
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> PARA A ORAÇÃO EM TEMPO DE EPIDEMIA 
Na impossibilidade de participar na celebração eucarística, é possível a cada cristão, mesmo 

em família, celebrar a Liturgia das Horas, sobretudo as Laudes, de manhã, e as Vésperas. Nas 
Invocações de Laudes e nas Intercessões de Vésperas pode inserir-se uma prece especial de entre as que 
se sugerem de seguida. 
 

INVOCAÇÕES PARA AS LAUDES DA MANHÃ 
Jesus, médico dos corpos e das almas, curai as feridas profundas da nossa humanidade, 

– para que possamos gozar em plenitude dos dons da vossa redenção. 
Fazei com que os nossos irmãos doentes se sintam participantes da vossa paixão, 

– e partilhem a sua graça e consolação. 
Nós vos oferecemos, Senhor, as acções e os sofrimentos deste dia e deste tempo: 

– prometemos servir-vos sempre com lealdade e pureza de coração. 
Dirigi o vosso olhar de bondade para os doentes e todos os que sofrem, que associastes à vossa cruz: 

– que sintam o conforto da vossa presença. 
 

INTERCESSÕES PARA AS VÉSPERAS 
Esta prece é inserida em penúltimo lugar, antes da súplica pelos defuntos. 

Vós que tivestes compaixão de todos os sofrimentos humanos, reanimai a esperança dos doentes e dai-
lhes serenidade e saúde, 

– e tornai-nos, também a nós, solícitos em aliviar os seus sofrimentos. 
Ensinai-nos a carregar com a nossa cruz em união com os vossos sofrimentos, 

– para que se manifeste em nós a luz da vossa glória. 
Fazei com que, no meio das lutas e provações da vida, nos sintamos participantes da vossa paixão, 

– para experimentar em nós a força da vossa redenção. 
Senhor Jesus Cristo, que na Eucaristia nos dais o remédio da imortalidade e o penhor da ressurreição, 
– dai saúde aos enfermos e perdão aos pecadores. 
 

*********************************************************************** 
> Portugal: Conferência Episcopal manifesta «tristeza e indignação» perante legalização da eutanásia 

Bispos defendem fiscalização da constitucionalidade do novo diploma, «por ofender o princípio da inviolabilidade 
da vida humana» 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou hoje “tristeza e indignação” perante a legalização da 
eutanásia e suicídio assistido, aprovada após votação final global na Assembleia da República. 

“Os bispos portugueses exprimem a sua tristeza e indignação diante da aprovação parlamentar da lei que autoriza a 
eutanásia e o suicídio assistido”, refere uma nota do Conselho Permanente da CEP, enviada à Agência ECCLESIAA. 

“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”, acrescenta os bispos católicos. 

A nota da CEP considera um “contra-senso legalizar a morte provocada” no contexto da crise provocada pela 
Covid-19, “recusando as lições que esta pandemia 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”. 

Os bispos consideram que a lei aprovada poderá ainda ser sujeita a fiscalização da constitucionalidade, “por 
ofender o princípio da inviolabilidade da vida humana”. 

“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”, observa a CEP. 

“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”. 

A nota da CEP fala ainda num “retrocesso cultural sem precedentes”, caracterizado pela “absolutização da 
autonomia e autodeterminação da pessoa”. 

“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”, acrescentam os bispos católicos. 

O Parlamento português aprovou esta tarde, em votação final global, o diploma que legaliza a prática da eutanásia. 
A nova lei teve 78 votos contra – do CDS-PP, PCP, Chega, PSD e 10 deputados do PS; quatro abstenções (2 do PS 

e 2 do PSD); 136 votos a favor de PS, BE, PAN, PEV, Iniciativa Liberal, duas deputadas independentes e 21 deputados 
do PSD. 

O diploma segue agora para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pode vetar, enviar para o 
Tribunal Constitucional ou promulgar a lei. 

