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 Discussão 1 – O Início da Vida Humana

 Discussão 2 – Fertilização In Vitro e Transferência de Embriões.  (FIV)

 Discussão 3 – Gestação por Substituição (Barriga de Aluguel)

 Discussão 4 – Testes Diagnósticos Genéticos Pré-Natais e Pré-Implantação.

INTRODUÇÃO

Desenvolvimentos rápidos no campo de tecnologia reprodutiva têm aberto oportunidades 
sem precedentes para superar doenças humanas, deficiências e infertilidade. Ao mesmo 
tempo, estes mesmos avanços tecnológicos levaram a uma série de questões éticas que 
antes não existiam.

O Exército de Salvação desenvolveu este documento de discussão para ajudar na 
reflexão sobre assuntos relacionados às tecnologias reprodutivas.  A esperança é que isto 
possa equipar melhor os Salvacionistas para um diálogo mais amplo ou ajudar a informar 
as escolhas pessoais que fazem em relação ao uso das tecnologias reprodutivas.

Algumas questões-chave e algumas das principais considerações éticas ligadas ao 
uso de várias tecnologias reprodutivas serão introduzidas e alguns princípios bíblicos 
serão sugeridos.  O objetivo é estimular a reflexão pessoal em vez de fornecer posições 
conclusivas.  Observe que nenhuma das questões pode ser tratada exaustivamente 
no espaço disponível e o material pode não se aplicar de forma idêntica em todos os 
contextos culturais.

Os Salvacionistas podem chegar a conclusões diferentes em relação a algumas questões, 
mas concordarão no seguinte: que cada criança deve ser acolhida e amada em quaisquer 
circunstâncias em torno de sua vida; e que todas as pessoas devem receber respeito 
e empatia de maneira prática, independentemente das opiniões ou escolhas feitas em 
relação ao uso das tecnologias reprodutivas.
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1. O INÍCIO DA VIDA HUMANA

A vida é um mistério incrível e um dom precioso de Deus.  Quase todos os que seguram um bebê 
recém-nascido nos seus braços pela primeira vez dirão que se sentem honrados e maravilhados 
por testemunhar o milagre da vida.  No entanto, o nascimento não é o começo.  O bebê que 
nasce já vem se desenvolvendo há aproximadamente 9 meses.

Mas, se o nascimento não é o começo absoluto, o que é?  Quando começa a vida humana?

Há muito tempo isso tem sido questionado.  O aprimoramento da ciência pré-natal e o 
surgimento de avançadas tecnologias reprodutivas tornaram a pergunta milenar mais pertinente. 
Contudo, não se trata apenas de uma questão cientifica. Pontos de vista diferentes podem 
potencialmente interferir nas crenças sobre a ética e a lei, gerando uma série de questões, 
incluindo a utilização de técnicas de reprodução assistida, o tratamento de embriões/fetos 
humanos e o aborto.  Portanto, esta primeira discussão centrar-se-á em torno do tema sobre o 
início da vida humana como base para debates subsequentes.

A ciência moderna dá-nos uma visão detalhada sobre muitos dos processos físicos que fazem 
parte do desenvolvimento de uma nova vida humana.

Quando um espermatozoide e um óvulo se fusionam – conhecido como o momento de 
fertilização – criam uma nova célula a que os biólogos do desenvolvimento chamam de zigoto.  
(Por vezes, isto também é referido como um óvulo fertilizado.) Este zigoto é geneticamente 
distinto de qualquer um dos seus pais. É uma célula viva com materiais genéticos humanos que 
lhe conferem a capacidade de se replicar e crescer.

À medida que as células se multiplicam e diferenciam, os biólogos usam um novo nome: embrião.
A seguir à fertilização, são algumas das fases-chave do desenvolvimento biológico:

•	 Implantação – o embrião inicial liga-se ao útero da mãe.  Na gravidez natural – sem 
ajuda tecnológica, isto acontece normalmente na primeira semana após a fertilização. (A 
tecnologia pode alterar esta situação. Veja a secção FIV a seguir.) Este é um passo crucial 
e muitos embriões não conseguem se implantar no útero.

•	 Fase Embrionária – de 1 - 2 semanas até cerca de 12 semanas após a fertilização, os 
órgãos principais começam a ser formados e desenvolvidos.  Durante esta fase existe 
ainda um risco significativo de aborto espontâneo.  Na fase embrionária inicial, há também 
a possibilidade de um embrião se dividir em gêmeos idênticos (trigêmeos ou mais) e 
começarem a desenvolver-se separadamente.

•	 Fase Fetal – a partir de 12 semanas, aproximadamente, após a fertilização, os órgãos, os 
músculos e os membros estão desenvolvendo. O risco de aborto espontâneo é reduzido, 
porém, ainda está presente.  

•	 Viabilidade Fetal – a capacidade de sobreviver fora do útero materno com cuidados 
médicos.  Isto dependerá muito do contexto, especialmente da disponibilidade de 
cuidados médicos especializados.  Em outras palavras, ”viabilidade fetal“ não é um termo 
para descrever apenas o estágio de desenvolvimento fetal. Em algumas partes do mundo, 
a viabilidade fetal é alcançada pela 28ª semana após a fertilização.  Quando há cuidados 
médicos avançados disponíveis, o limite para a viabilidade fetal é geralmente alcançado 
em torno de 24 semanas.  Enquanto o ”termo completo“ e o nascimento ocorre pela 
39ª semana após a fertilização, os avanços na ciência médica levaram a casos em que 
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os bebês nascem já na 22ª semana e sobrevivem, e, assim, em situações em que isto é 
possível, o ”limite de viabilidade fetal“ é considerado em 22 semanas (ou apenas 5 meses) 
após a fertilização.

A ciência moderna está proporcionando uma visão cada vez mais profunda dos complexos 
processos biológicos que  envolvem a criação de uma nova vida humana.  Mas, a vida humana 
não é apenas biológica, não podemos supor que a biologia fornecerá todas as respostas para 
quando a vida humana começar. 
 
Uma questão-chave é se o início da vida, a partir de um conceito estritamente biológico, é o 
mesmo  em que um humano com status moral, de um ponto de vista filosófico, teológico, legal 
ou ético, surge. 
 
Alguns fazem uma distinção entre quando a vida humana começa de um ponto de vista 
estritamente biológico e quando (na terminologia contemporânea) os direitos pessoais são 
adquiridos.
 
Embora haja um amplo consenso de que um recém-nascido tem o ”direito à vida“, tanto quanto 
sua mãe ou seu pai, nem todos concordam que um zigoto ou um embrião ou um feto tenha esse 
mesmo direito.

Respostas diferentes foram dadas em momentos e culturas distintas e por pessoas diferentes 
à questão de quando começa uma vida com direitos humanos plenos. Algumas ligam-na a um 
ponto do desenvolvimento biológico contínuo – na fertilização, ou quando o coração começa 
a bater, ou quando começa a atividade cerebral, ou na viabilidade fetal, por exemplo. Outros 
historicamente a ligam à questão filosófica de quando o nascituro (o bebê pronto para nascer) 
adquire uma alma. Para muitos pensadores modernos, o elo crítico tem sido quando se adquire 
o caráter essencial de ser uma ”pessoa“ (muitas vezes igualado a ter certas capacidades 
intelectuais).

