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Ex.mos Senhores Deputados! 

Sou padre há 33 anos e bispo há quatro anos. Tive 

responsabilidades directas, como pároco e presidente da direcção, na 

criação e funcionamento de três IPSS. Desde há 33 anos e, sobretudo, 

desde há quatro anos que permanentemente visito idosos e doentes nas 

suas casas, nos lares, nas unidades de cuidados continuados e paliativos, 

centros de dia e de convívio, Hospitais e outras instituições. Faz parte da 

minha agenda, quase todas as semanas, a celebração festiva com largas 

dezenas de idosos e doentes do Sacramento da Unção. 

Se neste momento fosse deputado pensaria conscientemente, livremente e responsavelmente nas 

pessoas, especialmente nas mais frágeis. No momento de decidir o voto não poderia dar prioridade a 

estratégias políticas, ideológicas ou a orientações partidárias.   

Não há dúvida de que há doentes que se sentem mortos psicológica e socialmente (mergulharam numa 

vida sem sentido e experimentam a mais profunda solidão) e parece-lhes que já só lhes falta morrer 

biologicamente. QUERERÃO REALMENTE MORRER OU QUERERÃO SENTIR-SE AMADOS? 

Com a eutanásia e o suicídio assistido provoca-se deliberadamente a morte de outra pessoa (matar) ou 

presta-se ajuda ao suicídio de alguém (ajudar a que outra pessoa “se mate”). A eutanásia não acaba com o 

sofrimento, acaba com uma vida! 

Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica desrespeitam o momento natural da morte (deixar 

morrer): a primeira antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa. 

Para nós, crentes, a vida não é um objecto de que se possa dispor arbitrariamente, é dom de Deus e uma 

missão a cumprir. E é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que, como cristãos, encontramos o sentido 

do sofrimento.  

Mesmo se nos cingirmos a uma reflexão filosófica, não é lógico contrapor o valor da vida humana ao valor 

da liberdade e da autonomia. É que a autonomia supõe a vida e sua dignidade. A vida é um bem indisponível, o 

pressuposto de todos os outros bens terrenos e de todos os direitos. Não pode invocar-se a autonomia contra a 

vida, pois só é livre quem vive. Não se alcança a liberdade da pessoa com a supressão da vida dessa pessoa. A 

eutanásia e o suicídio não representam um exercício de liberdade, mas a supressão da própria raiz da liberdade. 
Continua na página seguinte 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Vós sois o sal da terra.  

Mas se ele perder a força, com que há-de salgar  -se?

Não serve para nada,senão para ser lançado fora  

e pisado pelos homens. 

Vós sois a luz do mundo. 

Não se pode esconder uma cidade situada sobre  um monte;

nem se acende uma lâmpada para a colocar deb  aixo do alqueire,

mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. 

Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,  

para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».   

 

Temos também consciência de que nunca pode haver a garantia absoluta de que o pedido de eutanásia é 

verdadeiramente livre, inequívoco e irreversível. Em fases terminais sucedem-se momentos de desespero, 

alternando com outros de apego à vida. Porquê respeitar a vontade expressa num momento, e não noutro? Que 

certeza pode haver de que o pedido da morte é bem interpretado, talvez mais expressão de uma vontade de 

viver de outro modo, sem o sofrimento, a solidão ou a falta de amor experimentados, do que de morrer? Ou de 

que esse pedido não é mais do que um grito de desespero de quem se sente abandonado e quer chamar a 

atenção dos outros? Ou de que não é consequência de estados depressivos passíveis de tratamento? Estando 

em jogo a vida ou a morte, a mínima dúvida a este respeito seria suficiente para optar pela vida (in dubio pro 

vita).   

Como cidadão e como crente, digo NÃO à Eutanásia e ao Suicídio Assistido, pois trata-se da interrupção 

voluntária do amor e da vida! Se fosse deputado o meu voto seria Não! 

+Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga  

1ª Leitura | Is 58, 7-10 

«A tua luz despontará como a aurora.» 

Salmo Responsorial | Sl 111 (112) 

Para o homem recto nascerá uma luz no meio das trevas.  

2ª Leitura | 1 Cor 2, 1-5 

«Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado.» 

Evangelho | Mt 5, 13-16 

«Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz do mundo.» 

