
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Papa pede respeito pela vida «até à morte natural», no meio de polémica 
em França 

O Papa apelou ao respeito pela vida “até à morte natural”, num dia em que foi 
interrompida a alimentação e hidratação artificial a Vincent Lambert, francês de 42 anos que 
se encontra em estado vegetativo há dez anos. “Rezemos por aqueles que vivem em estado 
de grave doença. Protejamos sempre a vida, dom de Deus, desde o início até à morte natural. 
Não cedamos à cultura do descarte”, escreveu Francisco, na sua conta da rede social Twitter. 
O pontífice já tinha falado publicamente sobre este caso, em 2018, manifestando sempre a 
oposição da Igreja Católica a qualquer tentativa de introdução da eutanásia em França. 

O procedimento para interromper a alimentação e a hidratação de Vincent Lambert, 
que foi hospitalizado em Reims em 2008, foi decidido após um processo judicial que 
contrapôs o hospital público universitário – apoiado pela esposa de Lambert e vários outros 
familiares – aos pais do doente tetraplégico. Esta é a quarta vez em seis anos que o protocolo 
de fim de vida é iniciado, sendo posteriormente interrompido por recursos judiciais. 

Segundo alguns médicos, Lambert vive num estado de “consciência mínima”, 
enquanto, segundo outros, se encontra em estado “vegetativo crónico”. O arcebispo de 
Reims, D. Éric de Moulins-Beaufort, e o seu bispo auxiliar D. Bruno Feillet, assinaram uma 
declaração sobre o caso, em que apelam à sociedade francesa para que não embarque no 
“caminho da eutanásia”. Em abril de 2018, o Papa pedia apoio às famílias de Vincent 
Lambert e do pequeno Alfie Evans, já falecido. 

“Gostaria de repetir e confirmar, com força, que o único dono da vida, do início ao 
fim natural é Deus”, disse durante uma audiência pública que decorreu na Praça de São 
Pedro. Dias antes, Francisco falou em “situações delicadas, muito dolorosas e complexas”.  
Rezemos para que cada doente seja sempre respeitado na sua dignidade e cuidado de forma 
adequada à situação, com o contributo concordante dos familiares, dos médicos e dos outros 
profissionais de saúde, com grande respeito pela vida”. 

O jornal do Vaticano publicou este domingo um artigo dedicado ao caso de 
Vincent Lambert, no qual refere que o paciente “não está ligado a um ventilador (a 
respiração é autónoma) ou submetido a estimulação cardíaca (o batimento cardíaco é 
espontâneo), nem é objecto de terapias intensivas ou subintensivas” que possam configurar 
uma situação clínica e ética de “encarniçamento terapêutico”. “Desligar a hidratação e a 
alimentação significa desligar a corrente eléctrica que permite que o nosso sistema nervoso 
controle o funcionamento adequado do nosso corpo e deixar de fornecer metabólitos, 
energia, electrólitos e água para a fisiologia humana. É contra a vida e a dignidade da 
pessoa”, pode ler-se. Num documento publicado em 2016, aquando do debate sobre a 
legalização da eutanásia em Portugal, a Conferência Episcopal sublinhava que, para a Igreja 
Católica, “quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica desrespeitam o momento natural da 
morte: a primeira antecipa esse momento; a segunda prolonga-o de forma artificialmente 
inútil e penosa”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Actos 15, 1-2.22-29 
«O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, 

além destas que são necessárias» 
 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: 
«Se não receberdes a circuncisão, segundo a Lei de Moisés, não podereis salvar-vos». Isto 
provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. 
Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém, para 
tratarem dessa questão com os Apóstolos e os anciãos. Os Apóstolos e os anciãos, de acordo 
com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e 
Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os 
irmãos. Mandaram por eles esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os 
irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem 
nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com 
as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vo-los enviarmos, 
juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo 
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos 
transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor 
mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada 
aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, 
evitando tudo isso. Adeus». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL         Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4) 
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. 
 