Muitos que localizam o início moral e o início biológico da vida no mesmo ponto sustentam que 
o zigoto tem tanto direito à vida quanto qualquer outro ser humano. Um argumento comum para 
esta visão é: a) que a fertilização permanece o único momento em que se pode dizer com certeza 
que a vida de um novo indivíduo começou; b) ao nascer sabemos que existe um indivíduo 
humano com pleno direito à vida; e c) qualquer outro ponto entre fertilização e nascimento é, 
em algum nível, arbitrário.  Portanto, argumenta-se que é mais lógico usar a fertilização como o 
ponto no qual um novo ser, portador de direitos, surgiu.

Esta visão tem uma longa história na ética cristã que podemos perceber desde o segundo século 
d.C.1.  No entanto, ao longo dos séculos, pensadores cristãos têm expressado pontos de vista 
diferentes sobre esta questão.

Outra perspectiva comum entre as muitas possibilidades diferentes é o gradualismo – que quanto 
mais um feto está desenvolvido, mais forte se torna seu direito à vida.  Alguns que defendem 
esta visão acreditam que os direitos humanos realmente pertencem às ”pessoas“ e que o feto 
se tornará uma pessoa somente quando seu cérebro e seu sistema nervoso se desenvolverem 
adquirindo características psicológicas, como a consciência.  Pode-se dizer que, até esse ponto, 
o zigoto, embrião ou feto é uma ”pessoa em potencial“ (e, portanto, não apenas um pedaço de 
tecido biológico), porém, enquanto isso, não tem o direito à vida que pessoas plenas têm.

1  Dean Pallant (2019): To Be Like Jesus! – Christian Ethics for a 21st-Century Salvation Army
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A ponto de quando a vida humana começa é uma questão-chave. A conclusão pode 
potencialmente ter consequências importantes no que diz respeito ao uso de tecnologias 
reprodutivas, bem como no aborto. Por exemplo, a ideia de que a vida humana moralmente 
significativa começa com a implantação abre a porta ética para uma série de métodos 
contraceptivos que podem ser impermissíveis, se for afirmado que a vida com plenos direitos 
humanos começa no momento da fertilização. E, se você acredita que a vida humana 
moralmente significativa não surge até a viabilidade, o aborto antes disso seria relativamente não 
problemático.  Essencialmente, esta distinção é uma questão fundamental por trás de muitos 
debates contemporâneos e sensíveis.

Refletir e avaliar - Princípios bíblicos2

A posição declarada do Exército de Salvação é que o momento da fertilização constitui 
início da vida humana tanto no sentido biológico quanto no sentido moral. Vários princípios 
bíblicos relevantes para a questão do início da vida estão delineados no Exército de Salvação 
existente em Tomadas de Posição Internacionais (TPI), incluindo a declaração sobre o aborto.

Preocupação com a Vida no Útero
A preocupação de Deus pela humanidade inclui a vida no ventre (Salmo 139:13-16, Jeremias 
1:5). É refletida na lei do Antigo Testamento que impõe penalidades àqueles que causam 
a perda da vida fetal (Êxodo 21:22-23). A visita de Maria a Isabel (Lucas 1:39-45) parece 
demonstrar a continuidade da vida desde a fase fetal. Embora o aborto não seja mencionando 
especificamente, estes textos implicam que qualquer decisão deliberada de pôr fim a uma 
vida antes do nascimento, é uma violação da santidade contínua da vida e é, portanto, uma 
questão séria que requer justificação a Deus.

A Santidade da Vida
O Exército da Salvação acredita na santidade da vida humana.  A humanidade foi criada 
à imagem de Deus (Gênesis 1:27). Todas as pessoas – sem exceção –são de valor para 
ele, ocupando um lugar especial em sua criação (Salmo 8:5), independentemente de 
idade, gênero, raça, religião, saúde ou posição social, ou de seu potencial de realização. 
A Bíblia deixa claro que a vida humana é sagrada: é Deus quem dá a vida (Atos 17:25). 
Especificamente, o princípio bíblico do direito à vida de seres humanos inocentes está bem 
estabelecido (Isaías 59:7, Jeremias 22:3).

Cuidados com os Vulneráveis
O Exército de Salvação acredita que a Bíblia ensina que a sociedade tem a responsabilidade 
de cuidar dos outros e, especialmente, de proteger e promover o bem-estar das pessoas 
vulneráveis, incluindo crianças ainda não nascidas.

Embora a Bíblia não dê uma resposta precisa sobre quando a vida e a personalidade humana 
começam, mas atribui um alto valor à dignidade e ao valor inerente de cada indivíduo, e indica 
que o cuidado de Deus pela humanidade se estende também aos nascituros.  Estes princípios 
fundamentais devem ajudar a moldar uma abordagem cristã às pontos relacionados às 
tecnologias reprodutivas.

2  The principles advanced in this section are largely drawn from The Salvation Army International 
Positional Statement on Abortion (Os princípios abordados nesta seção são principalmente extraídos da 
‘Tomada de Posição Internacional do Exército de Salvação: Aborto.)
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Como Viveremos Então?

Uma nova vida humana não pode ser vista isoladamente, contudo, estará sempre ligada às 
pessoas que estão acolhendo-a no mundo.  Mais do que qualquer outra pessoa, a gestante está 
intimamente conectada à criança ainda não nascida e não deve ser ignorada nestas discussões. 
O bem-estar, a situação social, a vida e a habilidade dela em tomar qualquer decisão são de 
suma importância. Teorização sobre quando a vida começa é uma coisa, mas enfrentar os 
dilemas da vida complexos, emotivos e difíceis, são totalmente diferente.  Um ponto que é 
devidamente observado no TPI de Aborto, por exemplo, é reconhecer as situações ‘trágicas 
e perplexas que às vezes ocorrem, requerendo decisões difíceis em relação a uma gravidez’ 
e as ‘pressões tremendas que ocorrem durante uma gravidez não planejada’.  Perguntas 
da vida real relacionadas ao início da vida humana são frequentemente cheias de dilemas. 
Assim, questionamentos relacionados a este assunto devem ser abordados com humildade, 
sensibilidade e compaixão.

Uma resposta cristã adequada aos dilemas éticos nesta área podem ser construído da seguinte 
maneira:

- Uma ênfase que cada criança deve ser acolhida e amada, seja quais foram as 
circunstâncias cercando o início da sua vida.  Como uma comunidade e como o Exército 
de Salvação, nossa responsabilidade principal é de contribuir para este objetivo.

- Um compromisso de atender todas as pessoas com respeito, compaixão e empatia em 
ação, providenciando apoio e cuidados conforme a necessidade, independentemente de 
seu ponto de vista ou escolhas feitas em relação ao uso de tecnologias de reprodução.

- Um reconhecimento que maternidade e paternidade são tanto um privilégio dado por 
Deus quanto uma profunda responsabilidade, e que os melhores interesses da criança ou 
nascitura devem ser tratados como alta prioridade.

