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Para dar voz ao silêncio

Para todos quantos defendem a imprescritível dig-

nidade da vida humana, a recente reprovação em 

sede parlamentar de quatro projectos de lei visando 

a legalização da “eutanásia” longe de apresentar 

algum motivo para regozijo deve ser objecto da 

maior apreensão, sobretudo depois de constatar-

mos em directo como, imediatamente depois de 

conhecido o resultado da votação, os apologistas 

da morte prometeram regressar ao assalto com 

redobrada intensidade no prazo mais breve.

esta obstinação não pode deixar de nos sus-

citar a maior censura — e isto não tanto pela arro-

gância cega que exibe, como pela insidiosa estraté-

gia que oculta. com efeito, torna-se cada vez mais 

importante mostrar como a paulatina instalação 

na nossa sociedade dos valores da morte tem sido 

essencialmente produto de vitórias pelo cansaço.

desta feita, alheios a qualquer argumenta-

ção fundamentada e repelindo até inúmeros pare-

ceres de especialistas das áreas em causa, os apolo-

gistas da morte erigiram o seu bastião em torno de 

duas enormes falácias de senso comum.

em primeiro lugar, a de um suposto absolu-

tismo da autonomia da vontade subjectiva.

assegurado este, a de uma igualmente su-

posta bondade do homicídio quando usado como 

analgésico.

Perante a irracionalidade de tal posição, 

passa a ser-lhes suficiente continuar a percutir a 

mesma tecla até que os adversários se deixem aba-

ter pela exaustão.

ora, é precisamente esta estratégia assente 

na irracionalidade que desde há tempos tem vindo 

a garantir a vitória dos apologistas da morte, bem 

como a de todas as minorias animadas por radica-

lismos autistas.

É, portanto, imprescindível não deixar esmo-

recer a nossa determinação depois de uma vitória 

que bem pode não ter sido mais do que episódica.

se, como cristãos, sem a menor sombra de 

dúvida nos é legítimo perseverar até ao fim na cer-

teza da nossa Fé — se necessário, em silêncio até 

—, é igualmente importante não descurar a razão 

dos nossos argumentos. sobretudo porque pode 

ser precisamente através dela que chamemos a nós 

muitos dos que permanecem na dúvida.

Passamos, portanto, a lembrar algumas das 

questões cruciais que os apologistas da morte con-

seguiram contornar no seu afã de radicalização 

passional, de forma a melhor prepararmos os con-

frontos que estão para vir.

Comentário
Esperar é o nosso ofício de homens, o nosso viver e sonhar, o outro lado das coisas e da vida. É difícil 
esperar, porque é difícil ser homem. Esperar é a força do cristão. Na esperança já vivemos ressuscita-
dos. Pela esperança é que somos salvos. Esperar é a nova vida, fermento novo. Esperar é o gesto filial 
de abandono e confiança no coração do Pai. Esperar é o dinamismo da graça, silêncio do grão de trigo 
que germina em promessas de seara abundante. Esperar é a força indomável das coisas pequeninas, 
que por isso se tornam grandes, como o grão de mostarda. A esperança engrandece e transfigura tudo 
aquilo que vier abrigar-se à sua sombra. Esperar é ir de companhia revestir-se de Cristo. Esperar é ser 
livre. Esperar é a virtude dos fortes. Pela esperança teologal tudo posso, e quando sou fraco, é então 
que sou forte. Esperar é a bem-aventurança dos humildes, daqueles que acreditam nas suas mãos va-
zias, e põem a felicidade mais em dar do que em receber, mais em amar do que ser amados.Continua na p. 2

Parábola da Semente 

de Mostarda, gravura 

de Jan luyken na Bíblia 

de Bowyer, c. 1790

EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 4, 26-34)

«a menor de todas as sementes torna-se a  
maior de todas as plantas da horta»

Naquele tempo,
disse Jesus à multidão:
«o reino de deus é como um homem
que lançou a semente à terra.
dorme e levanta-se, noite e dia,
enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como.  
a terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga,  
por fim o trigo maduro na espiga.
e quando o trigo o permite, logo se mete a foice,
porque já chegou o tempo da colheita».
Jesus dizia ainda:
«a que havemos de comparar o reino de deus?
em que parábola o havemos de apresentar?
É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra,  
é a menor de todas as sementes que há sobre a terra;
mas, depois de semeado, começa a crescer
e torna-se a maior de todas as plantas da horta,
estendendo de tal forma os seus ramos
que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra».
Jesus pregava-lhes a palavra de deus
com muitas parábolas como estas,
conforme eram capazes de entender.
e não lhes falava senão em parábolas;
mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos..

