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O assistente espiritual da Associação dos Médicos 

Católicos Portugueses (AMCP), médico e padre Miguel 

Cabral, disse que uma sociedade que “atenta contra a vida não 

vai bem”. 

“Como podemos lutar por uma sociedade mais justa onde exista 

paz quando na própria família não se respeitam os mais velhos, os 

idosos, e se incentiva a possibilidade de legalizar a eutanásia”, disse 

o sacerdote, que também é médico oncologista, no contexto do 

novo livro ‘Reflexões sobre Ética Médica’. 

Em declarações à Agência ECCLESIA, explicou que o 

pedido de eutanásia é, “em primeiro lugar e quase sempre”, um 

“pedido de ajuda” da pessoa que tem “dor, solidão”, que quer falar. 

“A eutanásia é um pedido de ajuda na grande maioria dos casos”, frisou o padre Miguel Cabral 

destacando o exemplo de uma clínica em Espanha onde “mais de 95%” dos pacientes, passado 

algum tempo de tratamento, já não quer a eutanásia. 

Para o sacerdote, que trabalhou dez anos como oncologista, “é preciso, muito antes de 

promover a eutanásia, promover o acesso, melhorar, os cuidados de saúde, melhorar as estruturas da 

saúde, promover leis que apoiem as famílias; Isso é mais importante, temos de caminhar por aí”. 

Segundo o padre Miguel Cabral a “ética permite ver onde está o bem e o mal para o homem”, e 

salientou que existem coisas que “ajudam a ser mais homens, melhores pessoas, melhores uns para os 

outros”, enquanto existem “outras propostas legislativas” que pretendem “acabar com o problema pela 

solução mais fácil”, mas que “nem sempre ou nunca é a mais correcta”. 

Na nova publicação, ‘Reflexões sobre Ética Médica’, apresenta-se o princípio do “respeito 

incondicional pela vida humana” como fundamental, “desde a conceção até morte natural”, 

percorrendo “as etapas da vida humana e dilemas éticos”: “Da gestação ao embrião, o aborto, o cuidado 

da criança recém-nascida, o diagnóstico pré-natal, a empatia na relação médico-doente”. 

A técnica, atualmente, permite “sonhar, fazer tantas coisas”, mas é importante saber que “nem 

tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável”. 

Em 10 anos de trabalho como oncologista, o co-autor do livro, teve “algumas situações éticas” 

que o motivaram a estudar “mais aprofundadamente e fazer tese de doutoramento na área da bioética” 

e lembra o caso de uma mulher com cancro durante a gravidez. 

“É possível fazer tudo para salvar as duas vidas. Pode ser uma situação dramática o que não é 

possível é dizer que para salvar a mãe é preciso atentar contra a vida da filha. Temos de fazer o melhor 

possível”, acrescentou.  
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Da Palavra… 

 

 

EVAN GE LH O  D E NO S SO  SE NH O R  JE SU S CRIS TO  S EG UNDO  SÃO  JO ÃO  

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 o 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».   

1ª Leitura | Act 15, 1-2.22-29 
«O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são necessárias.» 

Salmo Responsorial | Sl 66 (67) 

Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.  

2ª Leitura | Ap 21, 10-14.22-23 

«Mostrou-me a cidade santa, que descia do Céu.» 

Evangelho | Jo 14, 23-29 

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos disse.» 
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… para a vida. 
 

 

Na liturgia deste 6ª Domingo Pascal 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 realidade, há acordo quanto ao essencial e percebe-se 
a decisão final: não se pode impor aos gentios a lei judaica; só Cristo basta. Assim dá-se luz verde 
à missão entre os pagãos. É a decisão mais importante da Igreja nascente: o cristianismo cortou o 
cordão umbilical com o judaísmo e pode, agora, ser uma proposta universal de salvação, aberta a 
todos os homens, de todas as raças e culturas. A decisão é tomada por homens, mas assistidos 
pelo Espírito. Manifesta-se, assim, a consciência da presença do Espírito, que conduz e que 
assiste a Igreja na sua caminhada pela história. 

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. Na apresentação desta “nova Jerusalém”, domina o número “doze”: na base da muralha há 
doze reforços salientes e neles os doze nomes dos Apóstolos do “cordeiro”; a cidade tem, 
igualmente, doze portas (três a nascente, três ao norte, três ao sul e três a poente), nas quais 
estão gravados os nomes das doze tribos de Israel; há, ainda, doze anjos junto das portas. O 
número “doze” indica a totalidade do Povo de Deus (doze tribos + doze Apóstolos). 

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. 

Para seguir o “caminho” da salvação é preciso amar Jesus e guardar a sua Palavra. Quem ama 
Jesus e O escuta, identifica-se com Ele, isto é, vive como Ele, na entrega da própria vida em favor 
do homem… Ora, viver nesta dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o 
Pai. O Pai e Jesus, que são um, estabelecerão a sua morada no discípulo; viverão juntos, na 
intimidade de uma nova família. Para que os discípulos possam continuar a percorrer esse 
“caminho” no tempo da Igreja, o Pai enviará o “paráclito”, isto é, o Espírito Santo. A palavra 
“paráclito” pode traduzir-se como “advogado”, “auxiliador”, “consolador”, “intercessor”. A 
função do “paráclito” é “ensinar” e “recordar” tudo o que Jesus propôs. Trata-se, portanto, de 
uma presença dinâmica, que auxiliará os discípulos trazendo-lhes continuamente à memória os 
ensinamentos de Jesus e ajudando-os a ler as propostas de Jesus à luz dos novos desafios que o 
mundo lhes colocar. 

 

Que fazemos da Palavra? Em cada domingo a Palavra é-nos oferecida. Que 

fazemos dela? Ela é o “fio condutor” da nossa semana? Ou 

esquecemo-la mal a escutamos? Nesta semana, procuremos 

recordar a Palavra evangélica e deixemo-nos transformar por ela. O Espírito Santo 

ensinar-nos-á, far-nos-á compreender, diz-nos Jesus. Basta estarmos abertos à sua 

acção!  



Da Palavra… 

 

 
 
 
 

Segunda-feira, 27 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 28 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Ramirão 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 29 - - - - - - - - - 
Quinta-feira, 30 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 31 
 

Visitação de Nossa 
Senhora – FESTA 

18:00 Eucaristia Casal Vasco  
18:30 Eucaristia Maceira 
19:00 Eucaristia Algodres 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 
20:00 Eucaristia e procissão de velas Cortiçô 

Sábado, 1 

12:00 Eucaristia (Encontro dos Antigos Alunos e 

Professores do Externato Marquês de Tomar) 
Fornos de Algodres 
(Igreja Misericórdia) 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

19:00 
Eucaristia Fuinhas 
Eucaristia Infias 

Domingo, 2 
 

DOMINGO VII  
DA PÁSCOA 

 
Ascensão do 

Senhor 

9:00 
Eucaristia Vila Chã 
Eucaristia Maceira  

9:15 Celebração da Palavra Cortiçô 
9:50 Eucaristia Casal Vasco  

10:15 Eucaristia Muxagata 
10:30 Celebração da Palavra  Sobral Pichorro  
10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Figueiró da Granja  
Eucaristia Fornos de Algodres 

17:00 Via Lucis (Caminho da Luz) Maceira (Início na Capela 

de N. Sra. dos Milagres) 
 

   

27 mai a 2  jun |  19 

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