O texto final resultou dos projectos do PS, BE, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, aprovados em Fevereiro de 2020. 
Em Outubro de 2020, o Parlamento rejeitou iniciativa popular de referendo sobre a eutanásia, decisão criticada 

pela CEP, falando “no pior momento” para legislar sobre o tema, por causa da pandemia. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Deut 18, 15-20 
«Farei surgir um profeta e porei as minhas palavras na sua boca» 

 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
Moisés falou ao povo, dizendo: «O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de 
entre os teus irmãos, um profeta como eu; a ele deveis escutar. Foi isto mesmo que 
pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da assembleia: ‘Não ouvirei jamais a 
voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo, para não morrer’. O Senhor 
disse-me: ‘Eles têm razão; farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um 
profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que Eu 
lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em 
meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de 
dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, 
tal profeta morrerá’». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8) 
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 
 
LEITURA II                  1 Cor 7, 32-35 

«A virgem preocupa-se com os interesses do Senhor, para ser santa» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Não queria que andásseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se 
com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se 
casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e 
encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se 
com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher 
casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. 
Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em 
vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Mc 1, 21-28 

«Ensinava-os como quem tem autoridade» 
 
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. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na 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. 

O “homem com um espírito impuro” representa todos os homens e mulheres, 
de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquemas de egoísmo, de orgulho, 
de auto-suficiência, de medo, de exploração, de exclusão, de injustiça, de ódio, de 
violência, de pecado. É essa humanidade prisioneira de uma cultura de morte, que 
percorre um caminho à margem de Deus e das suas propostas, que aposta em valores 
efémeros e escravizantes ou que procura a vida em propostas falíveis ou efémeras. O 
Evangelho de hoje garante-nos, porém, que Deus não desistiu da humanidade, que Ele 
não Se conforma com o facto de os homens trilharem caminhos de escravidão, e que 
insiste em oferecer a todos a vida plena. Para Marcos, a proposta de Deus torna-se 
realidade viva e actuante em Jesus. Ele é o Messias libertador que, com a sua vida, com 
a sua palavra, com os seus gestos, com as suas acções, vem propor aos homens um 
projecto de liberdade e de vida. Ao egoísmo, Ele contrapõe a doação e a partilha; ao 
orgulho e à auto-suficiência, Ele contrapõe o serviço simples e humilde a Deus e aos 
irmãos; à exclusão, Ele propõe a tolerância e a misericórdia; à injustiça, ao ódio, à 
violência, Ele contrapõe o amor sem limites; ao medo, Ele contrapõe a liberdade; à 
morte, Ele contrapõe a vida. O projecto de Deus, apresentado e oferecido aos homens 
nas palavras e acções de Jesus, é verdadeiramente um projecto transformador, capaz de 
renovar o mundo e de construir, desde já, uma nova terra de felicidade e de paz. É essa a 
Boa Nova que deve chegar a todos os homens e mulheres da terra. 

O texto refere o incómodo do “homem com um espírito impuro”, diante da 
presença libertadora de Jesus. O pormenor faz-nos pensar nas reacções agressivas e 
intolerantes – por parte daqueles que pretendem perpetuar situações de injustiça e de 
escravidão – diante do testemunho e do anúncio dos valores do Evangelho. Apesar da 
incompreensão e da intolerância de que são, por vezes, vítimas, os discípulos de Jesus 
não devem deixar-se encerrar nas sacristias, mas devem assumir corajosamente e de 
forma bem visível o seu empenho na transformação das realidades políticas, 
económicas, sociais, laborais, familiares. A luta contra os “demónios” que desfeiam o 
mundo e que escravizam os homens nossos irmãos é sempre um processo doloroso, que 
gera conflitos, divisões, sofrimento; mas é, também, uma aventura que vale a pena ser 
vivida e uma luta que vale a pena travar. Embarcar nessa aventura é tornar-se cúmplice 
de Deus na construção de um mundo de homens livres. 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Meu bom Jesus, tantas vezes, eu também sou habitado por 

espíritos malignos. Tantas vezes, eu também reclamo e gito com tudo e 
com todos. Mas Tu, sabes Jesus, chamas-me sempre à razão e retiras de 
mim tudo o que é impuro. Peço-Te, meu Senhor, discernimento para 
conseguir identificar estes momentos, de modo a, ouvindo a tua voz, 
retomar ao caminho da salvação. 


