
50 ANOS DA HUMANAE VITAE: A PROFECIA DE PAULO VI 

Em 25 de Julho de 1968, há exatos cinquenta anos, o Papa Paulo VI publicou 
a esperada Encíclica Humanae Vitae. Um documento inegavelmente profético e 
possivelmente o mais desobedecido e desconhecido da História da Igreja. Infelizmente. 

Terminado o Concílio Vaticano II, o mundo aguardava o pronunciamento 
oficial da Igreja Católica sobre o uso dos contraceptivos orais, descobertos há alguns 
anos. O Ocidente rendia-se à perigosa “revolução sexual” e à falácia do “amor livre”. O 
mundo estava impregnado pelo medo do risco (mentiroso) da “superpopulação” 
mundial. 

Cinco anos antes, com a finalidade de promover uma análise multidisciplinar 
das técnicas contraceptivas, o Papa João XXIII havia criado a chamada “Comissão Papal 
para os Problemas da Família, da População e da Natalidade”. Em 1966, o relatório final, 
aprovado pela maioria dos membros desta Comissão foi encaminhado a Paulo VI, 
relatório este que era favorável à aprovação do uso da pílula pelos católicos em 
desacordo ao Magistério bimilenar. Mas a atividade deste grupo era apenas consultiva, 
já que o Papa havia reservado para si a palavra final quanto ao assunto da contracepção. 

Antes que o Romano Pontífice se manifestasse, o relatório foi vazado 
propositadamente para a Imprensa. E quando a Humanae Vitae finalmente foi 
publicada, para desespero dos defensores da contracepção, as conclusões do Papa 
reafirmaram heroicamente o Magistério de seus predecessores, condenando a 
contracepção. 

 
Por defender a verdade, é fato histórico que o Beato Paulo VI passou a viver 

literalmente um martírio, encontrando opositores em Universidades Católicas, 
Conferências Episcopais e até mesmo na Cúria. Não haveria lugar para um detalhamento 
histórico neste breve artigo, mas é necessário dizer que o Magistério deste Papa, 
quando não abertamente criticado é ainda hoje propositadamente ignorado. Seus 
opositores optam por falar contra ou não falar nada, até mesmo nos seminários. Em 
resultado, a consciência de muitos casais católicos jamais foram iluminadas pela 
verdade. 

 
É evidente que o que serviu (e ainda serve) como combustível para chegarmos 

a esta realidade é uma inegável crise de Fé. O homem moderno esqueceu o sentido de 
sua existência. Já não sabe (ou não quer saber) que foi criado para a eternidade, para 
viver junto de Deus, no céu. Rejeita as realidades eternas pelos confortos da vida que 
passa. E isto se reflete no fechamento sistemático à vida. A fertilidade passou a ser 
combatida como uma doença, mesmo no meio católico. 

 
Neste jubileu de ouro, é preciso lembrar que os Drs. John e Evelyn Billings 

sempre defenderam e propagaram os ensinamentos da Humanae Vitae. O próprio Papa 
Paulo VI abençoou seus trabalhos e, como é sabido, eles sempre estiverem próximos 
dos Papas que se seguiram.  



Em 1978, durante uma Conferência internacional em Melbourne, Austrália 
para celebrar o 10º Aniversário da Humanae Vitae, o Dr. John Billings pôde apresentar 
um artigo que começava com a seguinte reflexão:  

“Existem dois males notáveis que podem comprovadamente resultar 
numa corrupção mortal da Civilização Ocidental. Eles floresceram em razão 
da perda da crença em Deus, e consequentemente, a da perda do senso do 
mal, logo, poder e prazer são perseguidos sem responsabilidade: 1. Existe a 
tolerância disseminada da ideia de que uma vida humana inocente pode ser 
destruída pela decisão de outra pessoa. Isto tem destruído a ética 
fundamental da profissão médica, a tradição de Hipócrates de que a função 
de um médico é proteger e restaurar a vida humana. Uma propaganda 
irracional tem disseminado um medo de proporções histéricas, de que o 
mundo está em perigo de morrer de fome, e de que o homem, ele mesmo, é o 
poluente da terra. Muitas pessoas têm então desenvolvido um desejo 
obsessivo de limitar a fertilidade humana, de prevenir concepções, e até 
mesmo prevenir nascimentos por qualquer meio que possa ser imaginado. 
A forças do mal estão direcionadas contra a família,  particularmente contra 
o membro mais fraco da família, que é a criança no útero. A criança tornou-se 
o inimigo.  2. Tem existido a perda da compreensão da castidade, da virtude 
que encontra seu lugar na sexualidade – uma perda da compreensão de que 
o ato sexual é a expressão íntima  de um compromisso total de duas pessoas 
que trabalham para crescer juntas no amor, tendo determinado que daqui 
em diante não haveria mais duas vidas, mas uma só, através do vínculo do 
Matrimônio.”1 

Este homem podia falar de abertura à vida! Os Billings eram pais felizes de 9 
(nove) filhos, sendo oito biológicos e um adotivo, tendo eles mesmos desenvolvido este 
método científico, que conhecemos ser tão eficaz. Provaram a cientificidade do seu 
método. Mas optaram por experimentar o desafio santificador de uma família 
numerosa.  

