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Eutanásia: pequeno contributo 

para um diálogo cultural sério

Proposta de reflexão de D. Manuel Linda acerca 

do debate em curso sobre a “morte a pedido”.

Diocese do Porto, 9 Mai 2018 — como é sabido, no 

próximo dia 29, a assembleia da república irá deba-

ter vários projectos de lei sobre a eutanásia. Porque o 

tema interessa a todos, apresento alguns pontos de 

reflexão, pequeníssimo contributo para um debate 

que se deseja racional, sério e humanizante.

1. até há cerca de uma década, quando se falava na 

eutanásia, colocava-se a tónica na ideia de “mise-

ricórdia”, aliás presente na etimologia da palavra: 

perante o sofrimento, apressar-se-ia a morte de 

outrem para lhe retirar a dor. Neste caso, o deci-

sor da acção era alguém diferente daquele que a 

sofria. actualmente, fala-se em “morte digna” e 

em “morte assistida” como direito que o próprio 

reivindica para si. então, agora, sujeito e objecto 

identificar-se-iam.

Deixando de lado uma reflexão sobre o logro 

filosófico do individualismo ou da ideia de que 

somos simplesmente “mónadas” sem qualquer rela-

ção com os outros, é de acentuar duas ideias: como, 

em tão pouco tempo, se decaiu do valor “misericór-

dia” para a mera “vontade” momentânea; e o des-

prezo das condições objectivas, isto é, o saber-se se 

o interessado está ou não em condições de formular 

um juízo fiável, fazendo repousar uma decisão irre-

versível num estado de espírito que, completamente 

alterado pela dor física ou pelo sofrimento moral do 

abandono, não pode ser efectivamente livre e cons-

ciente. Neste caso, na prática, exigir-se-iam menos 

condições para pedir a eutanásia do que, por exem-

plo, para formular um testamento válido.

2. em paralelo com esta “evolução”, é de acentuar 

a dinâmica social da fragmentação das relações 

familiares, expressa no estandardizado recurso ao 

internamento dos mais velhos em lares e casas de 

recolhimento, muitas vezes evitáveis, no corte afec-

tivo com os pais e avós, quando não no frequente 

abandono puro e simples. creio, pois, que, embora 

não numa relação exclusiva, a mentalidade subja-

cente a uma tem muito a ver com a outra.

Perante isto, a sociedade tem de se inter-

rogar se a frieza das relações é inevitável, se sob 

a capa da defesa do “direito a morrer com dig-

nidade” não se esconde o mais cruel “descarte” 

daqueles em quem não se está interessado e se se 

gasta a mesma energia e dedicação no cuidado 

dos anciãos e doentes que se usa para defender 

Comentário
A descida do Espírito Santo foi a grande tempestade que mudou o curso da história. Desceu o Espírito 
Renovador a recriar a terra, como no princípio, selando com fogo a Nova Aliança no sangue de Jesus. 
“Recebei o Espírito Santo”. É dia de aniversário da Igreja, que neste dia começa a sua missão salvadora. 
O Espírito Santo é a alma da Igreja, princípio de vida e de unidade, presença definitiva de Cristo e do 
Pai. A Igreja é o templo do Espírito Santo. Toda a sua vida é ação do Espírito. A história da Igreja é o 
Evangelho do Espírito Santo. Já não somos escravos da letra, mas servos do Espírito que nos libertou. 
O Espírito Santo é a Nova Lei, a Nova Aliança. Fomos batizados no Espírito Santo, que habita em nós e 
nele temos acesso ao Pai. O cristão é o homem animado e movido pelo Espírito Santo que o faz agir 
sobrenaturalmente. O Espírito Santo é o presente pascal de Cristo ao mundo e à Igreja. O perdão que 
nos traz renova a face da terra, dando aos homens uma alma nova e um coração novo.Continua na p. 2

Jean ii restout, Pentecostes, 1732

EvangElho sEgundo são João
(Jo 20, 19-23)

«assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:  
Recebei o Espírito santo»

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes:
«a paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«a paz esteja convosco.
assim como o Pai Me enviou,
também eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«recebei o espírito santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».

