendidos neste mandamento.  

Além destas suposições, o verbo ratsah refere-se a outros factos que, não 

sendo embora diretamente homicídios físicos, podem incidir sobre esta 

interdição. No Sl 94 fala-se de malfeitores que destroem a justiça em vez 

de proteger os fracos. E diz-se deles que “assassinam as viúvas… e dão a 

morte aos órfãos” (Sl 94,6). Em Job 24,13-15 denunciam-se de igual modo 

delitos cometidos pelos malfeitores, entre os quais se mencionam 

expressamente “matar o pobre e o indigente” (v. 14). Também em Dt 

22,23-29 fala-se de uma jovem noiva que foi violada; o caso é comparado à 

morte de um homem (v. 26).  

Sendo embora diferentes, estes textos referem-se à morte indireta. É pouco 

provável que os malfeitores do Sl 94 estejam diretamente implicados no 

assassinato das pessoas sem defesa nem que tenham sido eles mesmos que 

causaram a morte. 

O verbo do sexto mandamento da Torá (ratsah)17 não pode ser traduzido 

exatamente; não indica qualquer homicídio, por exemplo na guerra ou pela 

mão da justiça, dado que para estes casos temos à disposição outros verbos 

mais usados: por outro lado, tem um significado diverso do nosso 

«assassinar», porque indica também o homicídio culposo. Indica, portanto, 

o homicídio danoso para a comunidade. O Decálogo só proíbe o homicídio, 

voluntário ou não, no sentido estrito do termo18. Não pretende interditar 

nem a vingança de um homicídio já cometido (Dt 19,1-13) nem a pena de 

morte nem a guerra. Só pouco a pouco é que se tomou consciência de 

outras exigências pelo respeito pela vida. Podem reclamar-se do sexto 

mandamento da Torá, mas só derivam dele de maneira muito afastada. 

 

 

 

                                                           
17 Gerhard von Rad, Deuteronomio, Paideia Editrice Brescia, vol 8, (1979) p. 66s 
18 Pierre Buis, Le Deutéronome, Verbum Salutis, Ancien Testament 4, Beauchesne-Paris, 1969, p. 6 



O mesmo se passa no caso denunciado pelo profeta Elias: o assassinato de 

Nabot (1Rs 21). Pode-se matar alguém sem levantar a mão contra ele, isto 

é, por interposta pessoa. Portanto, pode-se causar a morte e infringir este 

mandamento direta ou indiretamente. O caso da jovem violada dá a 

perceber que não é preciso matar fisicamente uma pessoa para transgredir o 

mandamento. Atos como o da violação podem ter consequências tão graves 

como a morte. 

Mas aqui há que prestar atenção: quanto ao Decálogo, os seus destinatários 

são os Israelitas livres, de pleno direito. Assim, este mandamento visa 

proteger a vida do israelita de toda a violência legal e arbitrária. É neste 

sentido que  que se deve compreender quanto aparece em Ex 21,12-15 e a 

maldição de Dt 27,24. Ao contrário, Gn 9,6 está numa perspetiva diferente, 

porque diz respeito a cada homem. Mas não se refere a qualquer tipo de 

homicídio, mas apenas ao que se comete com derramamento de sangue. Em 

Ex 21 e em Dt 27 está expresso o complemento direto do verbo, no 

Decálogo não. Talvez seja necessário interpretar isso no sentido de que a 

interdição tenta generalizar e estender-se a todos os homicídios. 

 

Resumindo, o sexto mandamento da Torá visa os comportamentos que 

direta ou indiretamente ocasionam a morte a outros seres humanos. O que 

ele pretende é evitar tudo o que leva à morte. Convém recordar o que vai 

dizer já nos nossos dias, a este respeito, o Concílio Vaticano II na 

sequência do Novo Testamento: “alimenta o que padece fome, porque, se o 

não alimentaste, mataste-o” (GS 69). Nesta perspetiva este sexto 

mandamento torna-se uma exigência de amor solidário, de caridade 

fraterna. É isso que está na base do Sermão da Montanha (Mt 5,21-22) e da 

Carta aos Romanos (Rm 12,20-21; 13,9). Que significa o amor fraterno? É 

uma forma de vida que gera vida. Não matar, é apostar na vida.  