Ora, o instrutor do Método de Ovulação Billings® precisa compreender que o 
método científico que ensinamos não é um fim em si mesmo, mas um meio lícito de 
preservar a castidade matrimonial para casais que por razões sérias e justas, seguindo 
um critério objetivo de moralidade, necessitam espaçar as gravidezes (cf. Catecismo 
da Igreja Católica, item 2370).2 

Não poderia deixar de citar a Humanae Vitae: 

“Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, que 
derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de 
circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os 
ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio 

                                                           
1 https://www.woombinternational.org/index.php/bulletin/38-volume-45-number-1/file 
 
2 http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p3s2cap2_2196-2557_po.html 



só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade, sem ofender 
os princípios morais que acabamos de recordar [20].” (cf. HV, 16)3 

É necessário a correta compreensão do que é a “Paternidade Responsável” 
mencionada pelo Pontífice nesta Encíclica, já que a terminologia aqui pode ser 
deturpada para representar uma ideia diversa. O próprio Papa Paulo VI ocupou-se em 
definir o termo: 

 “Em relação com os processos biológicos, paternidade responsável significa 
conhecimento e respeito pelas suas funções: a inteligência descobre, no 
poder de dar a vida, leis biológicas que fazem parte da pessoa humana [9].  
Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade 
responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem 
exercer sobre elas. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas 
e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação 
ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a 
decisão, tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar 
temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo 
nascimento.  Paternidade responsável comporta ainda, e principalmente, 
uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva, estabelecida por 
Deus, de que a consciência reta é intérprete fiel. O exercício responsável da 
paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os 
próprios deveres, para com Deus, para consigo próprios, para com a família 
e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Na missão de 
transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu 
próprio bel-prazer, como se pudessem determinar, de maneira 
absolutamente autônoma, as vias honestas a seguir, mas devem, sim, 
conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria 
natureza do matrimônio e dos seus atos e manifestada pelo ensino 
constante da Igreja [10].” 4 
 
O Magistério do Beato Paulo VI foi profético. Ele alertou a humanidade de 4 

(quatro) males tenebrosos que a contracepção traria se a sociedade a abraçasse: 
 
O primeiro deles é evidente: O declínio dos padrões morais. Vivemos sob a 

“Ditadura do Relativismo”, tão denunciada pelo pontificado de Bento XVI5. Em termos 
sintéticos, as ações humanas não são mais pautadas pelo que é certo ou errado, mas 
pela busca do que é mais vantajoso ou prazeroso no momento. A sexualidade 
tristemente se tornou um “playground”, e tudo passou a ser permitido para se conseguir 
a satisfação sexual, tratada como um “direito”.  

 

                                                           
3 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-
vitae.html 
4 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-
vitae.html 
5 http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_po.html 



Parafraseando o Pe. Paulo Ricardo de Azevedo Jr., o homem moderno crê ter 
o direito de ter relações sexuais “com o que quiser”. Ora, se homem e mulher podem 
aproveitar do prazer sexual sem gerar filhos, por que os atos homossexuais seriam 
imorais? Ou a zoofilia? Ou até mesmo, pasmem, a pedofilia, cuja defesa veladamente 
vem se instalando... 

 
Outro risco profetizado pelo Papa é o aumento da infidelidade matrimonial 

e dos nascimentos fora do vínculo matrimonial. Com a contracepção, não só a 
infidelidade matrimonial aumentou como o número de divórcios cresceu em 
proporções geométricas: A noção do “compromisso para sempre”, tão cara ao 
Matrimônio, é rejeitada.  

 
Outro risco é o da objetificação da mulher. Paradoxalmente, o movimento 

feminista abraçou a pílula como instrumento de libertação da mulher do jugo do 
homem. Porém, o que se viu como resultado da contracepção é a mulher ainda mais 
objetificada para a satisfação masculina, vide o poder da indústria pornográfica. 