LEITURA II              Ap 21, 10-14.22-23 

«Mostrou-me a cidade santa, que descia do Céu» 
 
Leitura do Livro do Apocalipse 
Um Anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade 
santa de Jerusalém, que descia do Céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de 
Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe 
cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com doze portas e, junto delas, doze Anjos; 
tinha também nomes gravados, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel: três portas a 
nascente, três portas ao norte, três portas ao sul e três portas a poente. A muralha da cidade 
tinha na base doze reforços salientes e neles doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro. 
Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus omnipotente e o 
Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e 
a sua lâmpada é o Cordeiro. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Jo 14, 23-29 

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos disse» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem Me ama guardará a minha palavra e 
meu Pai o amará; Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me não ama não 
guarda a minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que Me enviou. 
Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que Eu vos disse. 
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe 
nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para 
junto de vós. Se Me amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior 
do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na liturgia deste Domingo sobressai a promessa de Jesus de 
acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em 
marcha pela história: não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso 
lado. 

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os 
desafios dos novos tempos. Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a 
discernir o essencial do acessório e actualizam a proposta central do Evangelho, de 
forma que a mensagem libertadora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. 
Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja: 
a “Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, 
da felicidade total. 

No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de manter em 
comunhão com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do 
“paráclito” – o Espírito Santo.   Falar do “caminho” de Jesus é falar de uma vida 
gasta em favor dos irmãos, numa doação total e radical, até à morte. Os discípulos 
são convidados a percorrer, com Jesus, esse mesmo “caminho”. Paradoxalmente, 
dessa entrega (dessa morte para si mesmo) nasce o Homem Novo, o homem na 
plenitude das suas possibilidades, o homem que desenvolveu até ao extremo todas 
as suas potencialidades. É esse “caminho” que eu tenho vindo a percorrer? A minha 
vida tem sido doação, entrega, dom, amor até ao extremo? Tenho procurado despir-
me do egoísmo e do orgulho que impedem o Homem Novo de aparecer? 

A comunhão do crente com o Pai e com Jesus não resulta de momentos 
mágicos nos quais, através da recitação de certas fórmulas, a vida de Deus 
bombardeia e inunda incondicionalmente o crente; mas a intimidade e a comunhão 
com Jesus e com o Pai estabelece-se percorrendo o caminho do amor e da entrega, 
numa doação total aos irmãos. Quem quiser encontrar-se com Jesus e com o Pai, 
tem de sair do egoísmo e aprender a fazer da sua vida um dom aos homens. É 
impressionante essa pedagogia de um Deus – o nosso Deus – que nos deixa ser os 
construtores da nossa própria história, mas não nos abandona. De forma discreta, 
respeitando a nossa liberdade, Ele encontrou formas de continuar connosco, de nos 
animar, de nos ajudar a responder aos desafios, de nos recordar que só nos 
realizaremos plenamente na fidelidade ao “caminho” de Jesus. 

O cristão tem de estar, no entanto, atento à voz do Espírito, sensível aos 
apelos do Espírito; tem de procurar detectar os novos caminhos que o Espírito 
propõe; tem de estar na disposição de se deixar questionar e de refazer a sua vida, 
sempre que o Espírito lhe dá a entender que ela está a afastar-se do “caminho” de 
Jesus. Estamos sempre atentos aos sinais do Espírito e disponíveis para enfrentar os 
seus desafios? 
 

ORAÇÃO… 
Deus nunca nos abandona! Recebemos de graça um Amor que nunca 
acaba, com a promessa de que permanecerá connosco sempre! O Pai deu-
nos o Espírito Santo para que nunca nos sintamos sós. E deu-nos a paz que 
mais ninguém pode dar. Senhor, ajuda-me a saber escutar o Espírito Sano 
em cada momento deste dia. Que eu seja dócil à sua presença e por sua 
intercessão seja portador da paz dos outros. Ensina-me a dialogar com Ele 
e a ter maior consciência da sua presença em cada momento do meu dia. 
 