Palavra da salvação
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Fala o PaPa FraNcisco 

ANGElUs

xi domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

14 de Junho de 2015

«o reino de deus requer a  
nossa colaboração, mas é sobretudo  

iniciativa e dom do senhor. a nossa obra 
frágil, se for inserida na de deus não receia 
as dificuldades. a vitória do senhor é certa.»

o evangelho de hoje é formado por duas pará-
bolas muito breves: a da semente que germina 
e cresce sozinha, e a do grão de mostarda (cf. 
Mc 4, 26-34). através destas imagens tiradas do 

mundo rural, Jesus apresenta a eficácia da Pala-
vra de deus e as exigências do seu reino, mos-
trando as razões da nossa esperança e do nosso 
compromisso na história.

Na primeira parábola a atenção é dada ao 
facto de que a semente, lançada na terra, ganha 
raiz e se desenvolve sozinha, quer o camponês 
durma ou vigie. ele tem confiança no poder interno 
da semente e na fertilidade do terreno. Na lingua-
gem evangélica, a semente é símbolo da Palavra de 
deus, cuja fecundidade é recordada por esta pará-
bola. do mesmo modo como a semente humilde se 
desenvolve na terra, também a Palavra age com o 
poder de deus no coração de quem a ouve. deus 
confiou a sua Palavra à nossa terra, ou seja, a cada 
um de nós com a nossa humanidade concreta. 
Podemos ser confiantes, porque a Palavra de deus 
é palavra criadora, destinada a tornar-se «o grão 
abundante na espiga» (v. 28). esta Palavra, se for 
aceite, certamente dará os seus frutos, porque o 
próprio deus a faz germinar e maturar através de 
veredas que nem sempre podemos verificar e de 
um modo que nós não sabemos (cf. v. 27). Tudo 
isto faz compreender que é sempre deus, é sempre 
deus quem faz crescer o seu reino — por isso reza-
mos tanto para que «venha a nós o vosso reino» — 
é ele quem o faz crescer, o homem é seu humilde 

colaborador, que contempla e rejubila pela criadora 
acção divina e aguarda paciente os seus frutos.

a Palavra de deus faz crescer, dá vida. e aqui 
gostaria de vos recordar mais uma vez a importân-
cia de ter o evangelho, a Bíblia, ao alcance — o 
evangelho pequeno na bolsa, no bolso — e de nos 
alimentarmos todos os dias com esta Palavra viva 
de deus: ler todos os dias um excerto do evange-
lho, um trecho da Bíblia. Nunca vos esqueçais disto, 
por favor. Porque é esta a força que faz germinar 
em nós a vida do reino de deus.

a segunda parábola utiliza a imagem do 
grão de mostarda. apesar de ser a mais pequenina 
de todas as sementes, está cheia de vida e cresce 
até se tornar «a planta mais frondosa do horto» 
(Mc 4, 32). É assim o reino de deus: uma realidade 

humanamente pequena e de aparência irrelevante. 
Para fazer parte dele é preciso ser pobre de cora-
ção; não confiar nas próprias capacidades, mas no 
poder do amor de deus; não agir para ser impor-
tante aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos 
de deus, que tem predilecção pelos simples e humil-
des. Quando vivemos assim, através de nós irrompe 
a força de cristo e transforma o que é pequenino e 
modesto numa realidade que faz fermentar toda a 
massa do mundo e da história.

obtemos destas duas parábolas um ensina-
mento importante: o reino de deus requer a nossa 
colaboração, mas é sobretudo iniciativa e dom do 
Senhor. a nossa obra frágil, aparentemente peque-
nina face à complexidade dos problemas do mundo, 
se for inserida na de deus não receia as dificuldades. 
a vitória do senhor é certa: o seu amor fará germinar 
e crescer todas as sementes de bem presentes na 
terra. isto abre-nos à confiança e à esperança, não 
obstante os dramas, as injustiças, os sofrimentos que 
encontramos. a semente do bem e da paz germina 
e desenvolve-se, porque o amor misericordioso de 
deus a faz amadurecer.

a Virgem santa, que acolheu como «terra 
fecunda» a semente da Palavra divina, nos ampare 
nesta esperança que nunca nos desilude. ☐

Um dos aspectos mais preocupantes desta 

campanha pela “eutanásia” foi a forma ostensiva 

como pretendeu subjugar a consciência de toda 

uma classe profissional aos ditames conjunturais de 

uma minoria política.