 
Por fim, o Papa profetizou acerca do perigo dos governos intervirem na vida 

e na intimidade das famílias via controle da natalidade. Vemos ainda hoje países que 
limitam por lei o número de filhos, impondo penas aos casais que desobedeçam. Outros 
países adotam a política da esterilização compulsória. Especialmente nos países em 
desenvolvimento, ou seja, nos mais pobres, campanhas maciçamente patrocinadas por 
grandes fundações difundem a mentalidade antivida, e tentam por exemplo aprovar o 
aborto, como meio lícito de “planejamento familiar”.  Querem acabar com a pobreza 
acabando com ... os pobres. Porém, já se vê que a diminuição da natalidade é fatal para 
uma sociedade. Não se substitui a força de trabalho. Em poucos anos, se tem uma 
sociedade envelhecida, que tende a morrer.  

 
Felizmente, muitas são as vozes que se multiplicaram defendendo a Humanae 

Vitae. Logicamente, os Pontífices que sucederam a Paulo VI não poderiam fazer outra 
coisa senão promover estes ensinamentos. São João Paulo II a destacou em sua Teologia 
do Corpo e em seus documentos destinados às famílias. Assim também o fez Bento XVI. 

 
 Em sua recente Amoris Laetitia, o Papa Francisco exortou:  
 
“222. O acompanhamento deve encorajar os esposos a serem generosos na 
comunicação da vida. «De acordo com o carácter pessoal e humanamente completo 
do amor conjugal, o justo caminho para o planeamento familiar pressupõe um 
diálogo consensual entre os esposos, o respeito dos tempos e a consideração da 
dignidade de ambos os membros do casal. Neste sentido, é preciso redescobrir a 
Encíclica Humanae vitae (cf. nn. 10-14) e a Exortação apostólica Familiaris 
consortio (cf. nn. 14; 28-35) para se reavivar a disponibilidade a procriar, 
contrastando uma mentalidade frequentemente hostil à vida. (...) A opção da 
paternidade responsável pressupõe a formação da consciência que é “o centro mais 
secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz 
ouvir na intimidade do seu ser” (Gaudium et spes, 16). Quanto mais procurarem os 
esposos ouvir, na sua consciência, a Deus e os seus mandamentos (cf. Rm 2, 15) e se 
fizerem acompanhar espiritualmente, tanto mais a sua decisão será intimamente 



livre de um arbítrio subjectivo e da acomodação às modas de comportamento no seu 
ambiente».[248] Continua a ser válido o que ficou dito, com clareza, no Concílio 
Vaticano II: os cônjuges, «de comum acordo e com esforço comum, formarão 
rectamente a própria consciência, tendo em conta o seu bem próprio e o dos filhos já 
nascidos ou que prevêem virão a nascer, sabendo ver as condições de tempo e da 
própria situação e tendo, finalmente, em consideração o bem da comunidade 
familiar, da sociedade temporal e da própria Igreja. São os próprios esposos que, em 
última instância, devem diante de Deus tomar esta decisão».[249] Por outro lado, 
«deve-se promover o uso dos métodos baseados nos “ritmos naturais da 
fecundidade” (Humanae vitae, 11). Ponha-se em evidência também que “estes 
métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e 
favorecem a educação duma liberdade autêntica” (Catecismo da Igreja Católica, 
2370), insistindo sempre que os filhos são um dom maravilhoso de Deus, uma 
alegria para os pais e para a Igreja. Através deles, o Senhor renova o 
mundo».[250]” (Amoris Laetitia, 222)6 
 
Por fim, não se perca de vista qual o risco verdadeiro que corremos quando 

rejeitamos estas verdades, como nos alertou sabiamente São João Paulo II:  
 
“É necessário recordar que o conjunto de verdades confiadas ao ministério da 
pregação da Igreja, constitui um todo unitário, quase uma espécie de sinfonia, 
em que cada verdade se integra harmoniosamente com as demais. Os vinte 
anos transcorridos demonstraram esta íntima consonância: a vacilação ou a 
dúvida a respeito da norma moral ensinada na Humanae Vitae, afetou 
também outras verdades fundamentais de razão e de fé” (Discurso aos 
Participantes do II Congresso Internacional de Teologia Moral de 12/11/1988, 
3).7  
 
O Beato Paulo VI será canonizado pelo Papa Francisco em 14 outubro 

próximo. Os ensinamentos da Humanae Vitae são atuais e precisam ser conhecidos e 
propagados, especialmente por aqueles que exercem seu apostolado junto aos casais 
católicos. Se outrora outros a rejeitaram, acolhamos nós a profecia deste Vigário de 
Cristo e ajudemos a propagar a cultura da vida. 

 
Silvia Paula Monteiro da Costa 
Advogada, especialista em direito canônico 
Diretora Administrativa CENPLAFAM WOOMB Brasil 

                                                           
6 http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
7 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1988/november/documents/hf_jp-
ii_spe_19881112_teologia-morale.html 