- Um chamado para reconhecer a dignidade dada por Deus á toda vida humana e para 
colocar isto em primeiro plano em toda pesquisa e desenvolvimento científico. Uma 
grande consideração para a dignidade fundamental da vida humana implica que devemos 
ter cautela e controle. Antes de lançar mão de novas tecnologias, deve haver uma reflexão 
ética completa em torno de suas consequências, de curto e longo prazo, no indivíduo, na 
família e na sociedade.
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2. FIV: FERTILIZAÇÃO IN VITRO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES

Enquanto não seja o caso para todas as pessoas, muitas delas testificam um anseio existencial 
profundo para ter seus próprios filhos. Infelizmente, há muitas razões para que pessoas, que 
desejam, não poderem ter seus próprios filhos.  E essa tristeza, seja por qualquer razão, é 
frequentemente profunda e infertilidade geralmente é um assunto altamente emotivo e sensível.

Além do sofrimento pessoal, infertilidade pode ter consequências significativas na família e na 
sociedade. Usualmente, as escolhas sobre tecnologias reprodutivas que as mulheres fazem são 
influenciadas pelas fortes expectativas culturais.

Em algumas culturas, mulheres enfrentam muita pressão para conceber e dar à luz bebês 
saudáveis e arcará com o peso da culpa se assim não acontecer.  As estigmas sociais com 
respeito à infertilidade podem causar sentimentos de vergonha ou incapacidade. Normalmente, 
esse assunto é tratado atrás de portas fechadas para não trazer vergonha para a família.

As mulheres nas culturas ocidentais enfrentam desafios extraordinariamente difíceis em combinar 
a excelência na maternidade e a excelência profissional, simultaneamente. Por causa da forma 
como as culturas foram construídas, fica muito mais difícil se realizar profissionalmente, depois 
de gerar e criar seus filhos, do que adiá-la até os 40 anos. Essa pressão homens simplesmente 
não enfrentam da mesma maneira que as mulheres.

O uso de tecnologias de reprodução pode, em alguns casos, oferecer um caminho para superar 
alguns destes problemas.  Uma das técnicas fundamentais nesta área é a Fertilização In Vitro 
(FIV), um procedimento comum, amplamente usado ao redor do mundo como um método para 
ajudar casais com dificuldades para gerar seus próprios filhos.

FIV é uma grande bênção para muitas pessoas, as ajudando superar infertilidade involuntária 
e providenciando a experiência de acolher uma vida nova no mundo.  Ao mesmo tempo, FIV e 
certas aplicações desta tecnologia também trazem questões éticas. Esta seção procura destacar 
algumas dessas questões e apresenta princípios que podem fornecer orientação para os 
Salvacionistas.

FIV

FIV é uma série de procedimentos complexos usadas para ajudar na fertilidade ou prevenir 
problemas genéticos e ajudar na concepção e no nascimento eventual de uma criança3. 

Os ovos maduros são coletados dos ovários e fertilizados pelo espermatozide num laboratório. 
O ‘ovo fertilizado’ ou zigoto se desenvolve no laboratório dentro de alguns dias.  Quando chega 
no estado embrionário, o embrião é transferido para o útero da mulher e, se o processo tiver bom 
êxito, implanta-se, e a mulher ficará grávida. Um ciclo completo de FIV, desde a coleta do óvulo e 
do espermatozoide até a transferência do embrião, leva, aproximadamente, 3 semanas. Às vezes, 
o processo leva  mais tempo. Em todos os casos, há um processo preparatório para madurecer 
os óvulos recolhidos da mulher e coletar o esperma providenciado pelo homem.

De um ponto de vista técnico, FIV pode ser feito usando os óvulos próprios da mulher e o 
esperma do parceiro, ou de um doador, para depois transferir o embrião para o útero da mulher.  
Mas, se a infertilidade for o resultado de um problema com os óvulos da mulher ou do esperma 

3  www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716
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do parceiro (é comum que uma destas razões seja o motivo para considerar FIV), o procedimento 
possivelmente inclui óvulos ou espermas de doadores conhecidos ou desconhecidos.  Se a 
infertilidade for causada por um problema com a capacidade da mulher de carregar com sucesso 
uma gravidez até o termo completo, uma ‘portadora gestacional’ pode ser usada.   Quando a 
criança nasce, a responsabilidade da portadora gestacional termina, a criança é criada pelos 
seus pais biológicos (veja mais sobre este assunto na seção sobre maternidade por substituição).

As chances de ter um bebê saudável como resultado de FIV depende em muitos fatores: a idade 
da mulher que fornece os óvulos e o homem que fornece o esperma, e a causa da infertilidade.  
Para maximizar a chance de implantação resultando no nascimento de um bebê, é comum 
implantar mais que um embrião. Assim, aumentando a possibilidade de nascimentos múltiplos 
(gêmeos, trigêmeos etc.)

Quais são algumas das questões éticas associadas com FIV?

Embriões Excedentes 

Embora a tecnologia esteja continuamente aperfeiçoando, o processo de FIV, muitas vezes, 
envolve a produção de embriões a mais dos que são transferidos para o útero. Isto levanta 
um questionanento sobre o que deve ser feito com os embriões ‘excedentes’ ou embriões 
‘sobrando’.  As opções disponíveis dependem do contexto e instalações disponíveis.  O 
primeiro ciclo de FIV pode não resultar no nascimento de um bebê, neste caso, tendo 
armazenado embriões ‘excedentes’ pode aumentar as chances de sucesso eventual.  Mas se 
os embriões ‘excedentes não são guardados para gestações futuros, eles serão descartados 
ou usado para propósitos de pesquisa (por exemplo, em pesquisas de células-tronco).

Algumas instalações oferecem o que é chamado de transferência compassiva, onde todos 
os embriões fertilizados são implantados no útero no mesmo tempo, muito provavelmente e 
conscientemente resultando no aborto espontâneo de alguns dos embriões/fetos.

Por outro lado, a produção intencional de embriões que nunca serão usados para procriação 
apresenta uma questão ética, especialmente para aqueles que acreditam que um direito moral 
significativo à vida já existe desde o momento de fertilização.

Alguns considerarão o uso de embriões para propósitos de pesquisa ser um dilema ético. 
Esta pesquisa tem ajudado significantemente para reduzir sofrimento humano através da cura 
de doenças – mas, ao mesmo tempo, pode ser visto em reduzir o embrião humano como 
um mero ‘meio para um fim’ ao invés de os respeitar como seres humanos com dignidade 
inerente.

O Uso de Espermatozoides ou Óvulos Doados 

O fato de que FIV pode potencialmente tirar esperma e óvulos de quaisquer dois adultos e 
implantar o resultante embrião no corpo de uma terceira mulher, conduz a várias questões 
éticas, incluindo maternidade por substituição (popularmente conhecido como barriga de 
aluguel) que será discutido na próxima seção.

Em um nível mais generalizado, alguns consideram o uso de esperma ou óvulos doados 
problemáticos eticamente em si mesmo, pela razão que paternidade/maternidade social é 
intencionalmente separada de paternidade/maternidade genética. (Isto é, os pais que criam 
a criança pode não ter parentesco biológico com ela.) Para muitos, familiaridade com sua 
própria herança biológica constitui uma fonte-chave a partir da qual eles constroem sua 
identidade. Essas pessoas acreditam que  isso é algo tão importante que cria o direito de 
conhecer seus próprios progenitores e cria uma responsabilidade moral, em que os doadores 
precisam estar preparados a serem identificados pelas crianças que ajudaram a gerar.
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Portanto as perguntas vêm à tona sobre o uso de esperma ou óvulos de doadores anônimos:

•	 A prática de usar doadores completamente anônimos está profundamente em desacordo 
com o direito de conhecer a identidade de seus próprios pais genéticos?

