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1. Os bispos portugueses exprimem a sua tristeza e indignação 

diante da aprovação parlamentar da lei que autoriza a 

EUTANÁSIA e o suicídio assistido. 

Essa tristeza e indignação são acrescidas pelo facto de se legalizar uma forma 

de morte provocada no momento do maior agravamento de uma pandemia 

mortífera, em que todos queremos empenhar-nos em salvar o maior número de 

vidas, para tal aceitando restrições da liberdade e sacrifícios económicos 

sem paralelo. É um CONTRA-SENSO legalizar a morte provocada neste contexto, 

recusando as lições que esta pandemia nos tem dado sobre o valor precioso 

da vida humana, que a comunidade em geral e nomeadamente os profissionais 

de saúde tentam salvar de modo sobre-humano. 

Salientamos que a lei aprovada poderá ainda ser sujeita a fiscalização da 

constitucionalidade, por ofender o princípio da inviolabilidade da vida humana 

consagrado na nossa Lei fundamental. 

Não podemos aceitar que a morte provocada seja resposta à doença e ao 

sofrimento. Aceitar que o seja é desistir de combater e aliviar o sofrimento e 

veicular a ideia errada de que, a vida marcada pela doença e pelo sofrimento, deixa 

de merecer protecção e se torna um peso para o próprio, para os que o rodeiam, para 

os serviços de saúde e para a sociedade no seu todo. Não podemos nunca desistir 

de combater e aliviar o sofrimento, físico, psicológico ou existencial, e aceitar que a 

morte provocada seja resposta para essas situações. A resposta à doença e ao 

sofrimento deverá ser, antes, a protecção da vida sobretudo quando ela é mais 

frágil por todos os meios e, nomeadamente pelo acesso aos cuidados paliativos, 

de que a maioria da população portuguesa está ainda privada. 

Para além da política legislativa lesiva da dignidade de toda a vida 

humana, somos confrontados com um retrocesso cultural sem precedentes, 

caracterizado pela absolutização da autonomia e autodeterminação da 

pessoa. A ele temos de reagir energicamente. 

Por isso, agora, mais do que nunca, reforçamos o 

nosso propósito de acompanhar com solicitude e 

amor todos os doentes, em todas as etapas da sua 

vida terrena e, de modo especial, na sua etapa final. 

Lisboa, 29 de Janeiro de 2021  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Jesus chegou a Cafarnaum 

e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga 

e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, 

porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. 

Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, 

que começou a gritar: 

«Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? 

Vieste para nos perder? 

Sei quem Tu és: o Santo de Deus». 

Jesus repreendeu-o, dizendo: 

«Cala-te e sai desse homem». 

O espírito impuro, agitando-o violentamente, 

soltou um forte grito e saiu dele. 

Ficaram todos tão admirados, que perguntavam uns aos outros: 

«Que vem a ser isto? 

Uma nova doutrina,  

com tal autoridade, 

que até manda  

nos espíritos impuros  

e eles obedecem-Lhe!» 

E logo a fama de Jesus  

se divulgou  

por toda a parte, 

em toda a região  

da Galileia. 

1ª Leitura | Deut 18, 15-20 

«Farei surgir um profeta e porei as minhas palavras na sua boca.» 

Salmo Responsorial | Sl 94 (95) 

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 

2ª Leitura | 1 Cor 7, 32-35 

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor, para ser santa.» 

Evangelho | Mc 1, 21-28 

«Ensinava-os como quem tem autoridade.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos que Deus não se 

conforma com os projectos de egoísmo e de morte que desfeiam o mundo e que 

escravizam os homens e afirma que Ele encontra formas de vir ao encontro dos seus 

filhos para lhes propor um projecto de liberdade e de vida plena. 

A primeira leitura propõe-nos, a partir da figura de Moisés, uma reflexão sobre a 
experiência profética. O profeta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que 
Deus envia para ser a sua “palavra” viva no meio dos homens. Através dos profetas, 
Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes, de forma bem perceptível, as 
suas propostas. 

A segunda leitura convida os crentes a repensarem as suas prioridades e a não 
deixarem que as realidades transitórias sejam impeditivas de um verdadeiro 
compromisso com o serviço de Deus e dos irmãos. Paulo reconhece que, quem não é 
casado tem mais tempo e disponibilidade para se preocupar “com as coisas do 
Senhor” e para agradar ao Senhor. Na sua perspectiva, o celibato leva vantagem 
enquanto caminho que aponta para as realidades eternas. 

O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projecto libertador 
do Pai, pela sua Palavra e pela sua acção, renova e transforma em homens livres todos 
aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. 

É um sábado. A comunidade está reunida na sinagoga de Cafarnaum para a liturgia 
sinagogal. Jesus, recém-chegado à cidade, entra na sinagoga para participar na liturgia 
sabática. É provável que Jesus tivesse sido convidado, nesse dia, para comentar as 
leituras feitas. Fê-lo de uma forma original, diferente dos comentários que as pessoas 
estavam habituadas a ouvir aos “escribas”. As pessoas ficaram maravilhadas com as 
palavras de Jesus. A referência à autoridade das palavras de Jesus pretende sugerir 
que Ele vem de Deus e traz uma proposta que tem a marca de Deus. Na sequência das 
palavras ditas por Jesus e que transmitem aos ouvintes um sinal inegável da presença 
de Deus, aparece em cena “um homem com um espírito impuro” a quem Jesus 
liberta. 

Encontros com o Senhor… Os nossos dias, a nossa 
semana, podem ser pontuados com encontros, mesmo 
curtos, com o Senhor: momentos de oração 
(sozinhos, em casal, em família, em comunidade), 
celebrações na paróquia, momentos de meditação da 
Palavra de Deus; e gestos e encontros para servir os 
mais pequenos. Agradar ao Senhor, colocando o 
nosso quotidiano sob o seu olhar: fazer o ponto da 
situação de cada dia, em cada noite, com Ele.  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR” 
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