 

Está a decorrer uma recolha de assinaturas a pedir a realização de um referendo… 
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… para a vida. 
 

 

O 5º Domingo do Tempo Comum, que estamos a viver, convida-nos a reflectir sobre o 
compromisso cristão. Aqueles que foram interpelados pelo desafio do “Reino” não podem 
remeter-se a uma vida cómoda e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de 
gestos vazios; mas têm de viver de tal forma comprometidos com a transformação do mundo 
que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido desse mundo de 
plenitude que Deus prometeu aos homens – o mundo do “Reino”. 

 A primeira leitura, apresenta as condições necessárias para “ser luz”: é uma “luz” que 
ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis e vazios, mas quem se 
compromete com a justiça, a paz, a partilha, a fraternidade. A verdadeira religião não se 
fundamenta numa relação ideal com Deus, mas num compromisso concreto que leva o 
homem a ser um sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos. 

Na segunda leitura, Paulo avisa que ser “luz” não é colocar a sua esperança de salvação em 
esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interiorizar a “loucura da 
cruz” que é dom da vida. Pode-se esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus 
que morre na cruz. É na fragilidade e na debilidade que Deus Se manifesta: o exemplo de 
Paulo, um homem frágil e pouco brilhante, demonstra-o. 

No Evangelho Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na mediocridade, no 
comodismo, no “deixa andar”; e pede-lhes que sejam o sal que dá sabor ao mundo e que 
testemunha a perenidade e a eternidade do projecto salvador de Deus; também os exorta a 
serem uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do 
sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um “Reino” de liberdade e de 
esperança. 

Estas duas imagens, ser sal e ser luz, não pretendem dizer que os discípulos de Jesus devam 
dar nas vistas, mostrar-se, escolher lugares de visibilidade de onde as massas os admirem e os 
aplaudam. Mas pretende dizer que a missão das testemunhas do “Reino” deve levá-las a dar 
testemunho, a questionar o mundo, a ser uma interpelação profética, a ser um reflexo da luz 
de Deus; e que não devem esconder-se, demitir-se da sua missão, fugir às suas 
responsabilidades. Essas “boas obras” que os discípulos devem praticar, e que serão um 
testemunho do “Reino” para os homens, são, provavelmente: a “misericórdia” (um coração 
capaz de compadecer-se, de amar, de perdoar), a “pureza de coração” (a honestidade, a 
lealdade, a verdade, a verticalidade), a defesa intransigente da paz (a recusa da violência e da 
lei do mais forte a luta pela reconciliação) e da justiça. É desse labor dos discípulos que nascerá 
o mundo novo, o mundo do “Reino”. A missão dos discípulos é, portanto, a de “dar sabor” ao 
mundo, garantir aos homens a perenidade da “aliança” e iluminar o mundo com a “luz” de 
Deus. Eles são as testemunhas dessa realidade nova que nasce da oferta da salvação e da 
vivência das “bem-aventuranças”. 

 

 Eu sou, dia a dia, o sal que dá o sabor, que traz uma mais valia de amor e de 

esperança à vida daqueles que caminham ao meu lado? Eu sou essa luz que aponta no 
sentido das coisas importantes, impedindo que a vida dos meus irmãos se gaste em 

frivolidades e bagatelas? Para os que vivem no sofrimento, na dúvida, no erro, para os que vivem de 
olhos no chão, eu sou a luz que aponta para o mais além e para a realidade libertadora do "Reino"? 

…para subscrever, traga o cartão de cidadão e contacte o pároco. Pelo SIM À VIDA! 



Da Palavra… 

 

  
 

Segunda-feira, 10 

S. Escolástica, virgem – MO 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:30 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 11 
Nossa Senhora de Lurdes – MF 

Dia Mundial do Doente 

14:00 Eucaristia Lar da Misericórdia 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 12   - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 13 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 14  
S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo,  

Padroeiros da Europa – FESTA  

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 15 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Infias 

18:15 Eucaristia Muxagata 

21:00 Vigília de Oração pelos Escuteiros Fornos de Algodres 

Domingo, 16 
VI DOMINGO  

DO  
TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra  Fuinhas 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia com promessas dos Escuteiros Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Algodres 
 

«  

  

10 a 16 fev | 2 020 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 

20 a 28  
de Agosto 

Informações:  

Pe. Marco  
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