•	 A prática proíbe uma pessoa de saber se alguém, que ela conhece mais tarde na vida, 
pode ser ou não um meio-irmão genético e assim alguém com quem seria um risco 
genético ter filhos?

•	 O desconhecimento dos pais genéticos elimina a oportunidade de encontrar informações 
de saúde potencialmente importantes?

Dimensões Societárias

FIV pode ser demorado, caro e invasivo. FIV é comum e, em alguns lugares no mundo, faz 
parte da saúde pública subsidiada, porém, permanece disponível somente para as pessoas e 
casais mais ricas em outros países.

Uma questão mais abrangente é relacionado com as normas societais e as percepções de 
paternidade/maternidade.  É um ‘direito ser capaz de ter filhos’?  E a sociedade deveria 
providenciar recursos para ajudar qualquer pessoa que deseja ter um filho?

Exista ou não um direito de ‘ter filhos’, há muitos lugares onde mulheres enfrentam pressão 
tanto para ter filhos quanto para carreiras bem sucedidas (e para muitas isso também é um 
desejo pessoal).  Dadas as estruturas sociais existentes, no entanto, tem se revelado difícil 
alcançar ambos durante a idade melhor para a procriação de filhos.

Em algumas comunidades, há uma tendência emergente para mulheres saudáveis em colher 
e congelar óvulos não-fertilizados para serem guardados e usados no futuro. Alguns verão 
isso como uma possível medida contra infertilidade no futuro, ou como uma maneira de 
permitir a busca de outros objetivos na vida e na carreira, antes de começar a ter filhos.

Refletir e Avaliar – Princípios Bíblicos

O Dom da Vida
Como delineado na discussão 1, a Bíblia ensina que a vida – incluindo a vida pré-natal – é 
sagrada (Salmos 139:13-16). Todos são igualmente criados à imagem de Deus. Isto inclui cada 
criança independentemente de serem criadas com a ajuda de tecnologias reprodutivas ou 
não.  A Bíblia retrata as crianças como um presente a ser valorizado e amado.  Jesus abençoa 
especialmente as crianças dizendo, ‘porque dos tais é o reino de Deus’ (Lucas 18:16).

Infertilidade e Esterilidade na Bíblia
Há muitos exemplos de infertilidade e esterilidade na Bíblia. Muitos desses exemplos afirmam 
o profundo pesar que pode resultar a infertilidade. Na Bíblia, nós vemos Deus interagindo com 
várias mulheres que lutam para ter filhos. Uma das mais notáveis é Ana que chora diante de 
Deus. Ele ouve seu clamor e a abençoa com vinda de Samuel (1 Samuel, capítulo 1). Outros 
trechos contêm exemplos da intervenção milagrosa divina para cessar a infertilidade. Os 
maravilhosos exemplos são de Abraão e Sara (Gênesis, capítulos 16-21) e Zacarias e Isabel 
(Lucas, capítulo 1).

O testemunho bíblico sobre este tema afirma que Deus não encara a tristeza de esterilidade 
involuntária de forma leviana  e que superar infertilidade é por si só algo que agrada a Deus.  
Apesar disto, as Escrituras não prometem que cada casal que ora terá filhos. Enquanto a Bíblia 
celebra o dom de vida, ela também mostra que paternidade/maternidade não é possível para 
todo mundo.  Em nenhuma parte na Bíblia Deus condena o homem ou a mulher por causa da 
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infertilidade ou esterilidade. E o mais importante, a infertilidade não é transmitida como resultado 
de pecado ou maldição.

Imperativo Moral para Combater a Doença
As Escrituras prometem que Deus está comprometido para redimir a tristeza humana – 
‘Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores’ (Isaias 53:4). Existe 
dentro do contexto das Escrituras Sagradas um imperativo moral para combater doenças.

Jesus não somente ministrou às almas – também ele curou os doentes das suas enfermidades 
físicas e passou muito tempo nesta terra aliviando sofrimento físico (Mateus 4:23-24 e Marcos 
1:32-34). Assim, seguidores de Cristo não devem medir esforços para desenvolver tecnologia 
que pode reduzir o sofrimento humano – incluindo tecnologia que pode contribuir para combater 
a tristeza de infertilidade.

Pessoas Solteiras e Adoção
Ainda que a Bíblia tenha sido escrita num contexto de expressões culturais significativas – 
especialmente para mulheres – para ter filhos, ela não eleva a procriação como um aspecto 
necessário em ter uma vida completa e significante.  De fato, Paulo até recomenda que alguns 
cristãos permaneçam solteiros(as) para que possam se concentrar melhor no ministério (1 
Coríntios 7:32-35).

A Bíblia fala positivamente daqueles que não tiveram filhos e aqueles que foram criados por 
alguém que não era seu pai/mãe biológico.  Por exemplo, Moisés que foi criado por uma princesa 
egípcia como seu próprio filho (Êxodo 2:1-10). Eli criou Samuel (1 Samuel, capítulos 1 e 2). E 
Jesus que era solteiro e não tinha descendência, foi adotado (Mateus 1:18-25).

A Bíblia contém vários exemplos de homens de Deus envolvidos em relacionamentos inférteis 
que pareciam se preocupar mais com as suas esposas do que qualquer descendência em 
potencial.  Por exemplo, em Gênesis, capítulo 16, foi Sara quem empurrou sua criada Hagar 
para Abraão como uma substituta para portador o herdeiro. Veja também Jacó (Gênesis 29:30) 
e Elcana (1 Samuel 1:8) que amaram intensamente suas esposas apesar de problemas com 
infertilidade.

Naturalmente, a Bíblia não pode oferecer respostas diretas para as questões levantadas pelas 
tecnologias atuais, como FIV.  No entanto, a soma destas abordagens pode ser lida como 
indicativo que não há qualquer imperativo bíblico que pode ser usado contra FIV por si só, e, de 
fato, as tecnologias reprodutivas assistidas, como FIV, podem ser vistas como uma ferramenta 
para ajudar no prosseguimento à obra de Deus de criação.

No entanto, princípios bíblicos requerem que nós tratemos toda vida, na fase pré-natal bem como 
depois do nascimento, com santidade, dignidade e respeito, e que isto deve ser considerado 
primordial em qualquer aplicação de tecnologia reprodutiva assistida, incluindo FIV. E mais, a 
mensagem bíblica afirma que a habilidade de ter filhos não é um pré-requisito para viver uma vida 
abundante, gratificante e santa.

      
Como Viveremos Então?

Assim como o Exército de Salvação acredita que o dever cristão de cuidados e compaixão 
aplica-se às crianças não-nascidas, também se aplica às pessoas que, por qualquer razão, 
enfrentando decisões difíceis relacionadas ao uso de tecnologias reprodutivas.

A angústia muitas vezes causada pela infertilidade nunca deve ser tomada de forma leviana. 
Aceitar a infertilidade pode incluir um processo de luto tão íntimo, que a pessoa sente que não 
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pode compartilhar a dor, mesmo com amigos íntimos ou família. Isso é uma verdade tanto para 
casais que não podem ter filhos quanto para pessoas solteiras que querem ser pais.
Uma consideração primordial para Salvacionistas deve ser garantir um cuidado pastoral 
apropriado e sensível para casais e indivíduos que precisam dele. Neste contexto, o papel 
primordial do pastor é ser Cristo, compartilhando do sofrimento.