 

2º – A legalização do aborto e eutanásia 

 

Vejamos os dois problemas clássicos incontornáveis, que são verdadeiros 

atentados contra a vida: o aborto e a eutanásia.  

 

a) –  Aborto 

 

Não é este o lugar para analisarmos este problema em profundidade. De 

resto, ele tem merecido aceso debate a todos os níveis nas sociedades do 

nosso tempo e tem sido objeto de legislação em todo o mundo.  

Eufemística ou pudicamente chamado de “interrupção voluntária da 

gravidez”, o aborto é provavelmente tão antigo como a humanidade19 e, de 

                                                           
19 Para o aborto feito a uma mulher, as tarifas são de 10 siclos para a filha de um notável, 5 para a de um 

homem livre e 2 para a de um escravo (Código de Hammurábi - § 209-214) 

Comentado [LL1]:  



certa maneira, muito independente das técnicas que se usam hoje em dia. É 

muito vasta a literatura e a discussão acerca deste assunto e dos lobbies que 

levaram muitos governos democráticos a legislar a propósito dele. Parece 

que o aborto se tornou um novo método de regulação  dos nascimentos ou 

um sucedâneo da contraceção.  

Por seu lado, se o diagnóstico pré-natal se apresenta muitas vezes como 

tranquilizador, ao mesmo tempo informa com maior precisão e precocidade 

sobre as eventuais anomalias da criança e as malformações possíveis nos 

membros, no sistema nervoso, no hormonal, etc. Este novo conhecimento 

não é inócuo: pode tornar-se num convite suplementar ao aborto. Isto tanto 

é verdade, que é possível reconhecer um certo nexo entre a propagação da 

tecnologia biomédica e a interrupção da gravidez. Estamos a falar de 

abortos intencionais, isto é, da destruição deliberada da vida humana que 

começou o seu percurso de desenvolvimento20. 

Não há dúvida que o ovo fecundado e o embrião que se lhe segue 

constituem uma vida humana, já que provêm da fusão de um 

espermatozoide e de um óvulo humano. O ovo fecundado possui a dupla 

informação genética suficiente para o seu desenvolvimento como pessoa. 

Se não acontecer nenhum acidente, dará vida a um ser humano 

individualizado e pessoal. Trata-se de uma pessoa potencial, mas não 

poderá terminar em nenhuma outra forma de vida animal. 

 

b) – Eutanásia 

 

Este é outro grande problema que tem ocupado o discurso político e 

começou a ser legislado também por toda a parte. Para aqueles que 

consideram que o homem tem o direito e, em certos casos, o dever, de 

morrer, a eutanásia definida em sentido estrito de dar a morte a um paciente 

incurável, até parece aceitável e eles não compreendem que a maioria das 

legislações a tenham condenado. É claro que é muito mais simples para os 

médicos, os cuidadores da saúde, a própria família, aceitar o pedido de um 

doente desesperado pela dor, que deseja morrer21. Mas a questão é saber se 

era preciso chegar a isso se não fosse possível poupar a este paciente um 

estado de desespero tão agudo. A maioria das vezes é possível evitar que o 

doente tenha um estado intolerável de dor. Mas o problema não se deve pôr 

apenas do lado farmacêutico. Deve ser colocado num contexto humano 

mais vasto. Com efeito, a experiência demonstrou que o sofrimento dos 

doentes em fase terminal, especialmente alguns cancerosos, pode ser 

realmente aliviado se não for confundido só com a dor física, pois é a 

pessoa toda que está a sofrer. Aquele que vai morrer, nestes casos, sabe 
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p. 20 
21 Cf. Pro Mundi vita: dossiers, La mort et l’au-de-là, Bruxelles, 31 (1985) p. 13 



disso, mesmo que seja de maneira confusa, e o sofrimento que 

experimenta, a angústia que o constrange repercutem-se sobre a dor física, 

a avivam, e até impedem os analgésicos de fazer todos os seus efeitos. É 

necessário por isso, tratar ao mesmo tempo a angústia e a dor, antes que 

esta não se sobreponha, o que é possível, sob condição de os cuidadores 

serem capazes de ultrapassar a sua própria angústia. 

