
 

 

 
 

Por que a Igreja é contra o aborto? 
Segundo a Igreja Católica a pessoa humana é a imagem e semelhança de Deus e tem por 

vocação o chamado a vida, por isso, desde o momento da concepção, a vida de qualquer ser humano 
deve ser respeitado de modo absoluto. 

A morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre e gravemente imoral. Im-
portante lembrar do que nos disse São João Paulo II: “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” (Evangelium Vitae, nº 57). 

A vida é o primeiro e o maior dom que a pessoa humana possui. Olhar para uma criança é 
contemplar a beleza da vida; e ao contemplar a beleza da vida, chegamos a uma conclusão, quão 

grande é o amor de Deus. Em sua onipotên-
cia cria o ser humano à Sua imagem e se-

melhança. 
Vejamos cinco principais mitos sobre o 
aborto: 
 São realizados, no Brasil, cerca de um 
milhão e quinhentos mil abortos por ano: 
Os abortistas falam de um milhão e qui-
nhentos mil por ano. Esse número, segundo 
Isabella Mantovani, não tem nenhum fun-
damento científico. Os dados são mensura-
dos mediante as internações hospitalares. O 
dado real de internações é de aproximada-
mente cem mil por ano. Vale ressaltar que, 

esse percentual de abortos são dados mensurados pelos institutos, ligados às fundações que patro-
cinam o aborto; logo, os números estarão voltados para seus próprios interesses. 
 Quando o aborto em um país é legalizado, o número de abortos diminui. 
Os fatos mostram exatamente o contrário, pois, em vez de diminuir, o número cresce vertiginosa-
mente. Na Austrália, o aborto é legal desde a década de 1970. Hoje, cem mil crianças são abortadas 
anualmente. Assim, como na Espanha e em outros países, o número de abortos tem disparado desde 
que a prática foi legalizada. Em 1985, foram executados na Austrália 66 mil abortos. Esse número 
saltou para 71 mil em 1987; 83 mil em 1991; 92 mil em 1995; 88 mil por ano até 2002. Em 2005, o 
Ministério da Saúde australiano registrou cerca de 100 mil abortos executados legalmente. 
 O Brasil tem maior número de aborto que os países que o legalizaram 
Comparamos os dados com países onde o aborto é legalizado. Vejamos se essa afirmação é verda-
deira: 
Brasil: 100.000 abortos por ano – População: 200.000.000 
França: 200.000 abortos por ano (10 vezes mais que o Brasil) – População: 50.000.000 
Suécia: 40.000 (8 vezes mais que o Brasil) – População: 10.000.000 
Inglaterra: 100.000 (4 vezes mais que o Brasil) – População: 50.000 
Japão 200.000 (4 vezes mais que o Brasil) – População: 100.000.000 

 

Frutos do Espírito 



 O número de abortos tem aumentado no Brasil 
Isso não é o que os dados têm mostrado. Como visto anteriormente, os dados são obtidos mediante 
internações hospitalares e curetagens, e o que se tem visto é a diminuição dessa prática. 
 Com a legalização do aborto acontece uma diminuição considerável da mortalidade materna 
Em países com leis extremamente restritas em relação ao aborto, como o Chile, a mortalidade 
materna é baixa em consideração ao número de sua população. Diminuiu de 275 mortes maternas, 
em 1960, para 22 óbitos em 2015, a maior redução observada em países da América Latina. 

Não podemos ficar parados diante de tanto sangue inocente derramado. Isso é cruel, injusto e 
desumano. Se o primeiro e mais importante direito da pessoa, o de nascer, não for respeitado, 
nenhum outro o será. 

Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que “enquanto houver abortos no mundo, ele nunca terá 
paz. Se dermos à mãe o direito de matar o próprio filho, cada um se achará no direito para matar 
a quem desejar”. Um país que aceita o aborto, em vez de ensinar seus cidadãos a amar, ensina-os 
a usar a violência para que possam obter o querem. 
 


