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Segundo o Pe. Luiz Henrique, alguns valores que estão por trás do pensamento da Igreja encontram 
muitas dificuldades para serem aceitos pelo mundo no qual vivemos. O maior problema encontra-se 
nas pessoas que não leram a doutrina da Igreja e falam baseando-se no senso comum. Sendo assim,  
ele nos pediu para que tivéssemos o coração aberto à verdade.

A Encíclica Humanae Vitae (documento no qual a palestra baseia-se), foi escrita em 1964, pelo papa 
Paulo VI, e encontrou muita crítica ao ser publicada.

Nesta  noite,  o  Pe.  Luiz  Henrique  abordou  o  amor  humano  e  a  paternidade  e  maternidade 
responsável na profundidade da Encíclica.

Sabe-se que a família é uma comunidade de amor formada por um homem e uma mulher, que 
depois será aumentada com a chegada dos filhos. Para entender quem é o homem e a mulher que 
constituem a família, é imprescindível buscar as suas origens, embasadas no Antigo Testamento.

Quem é o homem? Só sabemos quem é o homem quando sabemos muito bem quem é Deus.

Quem é Deus? Temos o desejo de conhecer profundamente quem é o nosso criador. Segundo I Jo 
4,8-16:  “Deus é amor”. Nosso Deus é uno e trino, mistério de amor – comunhão. Se o homem é 
criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem é chamado ao amor.

Foram  abordados  três  significados  da  palavra  amor:  EROS (experiência  inebriante,  que 
“embebecia”  o  homem;  amor  erótico  entre  o  homem  e  a  mulher;  amor  passional;  amor 
apaixonado.); FILIA (amor amizade) e ÁGAPE (amor de doação total de uma pessoa para outra; 
leva a promover o outro; estimula o outro a crescer.)

As escrituras falam do amor ágape (Antigo Testamento). O amor de Deus é apaixonado (EROS), 
que leva-o a se doar totalmente para o outro (ÁGAPE).

JESUS:  é  o  próprio  Deus  feito  homem;  é  a  encarnação  do  amor  de  Deus.  Sua  vida  é  uma 
manifestação do próprio Deus.

Pe. Luiz Henrique destacou as seguintes características do amor de Jesus:

1 – amor gratuito (“Este é meu corpo que será dado por vós”)

2 – amor total (Jo 13,1)

3 – amor fiel; indissolúvel (amor da cruz)

4 – amor fecundo (gera vida)

A vocação essencial do homem é ser e viver o amor. O homem é um ser chamado ao 
amor.

Somos formados por dois princípios: material e espiritual. A pessoa é a unidade entre corpo e alma 
(homem  vocacionado  ao  amor).A sexualidade  é  o  aspecto  constitutivo  da  relação  humana.  É 



diferente de sexo. O homem é pensado em sua totalidade (afetividade; forma como se relaciona 
como o seu corpo). A diferença entre os sexos é o chamado à vivência do amor de Deus.

Os filhos devem ser vistos como um dos sinais que Deus dá a vida do casal.

A castidade conjugal é a  virtude que nos ajuda, enquanto casal, a viver o amor em sua totalidade, 
indissolubilidade e fecundidade.

A fecundidade no matrimônio possui aspectos principais:

1 – bem dos cônjuges (aspecto unitivo)

2  –  aspecto  procriativo  (faz  parte  do  amor  que  estamos  falando).  É  o  amor  de  doação  total, 
traduzido na capacidade de gerar filhos. Para que a doação seja total (100%), não dá para esconder 
as coisas um do outro.

O ato conjugal é ordenado a gerar a vida. Portanto, a paternidade e maternidade responsável só se  
desenvolve dentro do amor humano autêntico. Vale ressaltar que paternidade responsável não tem 
relação somente com a geração de filhos.

Sendo assim, o que significa a paternidade e maternidade responsável? Pode ser explicada como a  
experiência responsável da capacidade de gerar filhos e, não implica, necessariamente, em ter uma 
família numerosa.

É preciso levar em consideração alguns fatores que estão relacionados à paternidade e maternidade 
responsável, tais como:

• Os processos biológicos que perfazem a vida do ser humano. 
• As tendências  do  instinto  e  das  paixões  (saber  lidar  com os  afetos  que  o  homem tem; 

capacidade de usar os sentimentos e paixões) 
• As condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais. 

Existem motivos graves para não ter mais filhos. Cada casal tem a opção de perceber quando ter  
outros filhos ou quando não tê-los, só não podem ser egoístas e se deixarem levar pela mentalidade 
anti-natalista da sociedade.

A paternidade  e  maternidade  responsável  exige  certo  discernimento  por  parte  do  casal  e  o 
entendimento do plano de Deus quanto ao nascimento dos filhos. Para tanto, é necessário rezar e 
colocar-se na escuta da palavra de Deus, para vivenciar a paternidade e a maternidade na vivência 
do amor.

Pe. Luiz Henrique destacou que nenhum método artificial é lícito para o espaçamento da gravidez. 
A pílula anticoncepcional, por exemplo, é rejeitada por ir contra o ato conjugal e a capacidade de 
gerar filhos.

Os filhos são o maior dom que o matrimônio pode ter. Pode acontecer que, embora o casal seja 
aberto aos filhos, ele venha num momento não tão esperado. Ainda assim, este casal deve acolhê-lo 
com alegria, uma vez que Deus os agraciou com a capacidade de gerar vidas.

No caso de filho gerado no ato do estupro, por exemplo, Pe. Luiz Henrique nos lembrou que todos 
aqueles gerados num ato não esperado são amados e queridos por Deus. Ressaltou que o namoro, 
noivado, entre outros, não são momentos para gerar filhos.

Por fim, destacou que, uma das conseqüências negativas do uso da pílula e do preservativo é que, 
tanto a mulher como o homem, se tornam objetos de prazer um do outro. O homem e a mulher 
possuem uma dignidade maior que faz feliz quando vêem no próximo a imagem de Deus e que 



juntos, no amor e dação trilham o caminho para a felicidade e eternidade.
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