Na nossa sociedade, a angústia da morte pode ser tal e pouco reconhecida, 

que nem a família nem o pessoal hospitalar nem mesmo os médicos não 

querem encontrar a morte do outro ou o outro na sua morte, não querem 

estabelecer uma comunicação real com aquele ou aquela que morre, não o 

querem acompanhar nesta última etapa da sua existência, em que ele tem, 

sem dúvida, mais necessidade de uma presença para colocar humanamente 

o ato de morrer. Ora é necessário fazer aceitar aos vivos o facto de ver a 

morte como o cumprimento do nosso destino comum. Trata-se de ajudar os 

próximos e os curadores a falar da morte, não apenas em termos velados ou 

unicamente médicos, mas em termos verdadeiros, isto é, simbólicos, 

portadores de uma verdade mais rica que os enunciados parciais.  

Isto supõe uma formação apropriada do pessoal médico e a multiplicação 

de hospitais especializados ou serviços especializados em certos hospitais, 

ou equipas (periodicamente renovadas) que se ocupem daqueles que vão 

morrer aos quais é proporcionado tempo para se prepararem para a morte 

como seres vivos até ao fim. Mas este modo de encarar a morte, quando ela 

não surge improvisadamente, faz parte de uma visão global do homem que 

recusa não ver neste último apenas um doente que precisa de uma 

terapêutica tecnicamente apropriada. Longe de escamotear a morte, trata-se 

de a ter em conta o mais serenamente possível, sem tirar a ninguém a 

alegria de viver. 

 

 

 

VI 

  

O PENSAMENTO DA IGREJA A RESPEITO DESTES E DOUTROS 

PROBLEMAS CONEXOS COM A INVIOLABILIDADE DA VIDA   

 

É muito vasto e vem de muito longe o pensamento sistemático da Igreja a 

propósito destes dois problemas22 bem como de muitos outros com eles 

conexos porquanto à vida e sua inviolabilidade se refere. Sem qualquer 

intenção de referir o vastíssimo acervo de documentos sobre o tema, e sem 

remontar a épocas anteriores, basta recordar as palavras de Pio XII em 07 
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de setembro de 1953 ao receber os participantes da primeira reunião 

internacional de Genética Médica: 

“Há certas disposições de defesa genéticas e eugénicas que o bom senso 

moral e sobretudo a moral cristã devem rejeitar, tanto em princípio como 

na prática. Entre as disposições lesivas da moralidade, conta-se o 

«racismo» e a esterilização eugénica. E não só esta, mas também qualquer 

esterilização direta de um inocente, definitiva ou temporária, do homem ou 

da  mulher. A nossa oposição à esterilização era e continua firme, porque 

embora acabado o «racismo», não se acabou de desejar e procurar 

suprimir pela esterilização uma descendência carregada de doenças 

hereditárias. Devem igualmente rejeitar-se a proibição do casamento ou a 

sua impossibilidade física pelo internamento dos possuidores de tara 

hereditária. Quando o portador de uma tara hereditária  não está apto a 

conduzir-se humanamente, nem por conseguinte a contrair matrimónio, ou 

quando mais tarde se tornou incapaz de reivindicar por um ato livre o 

direito adquirido por um matrimónio válido, pode-se impedi-lo de maneira 

lícita de procurar uma nova vida. Fora desses casos, a proibição do 

matrimónio e das relações matrimoniais por motivos biológicos, genéticos 

e eugénicos é uma injustiça, seja quem for que comine essa proibição, quer 

um particular, quer os poderes públicos”23. 