Não é possível ficar indiferente à forma 

como um dos grupos cientificamente mais bem 

preparados da nossa sociedade e com uma das 

mais prestigiosas, testadas e aprovadas tradições 

deontológicas de toda a história humana esteve 

prestes a ser constrangido pelos desígnios arbi-

trários de uma facção incapaz de distinguir entre 

legitimidade democrática — que nem sequer pos-

suía! — e competência técnica, sensibilidade ética 

ou experiência deontológica.

a acção política, tal como o próprio poder le-

gislativo, independentemente da sua legitimidade 

democrática, não se podem alhear sobranceira-

mente aos pareceres técnicos, éticos e deontológi-

cos exarados pelos especialistas das áreas que pre-

tendem regulamentar. infelizmente, atitudes como 

as que tivemos ocasião de testemunhar denunciam 

apenas as ambições totalitaristas que todos os radi-

calismos têm revelado ao longo dos tempos.

igualmente preocupante foi a forma como se 

ignorou toda a tradição humanista associada à de-

fesa dos direitos Humanos, legalmente consagrada 

não só na constituição do nosso país como na pró-

pria declaração Universal dos direitos Humanos.

em caso algum um imaginário “direito à 

morte” se pode sobrepor ao “direito à Vida” sem 

comprometer irremediavelmente a dignidade da 

pessoa humana — sobretudo até de todos aqueles 

que se encontram em situação mais precária.

esta questão, em particular, deve deixar-nos 

de sobreaviso perante uma importante regressão 

civilizacional até àqueles tempos em que cada um 

podia dispor da vida como melhor lhe parecia, en-

tregando-se a práticas hoje consideradas bárbaras 

como as lutas de gladiadores ou as imolações vo-

luntárias a qualquer divindade.

Não devemos esquecer ainda como a con-

cepção da irredutibilidade do valor da Vida humana 

tem servido de estímulo para a investigação cientí-

fica em áreas limite da medicina e das ciências da 

saúde, assegurando progressos assinaláveis onde 

até antes apenas reinavam a dor e a morte, não 

só proporcionando o desenvolvimento de terapias 

inovadoras como o conhecimento dos mais intrica-

dos processos biológicos.

como continuar a defender, por exemplo, o 

financiamento da investigação em áreas especial-

mente complexas e onerosas das doenças degene-

rativas, da gerontologia, das doenças raras ou até 

da psiquiatria e da psicologia a partir do momento 

em que se conclui que a morte é uma solução não 

só aceitável como até a mais económica e definitiva 

para muitas das patologias que tratam?

contudo, além destas questões, muito mais 

ficou por esclarecer. a vulnerabilidade endémica 

Editorial (continuação)
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do nosso país aos problemas económicos e finan-

ceiros, assim como a fragilidade do nosso tecido 

social, acarreta um outro tipo de problemas que os 

apologistas da morte preferiram ignorar — quais 

serão as consequências da legalização da eutanásia 

em áreas como as dos seguros e da banca? Que 

novas cláusulas poderemos esperar em produtos 

como os seguros de saúde ou de vida? e nos con-

tratos de crédito?

curiosamente, um pesado silêncio se fez 

sentir em volta destes temas. aliás, nem se viu se-

quer o menor interesse em indagar como foram 

resolvidos nos países em que já se encontra regula-

mentada a “eutanásia”.

a mesma situação se verificou no âmbito do 

direito, onde ficou em branco tudo quanto dizia 

respeito às delicadas áreas do direito sucessório, do 

direito de família e do direito criminal.

a frenética corrida para a frente a tudo se 

sobrepôs, denunciando sem margem para dúvidas 

o carácter experimentalista de mais uma das ino-

vações que os radicalistas pretendem apaixonada-

mente impingir ao país.