Frequentemente, pressões sociais podem, mesmo não intencionalmente, aumentar o fardo da 
infertilidade. Algo tão simples como ser frequentemente perguntado sobre seus planos para ter 
filhos pode ser muito doloroso para casais que sofrem de infertilidade. Salvacionistas devem 
ser sensíveis a tais cenários e evitar o reforço de uma cultura que pode aumentar a tristeza que 
casais podem estar enfrentando.

Restrições sociais impedem a escolha para usar FIV ou outras tecnologias de reprodução mais 
éticas, isso deve estimular reflexões em relação à Justiça Social.  Como podemos mudar a 
situação para adequar-se à biologia feminina? Talvez precisemos trabalhar em prol de uma 
sociedade que cria outras opções – apoiando financeiramente mães jovens que não tem trabalho 
remunerado, por exemplo, ou jovens mães que estão ainda estudando, ou uma sociedade que 
desaprova o currículo de uma mulher mais madura que tem pouca experiência na carteira de 
trabalho, por causa dos anos gastos em criar sua família.

Além disso, Salvacionistas devem evitar reforçar as normas culturais que definem o valor de uma 
mulher pela sua capacidade para ter filhos. Ao invés disso, Salvacionistas deveriam ter como 
objetivo construir uma cultura em que ser solteiro(a), sem filhos e adoção também são elevadas 
como escolhas ou consequências de escolhas realizadoras e bíblicas, e onde aqueles quem, por 
qualquer razão, não têm filhos são igualmente valorizados e incluídos em todos os aspectos da 
vida social como aqueles que têm filhos.

Os avanços tecnológicos que promovem o dom da vida devem ser, por si só, uma fonte 
de alegria e bênção.  As questões éticas associadas a FIV podem ser entendidas como às 
implicações específicas da tecnologia, e não com a tecnologia em si mesma.

Curiosamente, em muitos locais, a tecnologia da FIV está melhorando o suficiente e com 
sucesso, portanto pode não haver necessidade de fertilizar vários ovos.  Se assim for, isto elimina 
a presença de embriões ”excedentes“, uma das principais questões éticas.

Mesmo onde esta preocupação é eliminada, o questionamento ético da FIV permanece. Desde 
os primeiros momentos de sua existência, a visão do Exército de Salvação é de que os embriões 
humanos têm um valor moral e não podem ser tratados simplesmente como tecidos ou materiais 
reprodutivos para serem usados ou descartados como acharem conveniente. Segue-se que o 
Exército de Salvação se opõe à produção de embriões apenas para fins de pesquisa.

Diante da infertilidade, as pessoas também devem ser capacitadas a considerar a adoção ou 
viver sem crianças como opções verdadeiras e gratificantes. Em um mundo com grande número 
de crianças abandonadas, desnutridas, sofridas e sem pais, a adoção precisa ser considerada 
como uma alternativa positiva às tecnologias reprodutivas para adultos que desejam se tornar 
pais. A criação de crianças através de apadrinhamento é outra opção a ser considerada por 
mais famílias. Em companhia disso, os Corpos precisam ser comunidades cristãs que acolhem e 
nutrem famílias não definidas apenas pela biologia.
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Para aqueles que consideram ativamente a FIV, são algumas possíveis questões que poderiam 
ser consideradas:

•	 Como nos sentimos em relação à criação de embriões ”excedentes“ como parte do 
processo FIV? 

•	 Quais opções estão disponíveis em nosso contexto para o uso de embriões ”excedentes”?
•	 Estamos confortáveis com a doação de embriões ”excedentes“ para pesquisa? 
•	 Como nos sentimos quanto ao uso de espermatozoides ou óvulos doados?
•	 A adoção ou o apadrinhamento de uma criança carente é uma opção que 

consideraríamos? 
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3. MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

Para muitos casais, a FIV pode proporcionar um caminho para superar a infertilidade e 
experimentar a bênção da paternidade. Infelizmente, este não é para todos. Em muitos casos, a 
FIV será malsucedida e, dependendo da situação e da causa da infertilidade, a FIV pode não ser 
uma opção viável em absoluto. Dessa forma, uma das opções disponíveis para ter filhos (além da 
adoção) é a maternidade de substituição.

A maternidade de substituição é um processo pelo qual uma mulher carrega e entrega uma 
criança em nome de outras pessoas que, após o nascimento, se tornam os pais legais da 
criança. A substituição oferece um caminho para a paternidade para casais que, por várias 
razões, não podem ter filhos e para os quais a FIV não é uma opção viável. A substituição dá a 
oportunidade para que pelo menos um dos pais que cria a criança seja também o pai genético. 
Muitas vezes é feita uma distinção entre maternidade de substituição ”comercial“ (onde a mulher 
que tem a criança a termo o faz em troca de uma compensação econômica - barriga de aluguel) 
e maternidade de substituição ”altruísta“ (onde a mulher que está carregando a criança para 
a gestação completa, faz sem nenhuma expectativa de remuneração). Embora a substituição 
comercial seja ilegal em muitos países, é legal em outros e a substituição altruísta é legal em um 
número maior de países.4

Outra distinção pode ser feita entre a substituição ‘tradicional’ e a substituição ‘gestacional’. A 
substituição ‘tradicional’ significa que o substituto é um(a) pai/mãe genético, tendo fornecido 
o ovo que foi fertilizado com inseminação artificial. Na substituição ‘gestacional’, o substituto 
carrega um embrião criado com FIV, usando espermatozoides e óvulos de dois doadores que, 
normalmente, não necessariamente serão uma ou ambas as pessoas que se tornarão os pais 
legais da criança, uma vez que ela nasça. 

Em alguns aspectos, o conceito de substituição não é um fenômeno novo. Durante milhares 
de anos, muito antes da invenção da FIV, as mulheres tiveram filhos e deram à luz em nome de 
outros. De fato, isso ainda pode ser uma prática aceita em algumas culturas5.  Entretanto, os 
avanços tecnológicos e a mudança de atitudes culturais estão resultando em um aumento atual 
na prática. Tem sido descrito como ”um fenômeno global“.6 

Quais são alguns dos dilemas éticas?

O Potencial de Exploração

Uma preocupação principal relacionada à substituição é o potencial de exploração de 
pessoas vulneráveis que são utilizadas como substitutos. Isto é especialmente verdade no 
caso da substituição comercial. Nesses casos, particularmente quando não há relação prévia 
entre o substituto e os pais pretendidos, o substituto virá frequentemente de um contexto de 
baixa renda e a compensação econômica constituirá uma motivação muito forte para passar 
pela gravidez. 

É natural perguntar: é mais um caso de exploração das desigualdades econômicas e da 
pobreza? 

4  UN Human Rights, Surrogacy https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/Surrogacy.aspx 
5  Surrogacy: Why the world needs rules for ‘selling’ babies (Por que o mundo precisa regras para ‘vender’ 
bebês)
 https://www.bbc.com/news/health-47826356
6  Ibid

https://www.bbc.com/news/health-47826356
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Os opositores da substituição comercial alegam que ”alugar“ o corpo de alguém desta 
forma é eticamente questionável por uma questão de princípio. Em 2018, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) advertiu que ”a substituição comercial ... geralmente equivale à venda 
de crianças“ e muitos países estão nesse momento fechando as indústrias de substituição7.  
Estas preocupações éticas fundamentais são agravadas pelo fato de que qualquer gravidez 
inevitavelmente envolve riscos significativos para a saúde física da mulher, bem como 
estresse emocional e psicológico.