Pela defesa da vida, um pouco mais tarde o mesmo Papa Pio XII24, 

recordava com palavras que nos fazem repensar quanto tem sido dito agora 

a propósito da Sars-Cov 2 (Covid-19): “Saber-se-á algum dia o que foi o 

terror das infelizes gerações passadas quando caía sobre elas uma 

epidemia? Cidades e regiões despovoadas em algumas semanas por falta 

de remédio capaz de deter o mal neutralizando a causa… o homem 

apaixona-se facilmente por tudo o que diz respeito ao mistério da vida, e 

os micróbios estão, em bem ou em mal, intimamente ligados à nossa…”. E 

um pouco mais à frente: “Em 1935 descobria-se, não sem espanto, um 

vírus sob a forma de produto químico puro e cristalizável; surgia assim a 

difícil questão da natureza dos vírus. Depois de certas teorias os terem 

tentado assimilar a moléculas gigantes de núcleo-proteína, o microscópio 

eletrónico permitiu, finalmente, vê-los e observar entre os maiores deles 

certos pormenores de estrutura, que fizeram evoluir as teorias para 

posições mais atenuadas. Estaremos em presença de seres possuidores de 

vida rudimentar reduzida ao mínimo e dotados apenas da função de se 

reproduzirem? Terão eles origem independente, ou serão formas filtráveis 

derivadas de organismos celulares?” E Pio XII concluiu assim este 

discurso: “”Digne-se o Autor de toda a vida conceder-vos, com o 

                                                           
23 Discurso de Pio XII ao Primum Symposium Internationale Geneticae Medicae, in L’Osservatore 

Romano, 9 de setembro de 1953 
24 Pio XII, Discurso ao VIº Congresso Internacional de Microbiologia, in L’Osservatore Romano, 16 de 

setembro de 1953 



entendimento profundo da Sua obra, o desejo de prestar o auxílio cada vez 

mais apreciado a tantos sofrimentos humanos”25. É impressionante ler este 

discurso de Pio XII a esta distância e no contexto da atual pandemia. 

Daqui para diante, quanto se tem falado e escrito sobre o assunto! Mais 

próximo de nós, o pensamento da Igreja tem sido ininterruptamente 

veiculado: “Nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser 

humano inocente, seja ele feto ou embrião, criança ou adulto, velho, 

doente incurável ou agonizante. E também a ninguém é permitido requerer 

este gesto homicida para si ou para outrem confiado à sua 

responsabilidade, nem sequer consenti-lo explícita ou implicitamente. Não 

há autoridade alguma que o possa legitimamente impor ou permitir”26.  

Neste mais recente pensamento do Magistério da Igreja, o aborto 

provocado é considerado um crime contra a vida com características que o 

tornam “particularmente grave e abjurável”27. A vida humana é sagrada e 

inviolável em cada momento da sua existência, inclusive na fase inicial que 

precede o nascimento (EV 61).  

O Magistério constante e unânime da Igreja pede respeito pela vida humana 

desde o primeiro instante da sua conceção. Por isso, considera o aborto 

como um crime, excetuando se se trata de um embrião já morto ou atingido 

de anomalias irreversíveis, incompatíveis com a vida humana, isto é, em 

caso de vida biológica sem qualquer esperança de vida relacional. Caso 

contrário, trata-se de um ato negativo, inaceitável para a dignidade do 

homem, um crime. Aqui a Igreja Católica não dá lugar a quaisquer 

ambiguidades no seu ensino da Moral e da Ética. A vida humana merece 

todo o respeito desde a sua primeira manifestação, isto de forma radical. 

Esta vida humana exige um respeito excecional já que constitui um valor 

fundamental, pois é portadora da esperança da pessoa em ato, do seu 

desenvolvimento e da sua incorporação ao Corpo de Cristo a que ela está 

convidada.  