Palavra da salvação

Pedras Vivas
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Fala o PaPa FraNcisco 

ReginA cŒLi

solenidade do Pentecostes

Praça de são Pedro

24 de Maio de 2015

«a Igreja não nasce isolada, mas universal, 
una, católica, com uma identidade específica 
mas aberta a todos, não fechada, com uma 
identidade que abrange o mundo inteiro, 

sem excluir ninguém.»

a solenidade do Pentecostes leva-nos a reviver 
os primórdios da igreja. o livro dos actos dos 
apóstolos narra que, cinquenta dias depois da 
Páscoa, na casa onde se encontravam os discípu-
los de Jesus, «de repente, veio do céu um fragor, 
como se soprasse um vento impetuoso... e fica-
ram todos cheios do espírito santo» (2, 2-4). os 
discípulos ficaram completamente transformados 
por esta efusão: o medo é substituído pela cora-
gem, o fechamento cede o lugar ao anúncio e 
cada dúvida é afugentada pela fé repleta de amor. 
É o «baptismo» da igreja, que assim encetava o 
seu caminho na história, orientada pelo vigor do 
espírito santo.

aquele acontecimento, que transforma 
o coração e a vida dos apóstolos e dos outros 
discípulos, repercute-se imediatamente fora do 
cenáculo. com efeito, aquela porta que ficou 
fechada durante cinquenta dias, finalmente foi 
aberta de par em par, e a primeira comunidade 
cristã, não mais fechada em si mesma, começa 
a falar às multidões de diferentes proveniências 
sobre as maravilhas de Deus (cf. v. 11), ou seja, 
sobre a ressurreição de Jesus, que fora crucifi-
cado. e cada um dos presentes ouve os discípulos 
falarem na sua própria língua. o dom do espí-
rito restabelece a harmonia das línguas que se 
tinha perdido em Babel e prefigura a dimensão 
universal da missão dos apóstolos. a igreja não 

nasce isolada, mas universal, una, católica, com 
uma identidade específica mas aberta a todos, 
não fechada, com uma identidade que abrange 
o mundo inteiro, sem excluir ninguém. a mãe 
igreja não fecha a porta na cara de ninguém! 
Nem sequer ao maior pecador, a ninguém! e isto 
devido à força, à graça do espírito santo. a mãe 
igreja abre de par em par as suas portas a todos, 
porque é mãe.

o espírito santo derramado durante o Pen-
tecostes no coração dos discípulos é o começo 
de uma nova estação: a estação do testemunho 

a “morte a pedido”. e, basicamente, tem de se 

perguntar se, quando alguém diz que quer morrer, 

essa linguagem é unívoca ou não estará antes a 

lançar um grito de acusação àqueles que, “crimino-

samente”, lhe negam o conforto e a proximidade 

afectiva, até porque, hoje, os modernos analgési-

cos suprimem praticamente toda a dor física.

3. este assunto entra no que se convencionou 

designar por “temas fracturantes”. e o qualifica-

tivo deveria obrigar a pensar: em concreto, neste 

caso, que é que se fratura? Não é simplesmente o 

posicionamento entre os que são a favor e contra. 

É toda uma teia de relações sociais que se rompe: a 

confiança na medicina, o pavor de associar doença 

e velhice com a possibilidade de ser eutanasiado, 

a negação do velho princípio estruturante da ética 

médica do “primum non nocere” (primeiro, não 

prejudicar), a desconfiança nas relações familiares, 

os interesses escondidos por detrás de uma falsa 

piedade, o remorso perante uma situação violenta 

e irreversível, etc.

Mas, fundamentalmente, o que mais deve-

ria preocupar os dirigentes sociais é o desapareci-

mento da ética, estrutura estabilizadora da socie-

dade, com o consequente confiar ao direito toda 

a força da regulamentação. É que este só se impõe 

pela força do direito… penal. o direito é bom, mas 

desde que não se torne exclusivo: ao confiar-lhe a 

totalidade da normalização social, abdicamos da 

força da liberdade constituinte da pessoa em detri-

mento da normativa exterior e coercitiva. o que vai 

sempre desembocar no positivismo jurídico, isto é, 

na aplicação fria da normativa, sem comiseração 

nem contemplações, como demonstrou o recente 

caso da criança inglesa alfie evans. a eutanásia 

representa, portanto, um terrível abaixamento do 

“tónus” moral da sociedade com consequências 

que, a médio prazo, podem ser dramáticas.

