
O NATAL E A DIGNIDADE 
HUMANA 

animais deve ser, certamente, encara-
da como um progresso civilizacional. 
Afirma o Papa Francisco na encíclica 
Laudato Sì: 

«O facto de insistir na afirmação 
de que o ser humano é imagem de 
Deus não deveria fazer-nos esquecer 
que cada criatura tem uma função 
e nenhuma é supérflua. Todo o uni-
verso material é uma linguagem do 
amor de Deus, do seu carinho sem 
medida por nós. O solo, a água, as 
montanhas: tudo é carícia de Deus.» 
(n. 84). «Portanto, é verdade também 
que a indiferença ou a crueldade para 
com as outras criaturas deste mundo 
sempre acabam de alguma forma 
por repercutir-se no tratamento que 
reservamos aos outros seres humanos. 
O coração é um só, e a própria miséria 
que leva a maltratar um animal não 
tarda a manifestar-se na relação com 
as outras pessoas.» (n. 92).

Mas isso não significa equiparar 
em dignidade o ser humano e qual-
quer outra espécie animal. Assim, por 
exemplo, a encíclica Laudato Sì reco-
nhece (n. 130), citando o Catecismo 
da Igreja Católica, reconhece a legi-
timidade da experimentação com 
animais quando está em causa a 
possibilidade de salvar vidas humanas 
através da medicina.

Aproxima-se o Natal. De entre 
os valores que a mensagem do 
Natal evoca, está o da digni-

dade humana: Deus que se faz meni-
no, que assume a natureza humana 
em Jesus Cristo, o qual, com a sua 
vida, morte e ressureição, fará com 
que cada um de nós possa partilhar 
a vida de amor e comunhão que é 
própria de Deus uno e trino. É incon-
cebível uma mais forte e categórica 
exaltação da dignidade humana, a 
qual nos leva a denunciar e combater 
todas as formas de violação dessa dig-
nidade, onde quer que elas ocorram.

Importa enaltecer o valor da dig-
nidade humana, também porque hoje 
parece esquecer-se que o ser humano 
tem uma dignidade que o distingue 
qualitativamente das outras espécies 
animais. Há uma tese de um influente 
filósofo que afirma ter mais dignidade 
um animal não humano do que um 
ser humano antes de nascer, recém-
-nascido ou comatoso. Um cartaz 
de um partido político com sucesso 
proclamava, em tempos: Todos iguais, 
todos animais. Nos tribunais discute-
-se a guarda de animais de compa-
nhia na sequência do divórcio, quase 
como se de filhos se tratasse…

A salvaguarda do bem-estar ani-
mal e a condenação dos maus tratos a 
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Segundo a constituição dogmática 
do concílio Vaticano II Gaudium et 
Spes, «tudo o que existe na Terra deve 
ser ordenado para o homem, como 
seu centro e vértice» (n. 12), «a única 
criatura que Deus quis por si mesma» 
(n. 24).

Sobre a dignidade humana, afirma 
também a encíclica Laudato Sì:

«A Bíblia ensina que cada ser 
humano é criado por amor, feito 
à imagem e semelhança de Deus 
(cf. Gn 1, 26). Esta afirmação mostra-
-nos a imensa dignidade de cada 
pessoa humana, que “não é somente 
alguma coisa, mas alguém. É capaz 
de se conhecer, de se possuir e de 
livremente se dar e entrar em comu-
nhão com outras pessoas”. (…) Como 
é maravilhosa a certeza de que a vida 
de cada pessoa não se perde num 
caos desesperador, num mundo regi-
do pelo puro acaso ou por ciclos que 
se repetem sem sentido! O Criador 
pode dizer a cada um de nós: “Antes 
de te haver formado no ventre mater-
no, Eu já te conhecia” (Jr 1, 5). Fomos 
concebidos no coração de Deus e, por 
isso, “cada um de nós é o fruto de um 
pensamento de Deus. Cada um de nós 
é querido, cada um de nós é amado, 
cada um é necessário”» (n. 65).

Também isto nos recorda o Natal. •

Pedro Vaz Patto
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