Por outro lado, voltando à Escritura, o texto do Deuteronómio é taxativo: 

“Reparai bem: Eu é que sou Deus e não há outro além de mim! Eu é que 

dou a vida e dou a morte…” (Dt 32,39). Nos últimos tempos surgiu a 

tentação de o homem se apoderar da própria morte (eutanásia) provocando-

a antes do tempo, pondo fim docemente à vida própria ou alheia (EV 64).  

Foi-se criando uma «cultura da morte», pois, a vida tem sido concebida 

essencialmente em critérios de eficiência produtiva e, neste sentido, quem 

já não dá esperança de vir a produzir seja o que for, deve ser eliminado 

porque se tornou inútil. 

                                                           
25 Pio XII, Discurso ao VIº Congresso Internacional de Microbiologia, in L’Osservatore Romano, 16 de 

setembro de 1953 
26 Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre a eutanásia Iura et bona (5 de maio de 1980), in 

Evangelium Vitae, ob. cit. p. 101 
27 Evangelium Vitae, ob. cit. p. 101 



Recordo aqui as palavras do Concílio Ecuménico Vaticano II, na 

Constituição Pastoral “Gaudium et Spes” sobre a Igreja no mundo 

contemporâneo: “Além disso, são infames as seguintes coisas: 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”28. 

É absolutamente necessário refletir sobre a dignidade da pessoa humana 

nestes tempos em que vivemos, pois ela está a ser alvo de todo o tipo de 

ataques e boicotes num grande desrespeito pela vida e pela pessoa. Na linha 

de pensamento de Paul Ricoeur e Michel Renaud “a dignidade humana 

está ligada ao respeito pela pessoa humana; a dignidade impele ao 

respeito e a pessoa é digna de respeito”. Por isso, “a dignidade do ser 

humano torna-se um conceito não puramente formal, mas inscrito no 

espaço-tempo de uma cultura e no diálogo das culturas. É por isso que a 

dignidade do homem é um conceito não estático, mas dinâmico, exigindo 

permanentemente  os ajustes e melhoramentos que o diálogo é suscetível 

de alcançar. Por isso, consideramos que a dignidade humana é não só um 

dom anterior, mas também simultânea à pessoa, isto é, a pessoa não 

adquire dignidade – a dignidade é-lhe dada de graça, porque fundada no 

ato criador do amor humano – imagem e semelhança de Deus -, onde a 

vida atinge a plenitude” 29. A dignidade da pessoa humana só pode ser 

ferida pela própria pessoa30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Concílio Vaticano II,  GS, 27 
29 António Carneiro Torres Lima e Ramiro Délio Borges de Meneses, Bioética e Teologia, As qualidades 

de vida, If Press, Roma (2012) p. 214 
30 Ibidem, p. 229 



VII 

 

 REFLEXÕES FINAIS  

 

“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). A 

convivência humana e até a própria comunidade política estão fundadas 

sobre o direito que todo o ser humano tem de ver respeitado o bem 

primário que é o respeito pela sua vida. O Evangelho da vida é o evangelho 

do amor de Deus pelo homem, o evangelho da dignidade da pessoa: este é 

o único e indivisível Evangelho (EV 2). 