4. o tema da eutanásia sobrepassa, portanto, o 

mero reducionismo ao costumado chavão do “quem 

não concorda não é obrigado a fazer”: exprime uma 

mentalidade que tem a ver com a própria concepção 

da pessoa e da sociedade. Manifesta, de facto, uma 

cultura que parece “cansada”, demitida de procurar 

a verdade e o bem e, como tal, reduzida ao sim-

plismo demissionário do mais fácil, do meramente 

individual e volitivo, cultura em declínio que corre o 

risco de conduzir à desagregação social. Por algum 

motivo se fala tanto do “eclipse do ocidente” e se 

observa a mutação hegemónica dos países “emer-

gentes”, os quais, curiosamente, não colocam estas 

questões “burguesas”.

No preciso momento em que este assunto 

passou para a ordem do dia, a comunicação social 

está a referir um dado profundamente mons truoso: 

que, nos cerca de nove milhões de portugueses que 

habitamos o interior destas fronteiras, dois milhões e 

quatrocentos mil ou são pobres ou estão em risco de 

pobreza. Mais de um quarto da população! este sim, 

é o tema que deveria preocupar os dirigentes sociais. 

e, para nossa desgraça, não se vislumbra um projeto 

e da fraternidade. É uma estação que vem do 
alto, vem de Deus, como as chamas de fogo que 
pousaram sobre a cabeça de cada discípulo. era a 
chama do amor que queima toda a aspereza; era 
a língua do evangelho que ultrapassa os confins 
postos pelos homens e sensibiliza os corações da 
multidão, sem qualquer distinção de língua, raça 
ou nacionalidade. como naquele dia de Pente-
costes, o espírito santo é derramado continua-
mente também hoje sobre a igreja e sobre cada 
um de nós, para que abandonemos as nossas 
mediocridades e os nossos egoísmos e comuni-
quemos ao mundo inteiro o amor misericordioso 
do senhor. comunicar o amor misericordioso do 
senhor: eis a nossa missão! Também nós rece-
bemos o dom da «língua» do evangelho e do 
«fogo» do espírito santo para que, enquanto 
anunciamos Jesus ressuscitado vivo e presente 
no meio de nós, aqueçamos o nosso coração e 
também o coração dos povos, aproximando-os 
d’aquele que é caminho, Verdade e Vida.

confiemo-nos à intercessão maternal de 
Maria santíssima, que estava presente como Mãe 
no meio dos discípulos no cenáculo: é a mãe 
da igreja, a mãe de Jesus que se tornou mãe da 
igreja. confiemo-nos a ela a fim de que o espírito 
santo desça abundantemente sobre a igreja do 
nosso tempo, encha os corações de todos os fiéis 
e faça arder neles o fogo do seu amor. ☐

Notícias (continuação)
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rar este estado de coisas. Pelo contrário, parece 

dar-se como inevitável a submissão a uma crescente 

desigualdade social em que uns poucos ficam com 

quase tudo e a multidão dos jovens, dos débeis, dos 

velhos e de tantas famílias que têm de sobreviver 

com o salário mínimo apenas se contentam com “as 

migalhas que caem da sua mesa”.

espera-se, consequentemente, que as decisões a 

tomar sejam fruto de uma sadia cultura ético-social 

e não de qualquer pretensa “modernidade” que 

outra coisa não é do que o regresso ao pior dos 

passados. espera-se muito da responsabilidade 

ética dos nossos deputados.

+ Manuel, Bispo do Porto

• • •

Médicos Católicos dizem que legalização 

da eutanásia criaria «enorme pressão» 

sobre os doentes mais frágeis

Agência Ecclesia, Lisboa 15 Mai 2018 — a asso-

ciação dos Médicos católicos Portugueses (aMcP) 

reuniu com o bastonário da ordem dos Médicos, 

Miguel guimarães, reiterando a sua oposição à 

legalização da eutanásia em Portugal, alertando 

para a “pressão” sobre os doentes mais frágeis.