Os adeptos da substituição comercial, por outro lado, respondem que, se bem regulada, pode 
oferecer uma saída para a pobreza das mulheres com poucas outras opções e, ao mesmo 
tempo, ajudar os casais inférteis a terem filhos.

Pressões Sociais e Cargas Psicológicas
Os defensores da substituição argumentam que a prática da substituição altruísta evita 
muitos dos problemas éticos associados à substituição comercial. Moralmente falando, eles 
argumentam que existe uma diferença entre oferecer livremente o próprio corpo como um 
presente e ser economicamente compelido à comercialização do próprio corpo.

No entanto, esta prática também levanta algumas questões éticas. Por exemplo, alguns estão 
preocupados que a legalização e a normalização da substituição altruísta corra o risco de criar 
situações em que as mulheres enfrentam pressões sociais significativas - diretas ou indiretas - 
para ter filhos em nome de parentes ou amigos próximos que sofrem de infertilidade.

Uma apreensão fundamental em todos os casos é que a substituição coloca uma carga 
psicológica significativa sobre os substitutos, quando eles têm que entregar a criança após o 
nascimento. Esta perspectiva enfatiza que os laços emocionais e físicos que são criados entre 
mãe e filho no decorrer de uma gravidez não devem ser subestimados, e isso pode tornar a 
substituição moralmente problemática, seja por razões comerciais ou altruístas. 

Substituição e Paternidade/Maternidade
Outro ponto a considerar diz respeito à separação da paternidade genética/biológica e legal/
moral. 

Além do que foi discutido na seção anterior, relacionado à identidade e à capacidade de 
conhecer o patrimônio biológico, surgem demandas adicionais no caso de maternidade de 
substituição. Por exemplo, as perguntas seguintes podem levantar questões tanto legais 
quanto éticas: 

•	 O que acontece se a barriga de aluguel mudar de ideia no meio da gravidez? 
•	 O que acontece se ela não quiser entregar a criança após o nascimento? 
•	 O que acontece se os pais legais pretendidos exigirem que a barriga de aluguel seja 

submetida a procedimentos de diagnóstico pré-natal ou que mantenha o exercício e os 
regimes dietéticos que a barriga de aluguel não quer? 

•	 O que acontece se os pais legais pretendidos mudarem de ideia, por exemplo, se a 
criança nascer com uma deficiência? 

A diversidade jurídica e a ambiguidade em torno da substituição, juntamente com o fato 
de que os acordos sobre isso frequentemente cruzam fronteiras internacionais, tornam tais 
questões ainda mais complexas. Em alguns casos, há uma falta de clareza quanto aos direitos 
legais e ao status da criança que nasce para ser subscrita em um país e depois levadas para 

7  Ibid
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outro onde a substituição não é legal. Os opositores da substituição argumentam que os 
melhores interesses e direitos da criança não estão o primeiro plano, em tais casos. 

Aqueles que consideram a paternidade de um ponto de vista moral e não puramente legal 
precisam perguntar como os interesses da criança são promovidos e protegidos.

‘Comercialização’
Finalmente, existe a preocupação de que a prática da substituição comercial, em particular, 
contribua para a comercialização da reprodução em geral, incentivando o desenvolvimento de 
um mercado para a compra e venda de óvulos, espermatozoides ou embriões. Para alguns, 
isto é uma questão de princípio. Eles consideram que um mercado para embriões está em 
desacordo com a santidade da vida, e o tratamento da procriação como mais um bem a ser 
comprado e vendido, como intrinsecamente errado. Tais desenvolvimentos também podem 
ser considerados fundamentalmente problemáticos, quando as desigualdades econômicas 
são uma força catalisadora fundamental, dando origem ao potencial de exploração.

Refletir e Avaliar - Princípios Bíblicos

Enquanto a tecnologia subjacente à moderna substituição obviamente não estava disponível 
durante os tempos bíblicos, a Bíblia ainda contém vários casos que ilustram dinâmicas 
semelhantes. 

Complexidades Emocionais
No início das Escrituras, lemos a história do patriarca Abraão e sua esposa Sara que não 
tinham filhos. Sara ‘entrega’ sua serva Hagar a Abraão para conceber um herdeiro. Abraão 
engravida Hagar. Nas tensões resultantes com Sara, Hagar foge para o deserto. Lá ela 
encontra um anjo do Senhor que a instrui a voltar e dá a luz a um filho, Ismael (Gênesis, 
capítulos 16-21).

No casamento com o patriarca Jacó, Raquel tem Bila como sua serva. Como Jacó e Raquel 
não podiam ter filhos, Raquel ‘entrega’ Bila a Jacó, dizendo: ‘Durma com ela para que ela 
possa ter filhos para mim e eu também possa construir uma família através dela’ (Gênesis 
30:3). Com o tempo, Bila tem 2 meninos, que Jacó recebe como seus filhos. 

Além disso, Lia (a irmã mais velha de Raquel) ‘entrega’ Zilpa, sua serva, a Jacó, e ela tem 2 
filhos, que Jacó também recebe como filhos (Gênesis 30:9-12).

Embora escritos em um contexto e cultura muito diferentes, estes relatos ilustram algumas 
das complexidades emocionais envolvidas nos arranjos de substituição. 

Imperativo Contra a Exploração
A mensagem de justiça flui através de toda a narrativa bíblica, que condena consistentemente 
a exploração de pessoas vulneráveis. Portanto, deve ser dada especial atenção à proteção 
contra o potencial de exploração que é inerente à possibilidade tecnologia de substituição. 

Como Paulo indica em 1 Coríntios 8:9-13, o que em alguns casos pode ser sentido como 
não problemático pode colocar outro irmão ou irmã em uma situação difícil. Esse princípio 
implicaria que, se considerasse a aceitação para a substituição, mesmo como um arranjo 
altruísta, poderia causar pressões sociais e/ou exploração de outros.
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Como Então Devemos Viver? 

Aqueles que apoiam a substituição acreditam que uma regulamentação eficaz protege muitas 
das questões práticas e éticas, e que ela deve ser vista principalmente como um meio eficaz 
para superar a infertilidade. Há também outros que argumentam particularmente, que o caso da 
substituição altruísta poderia ser visto como um exemplo radical do amor de uma mulher pelo 
próximo e uma forma dela participar da obra de criação de Deus.8 

Por outro lado, a combinação das várias questões éticas anteriormente citadas e as demandas 
gerais levantadas na seção sobre a FIV, significa que muitas denominações religiosas aconselham 
contra a substituição.9

Ao considerar uma resposta à substituição, os Salvacionistas devem estar especialmente atentos 
à prevalência da exploração que inegavelmente faz parte da substituição comercial e também 
estar conscientes das sutis pressões sociais às quais a substituição altruísta pode levar. 

Acima de tudo, no entanto, os Salvacionistas deverão garantir que as crianças nascidas através 
da maternidade de substituição recebam os mesmos direitos, proteções, respeito e amor que 
qualquer outra criança.