Parece-me que a Carta Encíclica Evangelium vitae de João Paulo II sobre o 

valor e a inviolabilidade da vida humana31 de 25 de março de 1995, é um 

documento que veio mostrar mais uma vez a sua profunda atualidade nestes 

dias algo conturbados que estamos a viver não só devido à pandemia do 

Covid-19, mas também à confusão provocada pelas discussões nos 

parlamentos de quase todo o mundo acerca dos problemas relativos à 

engenharia genética e manipulação da vida humana. Isto porque, por falta 

de uma ética e moral social, por um conceito materialista da vida humana, 

por causa de poderosos lobbies económicos e de uma hostilidade aos 

ditames da Sagrada Escritura e à Doutrina da Igreja, no fundo, por uma 

nova teoria inspirada na velha “morte de Deus” de alguns filósofos dos 

séculos XIX e XX, que tentou excluir das pessoas a dimensão vertical e 

espiritual da existência, o homem passou a ser considerado novamente um 

ser-para-a-morte. Ora, o homem é precisamente o contrário: um ser para a 

vida. A Escritura enfrenta corajosamente tanto a vida como a morte sem 

tergiversar: «Quando morremos, somos como a água que, uma vez 

derramada na terra, jamais se pode recolher» (2Sm 14,14). Daqui o refrão 

relativo à morte dos grandes Patriarcas e homens bíblicos da mais alta 

estatura para o povo de Deus, tais como Abraão, Isaac, Jacob, David, Job: 

“… morreu numa ditosa velhice” (Gn 25,8; 35,29; 49,33; 1Cr 29,28; Jb 

42,17). Para o Antigo Testamento a morte não é uma desgraça, pois, há 

uma boa morte quando, na velhice, o homem morre rodeado dos seus 

descendentes. Uma morte assim, é o coroamento de toda uma vida: “A 

forma como o Antigo e o Novo Testamento veem a morte e a vida reclama 

de nós o maior empenho possível na vida. Desafia-nos a aprender a dar a 

vida até ao fim nesta sociedade cada vez mais indiferente, insensível e 

indolor, sem dom, em que viver e morrer são pouco mais do que acidentes, 

mais ou menos fruto do acaso. Mas desafia-nos também a ensinar, por 

todas as maneiras, o valor e o amor que a vida e a morte têm”32. 

                                                           
31 João Paulo II, Evangelium Vitae, Secretariado Geral do Episcopado, Lisboa (1995) 
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Editora (2002) 67-76 



Penso bem que para este tema de que estamos a falar, o melhor seria uma 

leitura atenta do texto da encíclica Evangelium vitae de S. João Paulo II, 

que é um verdadeiro tratado acerca do sexto mandamento da Torá hebraica 

e quinto dos Mandamentos da Lei de Deus da Catequese atual: “Não matar 

nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo”.  

Na impossibilidade e também não necessidade de analisar todo o conteúdo 

da encíclica, vou considerar, para terminar, apenas alguns pequenos acenos 

ao III e ao IV capítulos nestas considerações finais. 

 

Todos os mandamentos do Decálogo estão na dependência direta do 

primeiro que se refere, em ambas as redações de Ex e Dt, ao amor para com 

Deus: “Eu sou o Senhor, teu Deus … Não terás nenhum outro deus além de 

mim…” ou, na formulação catequética atual: “Amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a nós mesmos”. Segundo a palavra de Jesus ao 

jovem de Mt 19,16 o cumprimento dos mandamentos é o caminho que 

conduz à vida. Jesus acrescentou “eterna”, pois, quer referi-la à 

participação na própria vida de Deus (EV 52). 

Ao colocar o homem no centro da criação e ao conferir-lhe o domínio sobre 

todo o criado, Deus exigiu-lhe também uma obediência livre e alegre, pois, 

Ele repudiará todos os que se afastem da Sua Lei (Sl 119,118). 