“seguramente, muitos doentes, de modo 

particular os mais pobres e frágeis, sentir-se-iam 

socialmente pressionados a requerer a eutanásia, 

porque se sentem a mais ou um fardo para a famí-

lia e para a sociedade. Há um enorme risco de se 

criar um efeito de desmoralização nestes doentes, 

levando-os a desistirem de viver”, assinala a aMcP, 

em comunicado enviado à agência ecclesia.

a organização sublinha, em particular, a 

situação das pessoas com doenças graves e incu-

ráveis, temendo ainda um “menor investimento” 

nos serviços de saúde para estes doentes. “corre-

-se o grave risco de se concluir que, afinal, para 

quê gastar recursos com estes doentes quando as 

suas vidas podem ser encurtadas?”, alerta a aMcP.

os responsáveis falaram ainda ao bastonário 

do fenómeno de rampa deslizante (slippery slope).

“a experiência dos estados que legalizaram 

a eutanásia revela que não é possível restringir 

essa legalização a situações raras e excepcionais; 

o seu campo de aplicação passa gradualmente da 

doença terminal à doença crónica e à deficiên-

cia, da doença física incurável à doença psíquica 

dificilmente curável, da eutanásia consentida 

pela própria vítima à eutanásia consentida por 

familiares de recém-nascidos, crianças e adultos 

com deficiência ou com alterações profundas do 

estado de cons ciência”, referiu Pedro afonso, pre-

sidente da aMcP.

a associação espera que legalização da euta-

násia seja rejeitada no próximo dia 29 de Maio, na 

assembleia da república, e propõe como alterna-

tiva “investir mais nos cuidados paliativos, aliviando 

o sofrimento, ajudando a melhorar a qualidade de 

vida dos doentes e das famílias”.

OC

EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 28, 16-20)

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito santo»

Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando o viram, adoraram-n’o;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no céu e na terra.
ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do espírito santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Palavra da salvação
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Comentário
Toda a essência divina se esconde no mistério de um igual a três: uma só natureza e três Pessoas dis-
tintas. Deus não é solidão. O nosso Deus é um Deus comunitário; uma família Divina; é uma Comuni-
dade de Vida e de Amor. Foi Cristo quem nos veio revelar os segredos do Pai. O Deus inacessível e 
desconcertante revelou-se em Jesus Cristo. “Em nome do Pai”. Deus chama-se Pai. Diante do Pai do-
bramos os joelhos, porque dele toma o nome toda a família no céu e na terra, e dele procede todo o 
dom perfeito. “Em nome do Filho”. Deus chama-se Filho. Por Ele tudo foi dito e tudo foi feito. Desde 
que o Verbo encarnou a nossa relação com Deus faz-se por seu Filho Jesus. No Filho que Deus nos deu, 
todos somos seus filhos e ousamos chamar-lhe Pai. “Em nome do Espírito Santo”. Deus chama-se Espírito 
Santo. O Espírito Santo é o fogo em que Deus arde, o laço de união entre o Pai e o Filho. O Espírito 
Santo é o Amor do Pai e do Filho. Vamos dizer ao mundo: Deus é Pai, é Vida e é Amor. Vivendo no 
amor, seremos um, como Deus é um.

albrecht Dürer, Adoração da Santíssima Trindade, 1511



agEnda PaRa MaIo 2018

Dias 28 de Abril a 20 de Maio · cPM · 21h30

Dias 01 a 31 · Mês de Maria: recitação do 
terço · 21h30 (seg.–sex.) e  
18h00 (sáb.–dom.)

Dias 13 a 20 · semana da Vida
Dia 18 · serenata a Nossa senhora
Dia 20 · Domingo de Pentecostes
Dia 27 ·  Dia da santíssima Trindade 

Dia de África
Dia 31 ·  corpo de Deus – Procissão Diocesana 

1.ª comunhão (catequese da semana)

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(retomam no dia 7 de abril)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

Atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

instituições da paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

corpo nacional de escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

4 · Pedras Vivas n.º 221 · Paróquia de Nossa senhora da areosa 

caminhamos, renova-nos a missão de viver a comu-
nhão com Deus e de viver a comunhão entre nós 
segundo o modelo da comunhão divina. somos 
chamados a viver não uns sem os outros, sobre os 
outros ou contra os outros, mas uns com os outros, 
pelos outros e nos outros. isto significa acolher e 
testemunhar de modo concorde a beleza do evan-
gelho; viver o amor recíproco e por todos, parti-
lhando alegrias e sofrimentos, aprendendo a pedir 
e a conceder o perdão, valorizando os vários caris-
mas sob a guia dos Pastores. em síntese, foi-nos 
confiada a tarefa de edificar comunidades eclesiais 
que sejam cada vez mais família, capazes de reflec-
tir o esplendor da Trindade e de evangelizar não 
apenas com as palavras, mas com a força do amor 
de Deus que vive em nós.