Tenhamos nós a coragem de insistir nas 

questões. O desejo de morte não é, definitiva-

mente, um bem a preservar. o desejo de morte 

não é resultado de uma opção livre por parte de 

quem sofre. Muito pelo contrário, é a consequên-

cia indesejável da dor e da angústia, é um grito de 

revolta perante a impotência de afastar o hediondo 

espectro de um fim que não se deseja.

como cristãos, saibamos erguer-nos em 

defesa de quantos soçobram perante o mal e as 

trevas. como Jesus, saibamos amar e cuidar, sobre-

tudo não nos deixemos calar na defesa daqueles 

que mais exigem de todos, daqueles que, sem dú-

vida, seria mais confortável silenciar para sempre!

PM
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VATICANO

Francisco lembrou à Fundação «Centesimus 

Annus pro Pontifice» importante papel 

da Doutrina Social da Igreja

Ecclesia, Cidade do Vaticano, 26 Mai 2018 — 

o Papa Francisco lembrou hoje a importância da 

ética no mundo económico e financeiro e afirmou 

ser este “vínculo” que estabelece uma relação 

entre o lucro e a responsabilidade social.

“Há uma circularidade natural entre lucro 

e responsabilidade social. Há de fato um ‘vínculo 

indissolúvel […] entre uma ética que respeita as 

pessoas e o bem comum e a funcionalidade real 

de cada sistema económico e financeiro”, afirmou 

sOlENIDADE DE s. JOãO bAPTIsTA

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 1, 57-66.80)

«o seu nome é João»

Naquele tempo,
chegou a altura de isabel ser mãe e deu à luz um filho.
os seus vizinhos e parentes souberam
que o senhor lhe tinha feito tão grande benefício
e congratularam-se com ela.
oito dias depois, vieram circuncidar o menino
e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias.
Mas a mãe interveio e disse:
«Não, ele vai chamar-se João».
disseram-lhe:
«Não há ninguém da tua família que tenha esse nome».
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais,
como queria que o menino se chamasse.
o pai pediu uma tábua e escreveu:
«o seu nome é João».
Todos ficaram admirados.
imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua
e começou a falar, bendizendo a deus.
Todos os vizinhos se encheram de temor
e por toda a região montanhosa da Judeia
se divulgaram estes factos.
Quantos os ouviam contar
guardavam-nos em seu coração e diziam:
«Quem virá a ser este menino?».
Na verdade, a mão do senhor estava com ele.
o menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se.
e foi habitar no deserto
até ao dia em que se manifestou a israel.

Palavra da salvação
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Comentário
Anel de ligação entre a Antiga e a Nova Aliança, João foi acima de tudo, o enviado de Deus, uma tes-
temunha fiel da Luz, aquele que anunciou Cristo e o apresentou ao mundo. Profeta por excelência, a 
ponto de não ser senão uma «Voz» de Deus, ele é o Precursor imediato de Cristo: vai à Sua frente, 
apontando, com a sua palavra e com o exemplo da sua vida, as condições necessários para se conse-
guir a Salvação.
A Solenidade do Precursor é um convite para que conheçamos a Cristo, Sol que nos vem visitar na 
Eucaristia, e dêmos testemunho d’Ele, com o ardor, o desinteresse e a generosidade de João Baptista.

O Menino Jesus e São João 

Baptista, Bartolomé esteban 

Perez Murillo, 1670



agEnda para Junho / Julho

Dia 16 · conselho Paroquial de Pastoral cPP · 9h15
Dia 24 · dia de são João
Dia 30 ·  eucaristia de encerramento do ano 

Pastoral · 19h  
arraial Popular de s. Pedro

Dia 01 de Julho · crisma de Jovens e adultos da 
Vigararia Porto Nascente na sé catedral 
· 16h00

Dia 07 ·  comemorações das Bodas de ouro do 
nosso pároco, Pe. José diz:  
eucaristia solene · 12h00  
almoço de convívio · 13h00, no refeitório 
do centro social  
concerto de Verão · 21h30

Dia 22 · dia dos avós

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(conclui as actividades em 30 de Junho)
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
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o Papa aos participantes na conferência internacional 

da Fundação «centesimus annus pro Pontifice», onde 

citou o documento «Questões económicas e financei-

ras», apresentado no passado dia 17 de Maio.