8  Christianity Today, 20 February 2018, ‘America’s Surrogacy Bump: Is Fertility a Blessing to Be Shared?’ 
(A maternidade por substituição do Estados Unidos:  Fertilidade é uma bênção para ser compartilhada?)
9  https://sojo.net/articles/christians-considering-surrogacy-encounter-conflicting-views
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4. TESTES DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-NATAL E PRÉ-IMPLANTAÇÃO

Todos que estão esperando uma criança, ou esperando engravidar, esperam e oram para que a 
criança seja saudável, cresça e viva uma vida sem ter que suportar doenças graves, deficiências 
ou dificuldades. Todos os pais têm as maiores esperanças para seus filhos. O desejo de 
conhecer o máximo possível de informações relevantes sobre a saúde de uma futura criança é 
profundamente humano. A ciência e a medicina de hoje deram grandes passos ao permitir que 
essas esperanças se tornassem realidade para uma proporção cada vez maior da população 
mundial. 

No entanto, as doenças e várias dificuldades continuam fazendo parte da condição humana. 
Os desafios enfrentados pelos pais de crianças que têm necessidades especiais não devem ser 
subestimados, e a sobrecarga de conhecer ainda no ventre que a criança poderá sofrer muito em 
sua vida, ou talvez exigir cuidados ao longo de sua trajetória, não é algo a ser decidido de forma 
leviana. 

Há limites para as medidas que devem ser tomadas para eliminar o risco de doença e o 
sofrimento na vida?

Um dos campos da ciência que tem avançado rapidamente nas últimas décadas é o diagnóstico 
genético pré-natal e pré-implantação (PGD). O PGD moderno pode detectar vários distúrbios 
genéticos, fatores de risco e doenças em nascituros. Vários testes de diagnóstico estão 
prontamente disponíveis para uso em estágios muito iniciais de desenvolvimento e podem 
significar tratamento eficaz para prevenir certas doenças ou aliviar os efeitos negativos das 
desordens genéticas. 

Isto pode melhorar significativamente a qualidade de vida da criança que eventualmente nasce 
e, nos melhores casos, salvar vidas. O diagnóstico precoce também pode permitir que os pais se 
preparem fisicamente e mentalmente para enfrentar os desafios adicionais que uma criança com 
necessidades especiais pode enfrentar. Entretanto, estas tecnologias também levantam várias 
questões éticas, algumas das quais serão descritas a seguir.

O diagnóstico pré-natal para doenças genéticas é um teste diagnóstico realizado no feto no 
útero. O teste de material genético retirado da placenta ou do saco amniótico pode revelar se o 
feto tem alguma de várias doenças genéticas. 

O teste diagnóstico genético pré-implantação é um acréscimo significativo ao diagnóstico pré-
natal para doenças genéticas. Os embriões formados através da FIV são testados para doenças 
genéticas ou anormalidades cromossômicas antes da transferência embrionária.10

•	 Qualquer das formas de procedimento diagnóstico ajuda a detectar doenças genéticas 
conhecidas ou anormalidades cromossômicas antes do nascimento de um bebê.

•	 O Diagnóstico genético pré-implantação pode identificar embriões com algumas 
anormalidades genéticas. Esses embriões podem ser selecionados para não serem 
transferidos para um útero.

•	 O Diagnóstico genético pré-implantação pode reduzir os riscos de gravidez múltipla 
identificando embriões saudáveis e selecionando-os apenas para implantação.

•	 Qualquer das formas de procedimento de diagnóstico pode diminuir o risco para casais 
ou indivíduos com doenças hereditárias graves a dar à luz crianças afetadas pelo mesmo 
problema.

10  https://emedicine.medscape.com/article/273415-overview



D I S C U S S Ã O Documentos para proporcionar reflexão ponderada e debate 18

Quais são algumas das questões éticas relacionadas com PGD?

Abortos Seletivos e Transferência Seletiva de Embriões
Uma questão ética fundamental é que o diagnóstico pré-natal abre a possibilidade de abortar 
seletivamente os fetos que comprovadamente apresentam certas características, defeitos ou 
riscos de doença. Da mesma forma, o diagnóstico pré-implantação abre a possibilidade de não 
implantar embriões que apresentaram certas características. Além do aborto e do valor moral 
dos embriões em si, os oponentes argumentam que facilitar tal seletividade é, por sua própria 
natureza, problemático e pode ser entendido como uma forma de discriminação. 

Alguns dos mecanismos potencialmente problemáticos nesta possibilidade podem ser ilustrados 
pelo exemplo do uso do PGD para determinar o sexo. Em algumas culturas onde uma criança 
do sexo feminino é considerada menos desejável do que um menino, os registros indicam 
um número desproporcional de meninos nascendo. Por exemplo, embora seja ilegal na Índia 
divulgar o sexo de um feto, ainda ocorrem testes sexuais pré-natais. Isto tem contribuído para 
um desequilíbrio significativo de gênero na sociedade, pois a forte preferência por crianças do 
sexo masculino significa que um número desproporcional de fetos femininos é abortado11, e 
consequentemente nascem mais homens do que mulheres e menos mulheres chegam à idade 
adulta. Mecanismos similares também poderiam se aplicar a outras características que podem 
ser descobertas pelo uso do PGD.

Pressões Sobre os Pais e a Percepção Social sobre as Deficiências
A capacidade de conhecer uma série de fatores de risco em um estágio inicial da gravidez, ou 
antes da conclusão de um ciclo de FIV, pode trazer pressão adicional aos pais para abortar 
os nascituros ou para não implantar embriões que se demonstre, por exemplo, que estejam 
em risco de uma desordem genética. Alguns estão preocupados que isto possa levar a uma 
tendência geral de que bebês com características ”indesejáveis“ sejam filtrados ativamente. Uma 
questão geral que pode ser levantada neste contexto é se tais desenvolvimentos também afetam 
as percepções mais amplas da sociedade sobre as pessoas com desordens ou deficiências 
genéticas. 

Um exemplo disso, que é frequentemente referenciado, são as pessoas com Síndrome de 
Down (também conhecida como trissomia-21), uma condição causada pela presença de um 
cromossomo extra. Esta síndrome pode levar a vários desafios físicos e intelectuais na vida. 
Estatísticas de vários países mostram que uma alta proporção de mulheres opta por abortar 
embriões quando o PGD os revela como portadores da síndrome de Down12.  Tendências 
similares acontecem em vários países, onde são rotineiramente oferecidos testes diagnósticos 
pré-natais para mães em risco (por exemplo, mulheres acima de uma certa idade)13. 

