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Referência: 
ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DA VIDA HUMANA 

 
 
 
Caríssimos padres e diáconos, religiosos e religiosas, 

 

Está chegando a suas mãos o ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DA VIDA, que é 

uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB. Em 

anexo, está uma CARTA A SER LIDA EM TODAS AS MATRIZES E CAPELAS DAS NOSSAS PARÓQUIAS, 

em nossas assembleias, quantas vezes forem necessárias, para esclarecer e motivar 

nossos irmãos e irmãs a assumir esta campanha com fé e coragem. Não deixa 

também de ser uma preparação para o SIM À VIDA, que, neste ano, será realizado no 

dia 06 de outubro de 2013, na Praia de Boa Viagem, como nas últimas edições. 

Peço que o formulário do ABAIXO-ASSINADO seja amplamente reproduzido 

e colocado à disposição do nosso povo em todas as matrizes e capelas de nossas 

paróquias, bem como em todas as casas religiosas. A Pastoral Familiar poderá ficar 

responsável pela coordenação do trabalho. As igrejas do centro da cidade do Recife 

que, diariamente, recebem um fluxo imenso de homens e mulheres podem dar 

também uma grande colaboração na divulgação desta iniciativa em todas as 

celebrações. 

Não há data prevista para o término da coleta das assinaturas, mas há 

urgência para que possamos espalhar o abaixo-assinado o mais possível e, depois, 

enviá-lo para os deputados federais e senadores que representam o estado de 

Pernambuco.  

Contamos com sua colaboração neste trabalho, sobretudo num momento 

em que a vida humana está tão ameaçada nas fases de maior fragilidade: no útero, na 

velhice e na enfermidade. 

Contando com o auxílio da Virgem Maria, com afetuosa bênção no Senhor, 

 

 
Dom Antônio Fernando Saburido, OSB 

Arcebispo Metropolitano 
 

 

_________________________________________________ 

Revmos. PADRES E DIÁCONOS 

Revdos. RELIGIOSOS E RELIGIOSAS 

desta Arquidiocese de Olinda e Recife  
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ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DA VIDA 

CARTA A SER LIDA EM TODAS AS MATRIZES E CAPELAS DAS NOSSAS PARÓQUIAS 

E ENVIADA TAMBÉM A TODAS AS CASAS RELIGIOSAS DA AOR 

Prot. GAM-CC-161/2013 

 
 
Caríssimos padres e diáconos, religiosos e religiosas, 

leigos e leigas, homens e mulheres de boa vontade, 

 

Atendendo ao apelo da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da 

CNBB, a Arquidiocese de Olinda e Recife está iniciando uma campanha para coleta de 

assinaturas. O ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DA VIDA será encaminhado à bancada dos 

deputados e senadores de Pernambuco.  

O motivo desta ação é que muitas são as ameaças concretas para a implantação 

da eliminação de vidas no Brasil, principalmente em fases de maior fragilidade, às quais 

precisamos reagir. A população brasileira é a favor da vida e este é o momento oportuno de 

manifestar nossa posição em proteção ao ser mais indefeso e frágil: seja a criança no ventre 

materno, sejam doentes e idosos. 

Está em andamento um projeto para a reforma do Código Penal Brasileiro. Para 

isso, uma comissão de juristas concluiu um anteprojeto que foi apresentado ao Senado e que 

traz mudanças significativas, como a liberação do aborto em diversas condições e a eutanásia. 

Por exemplo, autoriza o aborto até à 12ª. semana, caso o médico considere que a mulher não 

tem condições psicológicas de ser mãe, ou seja, um diagnóstico muito facilmente manipulável.  

O Supremo Tribunal Federal, ao autorizar a morte de crianças com anencefalia, 

usurpou a competência do Poder Legislativo julgando esta causa que deveria ser analisada, 

debatida e votada pelo Congresso Nacional. 

O Estatuto do Nascituro, outro projeto de lei em tramitação na Câmara dos 

Deputados, se for aprovado vai garantir os direitos das crianças não nascidas, desde o 

momento da concepção. 

Por isso, é nosso dever de cristãos católicos, conscientes do verdadeiro valor da 

vida humana, dom de Deus, externar nossa posição e nos manifestar, de forma concreta, em 

defesa da vida. 

Assim, pedimos a todos os homens e mulheres de boa vontade que façam sua 

adesão a esta campanha em favor da vida, assinando a listagem que está aqui e em todas as 

matrizes e capelas de nossas paróquias. A Virgem Maria, mãe do Salvador, nos acompanhe 

nessa campanha e que o Senhor da vida seja sempre nossa esperança e proteção. 

Recife, 26 de agosto de 2013. 

 
Dom Antônio Fernando Saburido, OSB 

Arcebispo Metropolitano 


