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O milagre atribuído à intercessão do Papa Paulo VI que abriu caminho 
à sua recente beatificação foi a cura de um feto gravemente doente, 
ocorrida em 2001, nos Estados Unidos da América. A jovem mãe 
norte-americana, ao saber que evolução do feto estava “gravemente 
comprometida”, recusou abortar e recorreu à intercessão de Paulo VI . 
Dez semanas após orações ao Papa Paulo VI houve uma remissão es-
pontânea da patologia. A criança nasceu saudável e cresceu sem prob-
lemas. A cura, inexplicável à luz da ciência atual, é mais um sinal da 
santidade do beato que se distinguiu pela defesa da vida:
 "No nosso magistério,  oferecido no sofrimento, ao serviço e na defesa 
da verdade, consideramos imprescindível a defesa da vida humana. O 
Concílio Vaticano II recordou com seriíssimas palavras que "Deus, 
Senhor da vida, confiou aos homens a nobre tarefa de preservar a vida" 
(GS 51)! E nós, que assumimos como compromisso específico a plena 
fidelidade aos ensinamentos do Concílio, tomámos como programa de 
nosso pontificado defender a vida de todas as situações que a podem 
ameaçar,ameaçar, ferir ou eliminar. A defesa da vida deve começar na própria 
fonte da existência humana. Este ensinamento foi clara e seriamente 
confirmado no Concílio Vaticano II que, na constituição pastoral Gau-
dium et spes, ensina: "a vida, deve ser salvaguardada com extrema so-
licitude desde o primeiro momento da concepção: o aborto e o infanticí-
dio são crimes abomináveis" (GS 51). Quando publicámos a encíclica 
Humanae vitae acolhemos este ensinamento. Esta encíclica, inspirada 
no ensinamento bíblico e evangélico que fortalece as noções da lei 
natural e os imperativos da consciência - que ninguém pode suprimir -  
relativos ao respeito pela vida, cuja transmissão é confiada à paterni-
dade e à maternidade responsáveis, adquire hoje uma nova e mais ur-
gente actualidade devido aos atentados que as legislações publicadas 
têm produzido contra a santidade indissolúvel do vínculo matrimonial e 
contra o respeito devido à vida humana desde o seio materno."

HOMILIA DE PAULO VI 
29 de Junho de 1978
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