como eu dizia, a Trindade é também o fim 
último para o qual está orientada a nossa pere-
grinação terrena. com efeito, o caminho da vida 
cristã é uma senda essencialmente «trinitária»: 
o espírito santo guia-nos para o pleno conheci-
mento dos ensinamentos de cristo, recordando-
-nos também o que Jesus nos ensinou; e Jesus, 
por sua vez, veio ao mundo para nos levar ao 
conhecimento do Pai, a fim de nos orientar para 
ele e de nos reconciliar com ele. Na vida cristã, 
tudo gira em volta do mistério trinitário e tudo se 
realiza em referência a este mistério infinito. Por 
conseguinte, procuremos manter sempre alto o 
«tom» da nossa vida, recordando-nos para que 
finalidade, para que glória existimos, trabalhamos, 
lutamos, sofremos; e a que imensa recompensa 
somos chamados! este mistério abrange a nossa 
vida inteira e todo o nosso ser cristão. recordamo-
-lo, por exemplo, cada vez que fazemos o sinal 
da cruz: em nome do Pai e do Filho e do espírito 
santo. e agora convido-vos a fazer todos juntos o 
sinal da cruz, dizendo em voz alta: «em nome do 
Pai e do Filho e do espírito santo!».

Neste último dia do mês de Maio, o mês 
mariano, confiemo-nos à Virgem Maria. ela, que 
mais do que qualquer outra criatura conheceu, 
adorou e amou o mistério da santíssima Trindade, 
nos guie pela mão; nos ajude a ver nos aconteci-
mentos do mundo os sinais da presença de Deus 
Pai, Filho e espírito santo; e nos conceda amar o 
senhor Jesus com todo o nosso coração, para cami-
nharmos rumo à visão da Trindade, meta maravi-
lhosa para a qual tende a nossa vida. Peçamos-lhe, 
igualmente, que ajude a igreja a ser mistério de 
comunhão e comunidade hospitaleira na qual cada 
pessoa, de maneira particular a pobre e marginali-
zada, possa encontrar acolhimento e sentir-se filha 
de Deus, desejada e amada. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

AngeLus

solenidade da santíssima Trindade,  

Praça de são Pedro,  

31 de Maio de 2015

«o caminho da vida cristã é  
essencialmente trinitário: o Espírito  

santo guia-nos para o pleno conhecimento 
dos ensinamentos de Cristo; e Jesus, por sua 

vez, veio ao mundo para nos levar ao 
conhecimento do Pai, a fim de nos  

reconciliar com Ele.»

Hoje celebramos a festa da santíssima Trindade, 
que nos recorda o mistério do único Deus em três 
Pessoas: Pai, Filho e espírito santo. a Trindade é 
comunhão de Pessoas divinas que existem uma 
para a outra, uma com a outra, uma pela outra, 
uma na outra: esta comunhão é a vida de Deus, o 
mistério de amor do Deus vivo. e foi Jesus quem 
nos revelou este mistério. ele falou-nos de Deus 
como Pai; falou-nos sobre o espírito; e falou-nos 
de si mesmo como Filho de Deus. De tal modo 
nos revelou este mistério. e quando, ressuscitado, 
enviou os discípulos para evangelizar os povos, 
disse-lhes que os baptizassem «em nome do Pai 
e do Filho e do espírito santo» (Mt 28, 19). cristo 
confia este mandamento em todas as épocas à 
igreja, que dos apóstolos herdou o mandato mis-
sionário. e dirige -o também a cada um de nós 
que, em virtude do Baptismo, fazemos parte da 
sua comunidade.

Por conseguinte, a solenidade litúrgica de 
hoje, enquanto nos faz contemplar o mistério 
maravilhoso do qual nós derivamos e rumo ao qual 
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