Além da preocupação ética com o aborto em si, também se levanta a questão se este tipo 
de desenvolvimento, com o tempo, afetará a visão mais ampla da sociedade das pessoas 

11  Every year, at least another 2 million girls worldwide disappear because of gender discrimination.’ 
(Cada ano pelo menos mais 2 milhões de meninas disaparece ao redor do mundo por causa de 
discriminação de gênero.) Nicholas Kristof and Sheryl WuDunn, Half the Sky: Turning Oppression into 
Opportunity for Women, Vintage, 2010, p xv 
12  The United States has an estimated termination rate for Down syndrome of 67 per cent (1995-2011); 
in France it’s 77 per cent (2015); and Denmark 98 per cent (2015) (Nos Estados Unidos a índice da taxa de 
interrupção de gravidez para Síndrome de Down é de 67%, na França é 77% e na Dinamarca é 98%.)
 https://www.cbsnews.com/news down-syndrome-iceland/
13  Na Dinamarca, o número de criançãs que nascem  com a Síndrome de Down têm sido reduzido pela 
metade desde a testagem foi introduzida, e na Islândia onde testagem  é praticada como rotina, quase 
nenhuma criança nasce com Síndrome de Down. European Down Syndrome Association, www.edsa.eu

https://www.cbsnews.com/news%20down-syndrome-iceland/
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que vivem com a Síndrome de Down. Em alguns casos, as pessoas com Síndrome de Down 
e seus familiares relatam sentirem-se desvalorizados e indesejados em um contexto, em que 
sua condição é considerada, por si só, uma razão válida para escolher o aborto. Isto, por sua 
vez, pode afetar como uma sociedade em geral valoriza as pessoas com uma variedade de 
deficiências. 

Em resumo, alguns temem que um desenvolvimento em direção a uma sociedade, onde 
características e doenças indesejadas são rotineiramente filtradas antes do nascimento, levará 
inevitavelmente a uma perda de respeito e vitimização de pessoas com deficiências e pais que 
optam por levar sua gravidez a termo, apesar de receberem um diagnóstico mostrando o risco de 
um distúrbio genético.14

Além de diagnosticar a existência de condições já presentes, os métodos de diagnóstico 
também podem indicar se uma criança está geneticamente predisposta a contrair certas doenças 
graves mais tarde na vida. Isto levanta a questão, de uma perspectiva de saúde mental, se é 
necessariamente positivo saber tais coisas.

Quando maior a amplitude do conhecimento sobre seu filho que irá nascer, mais difíceis serão as 
escolhas que os pais poderão enfrentar. Em algumas sociedades onde o PGD se tornou rotina, os 
pais enfrentam uma pressão crescente para saber o máximo possível sobre seus futuros filhos. 
Isto traz uma pergunta muito básica: Será que isso nos ajuda a conhecer a predisposição de uma 
criança a várias doenças mais tarde na vida? Ou isso gera mais - potencialmente desnecessária 
- preocupação? Em termos de normas sociais, algumas pessoas questionam como isso muda 
nossa percepção da vida e o que significa ter uma boa vida.

Refletir e Avaliar - Princípios Bíblicos

A soma dos princípios descritos nas seções anteriores também pode fornecer uma base 
para a reflexão em torno deste assunto. Além disso, os seguintes princípios-chave devem ser 
considerados. 

A Santidade da Vida e o Valor da Diversidade
A Bíblia ensina o igual valor e dignidade de todas as pessoas, independentemente de suas 
características ou capacidades. Como afirma a IPS sobre Deficiência: Todos os seres humanos 
são criados à imagem de Deus, refletindo de forma única a natureza e o caráter de Deus 
(Gênesis 1:27-31). A criação de Deus é significada pela diversidade e a diversidade é boa 
(Gênesis 1:31; Salmo 8). Deus ama e valoriza cada pessoa, dando a cada um igual dignidade e 
valor, e ordenando-nos a amar e valorizar uns aos outros’.15 

Cuidado com os Vulneráveis 
A Bíblia destaca consistentemente a preocupação particular de Deus com os vulneráveis e 
defende que eles sejam tratados com compaixão e cuidado. Isto implicaria uma preocupação 
particular com a proteção do bem-estar dos grupos vulneráveis da sociedade, tais como 
pessoas com deficiências ou desordens genéticas. 
Eles são, como todos, uma parte igual e integral da família humana  -  não uma categoria 
separada de pessoas com características “indesejáveis”. Como afirma a IPS sobre Deficiência: 
“Paulo descreveu a comunidade da Igreja como um corpo, afirmando que “as partes do corpo 
que parecem mais fracas são indispensáveis” (1 Coríntios 12:22 NVI). Os membros mais fracos 
percebidos ajudam a moldar nosso conhecimento de Deus, e sem eles somos menos.16

14  ‘Down Syndrome: Coercion and Eugenics,’ McCabe and McCabe, Genetics in Medicine, August 2011 
15  Exército de Salvação Tomada de Posição Internacional: Deficiências
16  Ibid
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 A Presença de Sofrimento
Em Gênesis 32:22-32, Jacó lutou com Deus e saiu da experiência coxeando. Uma vida 
verdadeiramente boa e abençoada não tem que ser uma vida sem desafios e sem dor. A visão 
do Apocalipse (Apocalipse 21:1-4) aponta para ”não mais morte ou luto ou choro ou dor“ (v 4), 
mas o mesmo não é prometido nesta vida. 

Enquanto humanos, somos tentados a buscar a vida perfeita, livre do risco de doença ou 
sofrimento, isto não corresponde à mensagem bíblica em que Deus está presente no meio de 
cada circunstância humana. Recordamos que o Cristo ressuscitado aparece com um corpo 
que está marcado (João 20:19-27). 

Como Então Devemos Viver? 

Decorre do exposto acima que os Salvacionistas poderiam responder das seguintes maneiras: 

−	 Defender e trabalhar ativamente para sociedades onde todas as pessoas, 
independentemente de suas habilidades, são igualmente valorizadas.

−	 Defender um aconselhamento qualificado, cuidado pastoral e apoio para todos que 
enfrentam decisões difíceis ou o peso de informações difíceis.

−	 Assegurar apoio e cuidados adequados e compassivos espirituais, emocionais e práticos 
para aqueles que, quando confrontados com o peso de tais informações, fazem a difícil 
escolha de interromper uma gravidez ou um processo de FIV.

−	 Fazer todos os esforços para garantir apoio espiritual, emocional e prático para aqueles 
que optam por levar a termo crianças que sabem que enfrentarão desafios adicionais na 
vida.

−	 Defender vigorosamente contra a preferência de meninos em detrimento de meninas, 
ou qualquer outra forma de seletividade de nascimento baseada em características ou 
predisposições específicas.

−	 Defender a prudência na implementação de novos tipos de testes diagnósticos antes 
de uma consideração completa das potenciais consequências éticas, tanto a curto 
como a longo prazo, e defender a colocação do bem-estar dos nascituros e dos grupos 
vulneráveis na vanguarda da tomada de decisões. 
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CONCLUSÃO

Em 1985, o General Shaw Clifton escreveu um livro sobre ética do Exército de Salvação.17  A 
conclusão do capítulo sobre a reprodução humana assistida ainda hoje é relevante:

“As questões no campo da reprodução humana assistida são muitas e complexas. Não há 
respostas muito fáceis. O debate vai e deve continuar e os cristãos devem desempenhar 
plenamente seu papel, ou seja, médicos cristãos, teólogos,
advogados, assistentes sociais, pais. Será difícil equilibrar uma doutrina e um princípio forte 
com uma ampla misericórdia e sensibilidade. Para aqueles que buscam a realização na 
paternidade e que estão preparados para ir até o fim, os Salvacionistas não enfraquecerão 
suas crenças, mas tampouco pronunciarão uma sílaba de condenação ao oferecer amor e 
conselho em nome de Cristo”.18

17  Shaw Clifton, Strong Doctrine, Strong Mercy, The Salvation Army, International Headquarters, 1985 
18  Ibid, p19-20, with minor editing
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