Francisco sublinhou que as “actuais dificuldades 

e crises na economia” têm uma dimensão ética, pro-

blemas esses relacionados com “uma mentalidade de 

egoísmo e de exclusão” que se esqueceu da “digni-

dade humana dos mais vulneráveis”.

a “globalização da indiferença” é disso um 

sinal evidente que, indicou o Papa, se tornou visível 

“não só em países materialmente pobres, mas tam-

bém cada vez mais no meio da opulência do mundo 

desenvolvido”.

aos cerca de 500 participantes do encon-

tro, o Papa lembrou o “importante papel” de levar 

a doutrina social da igreja a “líderes da economia e 

finanças, bem como a líderes sindicais e outros no 

sector público” afirmando a “dimensão social intrín-

seca de toda actividade económica”, protegendo-a e 

promovendo-a.

“a dimensão ética das relações sociais e eco-

nómicas não pode ser importada para a vida e para a 

actividade social a partir do exterior, mas deve emergir 

de dentro”, sublinhou durante a audiência.

No seu discurso o Papa Francisco reflectiu ainda 

sobre os desafios que as famílias enfrentam perante 

as “escassas oportunidades de trabalho” e diante “da 

revolução da cultura digital”, que tornam “decisiva a 

solidariedade da igreja” e devem contar com uma cola-

boração “ecuménica”. esta preocupação contou com 

a especial colaboração representada pelo Patriarca Bar-

tolomeu i, presente na conferência.

o Patriarca de constantinopla, Bartolomeu i, assi-

nalou durante o discurso «Uma agenda cristã comum 

pelo Bem comum» a responsabilidade partilhada entre 

as igrejas para enfrentar desafios actuais.

durante três dias, e sob a presidência do car-

deal secretário de estado Pietro Parolin, a conferência 

internacional da Fundação «centesimus annus pro 

Pontifice» reuniu em roma no passado mês de Maio 

500 participantes que decidiram assinalar os 25 anos 

da sua existência através da realização de um encontro 

subordinado ao tema «debate sobre as novas políticas 

e estilos de vida na era digital».

a Fundação “centesimus annus” foi instituída 

pelo são João Paulo ii (1920–2005) e tem por objectivo 

a promoção da doutrina social da igreja e das acções 

da santa sé nos meios profissionais, favorecendo a pre-

sença da igreja em diferentes âmbitos sociais.

LS
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3.º Encontro Diocesano de Cuidadores: 

17 de Junho de 2018

Portal da Diocese do Porto, 11 Jun 2018 — o secreta-

riado diocesano da Pastoral da saúde (sdPs) promove 

o 3.º encontro diocesano de cuidadores, que terá lugar 

no dia 17 de Junho, domingo, a partir das 15h, na casa 

diocesana de Vilar, no Porto.

este encontro dirige-se a todos aqueles que estão 

envolvidos na Pastoral da saúde e na Pastoral social, 

especialmente a todos os que estão próximos e cuidam 

de quem sofre.

do programa consta uma reflexão/formação 

subordinada ao tema “evangelizar a linguagem do sofri-

mento” orientada pelo Pe. José Nuno e termina com a 

celebração eucarística, com início às 17h30.

Todos estão convidados. a entrada é livre, não 

sendo necessário inscrição.

SDPS

NA NOSSA PAróQuIA

No próximo mês de Julho, o nosso querido 

pároco rev. Padre José Pires celebra as Bodas de ouro 

da sua ordenação. a equipa do boletim “Pedras Vivas” 

associa-se desde já à celebração de tão importante 

data para a nossa comunidade e anuncia que as come-

morações, para as quais todos estão convidados, terão 

o programa seguinte:

Dia 7 de Julho (sábado)

12h00 · eucaristia solene

13h30 ·  almoço convívio no refeitório do centro social

oportunamente será anunciado o local de ins-

crição para o almoço de convívio, assim como o seu 

preço. o número de inscrições será condicionado pela 

lotação da sala.

BOLETIM “PEDrAS VIVAS”

a exemplo dos anos anteriores, o boletim “Pedras 

Vivas” irá interromper a sua publicação durante os meses 

de Julho e agosto. as actividades serão retomadas na 

primeira semana do próximo mês de setembro. até lá, 

a equipa redactorial deseja umas boas férias a todos os 

leitores que delas possam desfrutar, e os maiores êxitos a 

todos os outros. se entenderem, poderão aproveitar esta 

pausa para nos enviar quaisquer sugestões.

PM


