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Nota da  

CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA  

a propósito da REPROVAÇÃO 

do REFERENDO sobre a EUTANÁSIA  
 

A Assembleia da República acaba de reprovar a possibilidade de um referendo 

sobre a despenalização da eutanásia, referendo solicitado por uma petição com 

cerca de noventa e cinco mil assinaturas. É de lamentar esta decisão que, na 

prática, aprova a lei que despenaliza a eutanásia, embora o processo legislativo 

ainda não esteja finalizado. 

Como está na Constituição da República Portuguesa, o direito à vida humana é 

inviolável; consequentemente, não é referendável. Mas, como afirmava há dois dias 

o presidente da CEP, “o referendo é o último caminho que nos resta para defender 

algo que julgamos essencial e civilizacional, não é apenas uma questão de Igreja”. 

Lamentamos que a maioria dos deputados da Nação não queira auscultar o povo, 

impossibilitando um debate mais amplo e uma reflexão mais aprofundada sobre 

tema tão essencial para cada cidadão e para a sociedade no seu todo. 

Achamos ainda ter sido o pior momento para se tomar esta decisão, atendendo à 

gravíssima situação de pandemia que a todos atinge de modo tão dramático e, de 

modo particular, os mais idosos. Perante os dramas da vida, como o desta 

pandemia, a resposta não pode ser o que o nosso Parlamento está em vias de dizer: 

“Se as coisas estão mal, então ajudamos-te a morrer”. O que faz falta é dizer e agir 

na atitude de quem afirma: “Se o sofrimento se torna tão dramático e insuportável, 

vamos estar a teu lado e ajudar-te a encontrar razões e meios para viver”. 

Juntamente com as forças da sociedade que lutam pela causa da vida humana, 

uma questão sempre civilizacional, continuaremos a fomentar a defesa da vida 

humana, incentivando a encontrar caminhos de proximidade e acompanhamento 

em cuidados paliativos para os nossos idosos. 

Lisboa, 23 de outubro de 2020 

Secretariado Geral da CEP 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo,  
os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, 
reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei perguntou a Jesus,  
para O experimentar: 
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?». 
Jesus respondeu: 
«‘Amarás o Senhor, teu Deus, 
com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito’. 
Este é o maior e o primeiro mandamento. 
O segundo, porém, é semelhante a este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
Nestes dois mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas». 

  

1ª Leitura | Ex 22, 20-26 

«Se fizerdes algum mal à viúva e ao órfão, inflamar-se-á a minha ira contra vós.» 

Salmo Responsorial | Sl 17 (18) 

Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força. 

2ª Leitura | 1 Tes 1, 5c-10 

«Convertestes-vos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Filho.» 

Evangelho | Mt 22, 34-40 

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 30º domingo Comum diz-nos, de forma clara e inquestionável, que o 
amor está no centro da experiência cristã. O que Deus pede – ou antes, o que Deus 
exige – a cada crente é que deixe o seu coração ser submergido pelo amor. 

A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita a perpetuação de situações 
intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de desrespeito pelos direitos e 
pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. A título de exemplo, a leitura fala da 
situação dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e dos pobres vítimas da especulação 
dos usurários: qualquer injustiça ou arbitrariedade praticada contra um irmão mais 
pobre ou mais débil é um crime grave contra Deus, que nos afasta da comunhão com 
Deus e nos coloca fora da órbita da Aliança. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã de 
Tessalónica que, apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a percorrer, com 
Cristo e com Paulo, o caminho do amor e do dom da vida; e esse percurso, cumprido na 
alegria e na dor, tornou-se semente de fé e de amor, que deu frutos em outras 
comunidades cristãs do mundo grego. Dessa experiência comum, nasceu uma imensa 
família de irmãos, unida à volta do Evangelho e espalhada por todo o mundo grego. O 
nascimento para Cristo desta comunidade cristã aconteceu num ambiente de alegria e 
de júbilo, apesar da hostilidade provocada pela oposição dos judeus e pela tensão entre 
os cristãos e as autoridades da cidade. De resto, a alegria e o sofrimento fazem parte do 
dinamismo do Evangelho, desde o início… Cristo ofereceu a sua vida até à cruz para que 
a Boa Nova do Reino chegasse a toda a humanidade; Paulo imitou Cristo e anunciou o 
Evangelho no meio de dificuldades e perseguições; os tessalonicenses imitaram Paulo e 
receberam jubilosamente o Evangelho, apesar da hostilidade dos seus concidadãos. 

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a revelação de Deus 
se resume no amor: amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem 
separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos 
relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. 
Tudo o resto é explicação, desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas 
coordenadas fundamentais da vida cristã. 

A resposta de Jesus, no entanto, supera o horizonte estreito da pergunta e vai 
muito mais além, situando-se ao nível das opções profundas que o homem deve fazer… 
O importante, na perspectiva de Jesus, não é definir qual o mandamento mais 
importante, mas encontrar a raiz de todos os mandamentos. E, na perspectiva de Jesus, 
essa raiz gira à volta de duas coordenadas: o amor a Deus e o amor ao próximo. A 
originalidade deste ensinamento está, por um lado, no facto de Jesus os aproximar um 
do outro, pondo-os em perfeito paralelo e, por outro, no facto de Jesus simplificar e 
concentrar toda a revelação de Deus nestes dois mandamentos. Portanto, o 
compromisso religioso resume-se no amor a Deus e no amor ao próximo. 



Da Palavra… 

 

 
 

 

 
 

Segunda-feira, 26  19:00 Eucaristia Fuinhas 

Terça-feira, 27  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 28  
S. Simão e S. Judas, 
Apóstolos – FESTA 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

Quinta-feira, 29   
18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia Infias 

Sexta-feira, 30 

17:30 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:15 Eucaristia Casal Vasco  

19:00 Eucaristia Algodres 

Sábado, 31 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

18:15 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 1 
 

Solenidade de 
TODOS OS SANTOS  

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 Eucaristia  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:00 Eucaristia Fuinhas 

15:30 Eucaristia Infias 

16:15 Eucaristia Muxagata 
  

 

 

 

 

  

26 out a 1 nov |  20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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