Ao renovar a aliança com Noé depois do dilúvio, Deus disse: “… Ficai 

também a saber que pedirei contas do vosso sangue a todos os animais, 

por causa das vossas vidas; e ao homem, igualmente, pedirei contas da 

vida do homem, seu irmão. A quem derramar o sangue do homem, pela 

mão do homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem à sua 

imagem” (Gn 9,5-6). Portanto, aqui está o cerne do mandamento: “Não 

matarás”, porque a vida do homem é sagrada e inviolável e porque só Deus 

é o senhor dela33. Na realidade, o preceito “não matarás” de Ex 20,12 e Dt 

5,17 já está presente na primeira aliança de Deus com a nova humanidade 

(Gn 9, 5-6) estabelecida após o castigo motivado precisamente pelo 

crescendo da violência, como tivemos ocasião de ver. Assim, Deus nunca 

se alegra com a morte dos vivos (Sb 1,13). Só Satanás, por quem a morte 

entrou no mundo (Sb 2,24), se pode alegrar porque é ele mesmo o seu autor 

e por ele é que a morte entrou definitivamente na vida do homem. O Novo 

Testamento dirá que Satanás é assassino e pai da mentira (Jo 8,44) porque, 

por meio do embuste, conduziu o homem à esfera do pecado que é a raiz da 

morte. O ódio é criação diabólica. Foi este ódio ao homem que induziu 

Satanás a iludi-lo, assassinando-o desta forma: “Todo aquele que odeia o 

seu irmão é homicida e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna 

permanentemente em si” (1Jo 3,15). 

                                                           
33 Cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2258; Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução sobre o 

respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação Donum vitae (22 de fevereiro de 1987) 



Fora da Escritura canónica e praticamente sua contemporânea, a Didaké34é 

o mais antigo escrito que nos mostra que, desde o princípio, este 

mandamento entrou na mente de todos os crentes.  

 

  

CONCLUSÃO 

 

Faz parte já do vocabulário comum atual a expressão “é preciso criar uma 

nova cultura da vida”. E à Igreja, cuja vocação e missão é evangelizar pois 

para isso foi fundada por Cristo35, compete proclamar o Evangelho da vida, 

a Boa Nova que Jesus nos veio trazer. A este propósito convém ter presente 

todo o capítulo IV da encíclica “Evangelium vitae” que é um concentrado 

de ideias  extraordinárias sobre o tema. 

O tempo de pandemia que a humanidade tem estado a viver, transformou-

se num grande motivo de reflexão e meditação profunda. Contra o 

sentimento de impotência perante o vírus, multiplicaram-se os testemunhos 

de uma verdadeira luta pela vida, uma tarefa hercúlea na qual se evidenciou 

o corpo clínico de todos os hospitais do mundo, apoiado por equipas 

constituídas por virologistas e epidemiologistas de renome, técnicos de 

laboratório e investigadores que, em tempo recorde, descodificaram o 

genoma do Sars-Cov2 e, num curto lapso de tempo, fabricaram vacinas que 

trouxeram grande calma e a esperança a toda a humanidade. A história 

destes anos de pandemia irá sendo escrita lentamente e dela sairão, sem 

sombra de dúvida, testemunhos de tudo quanto foi feito em favor da vida. 

Espero que quando esta crise passar e a pandemia fizer parte da história, 

com serenidade emocional e numa fria, mas equilibrada reflexão, tendo 

como fonte de inspiração o Evangelho da Vida que Jesus nos veio anunciar, 

a humanidade possa chegar à conclusão que não há nada melhor do que 

vivermos todos unidos como família humana universal, protegendo a vida 

de tudo quanto a pode destruir e ganhe a consciência de que temos que dar 

as mãos uns aos outros na defesa deste grande valor que é o maior dom que 

Deus nos deu. Razão e muita finura teve S. Jerónimo ao verter as Escrituras 

para o Latim da sua Vulgata, traduzindo, no Salmo 21 (22), o termo da 

Bíblia Hebraica “iehiydatiy (= único, filho unigénito)” e da Grega (LXX) 

“monogenê (único, filho unigénito)” por “unica”: «erue a framea, Deus, 

animam meam et de manu canis unicam meam: livra da espada, ó Deus, a 

minha alma e da mão do cão a minha única (= vida), cf Sl 21 (22),21». A 

vida é, de facto, única, só há uma. Nem sequer há uma vida terrena e uma 

outra eterna. Só há uma, imperfeita, que começa aqui na terra e continua, 

de maneira perfeita e total, no céu. 
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Redemptoris Missio (07.12.1990) 



Por isso, a vida vale sempre a pena ser vivida sobretudo se vivida em Deus 

e com os outros, protegida de todos os ataques e livre de tudo quanto a 

possa pôr em risco. 
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