
15º Fevereiro 2020 - Ano XII - nº20 

 

«Eutanásia: o que está em causa? Contributos para um diálogo sereno e humanizador» 

1. As questões ligadas à legalização da eutanásia e do suicídio assistido estão em discussão na Assembleia da República e na sociedade. Como 

contributo para esse debate, que desejamos seja em diálogo sereno e humanizador, surge esta Nota Pastoral do Conselho Permanente da 

Conferência Episcopal Portuguesa sobre o que verdadeiramente está em causa. 

2. Por eutanásia, deve entender-se «uma ação ou omissão que, por sua natureza e nas intenções, provoca a morte com o objetivo de eliminar 

o sofrimento». A ela se pode equiparar o suicídio assistido, isto é, o ato pelo qual não se causa diretamente a morte de outrem, mas se presta 

auxílio para que essa pessoa ponha termo à sua própria vida. Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar à chamada obstinação terapêutica, 

ou seja, «a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam 

esperar ou ainda porque demasiado gravosas para ele e para a sua família». «A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não 

equivale ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, a aceitação da condição humana perante a morte». É, pois, bem diferente matar e aceitar a 

morte. Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica, constituem uma ingerência humana antinatural nesse momento-limite que é a morte: 

a primeira antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa. 

3. De forma sintética, podemos dizer que subjacente à legalização da eutanásia e do suicídio assistido está a pretensão de redefinir tomadas de 

consciência éticas e jurídicas ancestrais relativas ao respeito e à sacralidade da vida humana. Pretende-se que o mandamento de que nunca é 

lícito matar uma pessoa humana inocente (“Não matarás”) seja substituído por um outro, que só torna ilícito o ato de matar quando o visado 

quer viver. Consequentemente, intenta-se que a norma segundo a qual a vida humana é sempre merecedora de proteção, porque um bem em 

si mesma e porque dotada de dignidade em qualquer circunstância, seja substituída por um outro critério, segundo o qual a dignidade e valor 

da vida humana podem variar e podem perder-se. Ora, na nossa conceção, isto é inaceitável. 

4. Para os crentes, a vida não é um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é um dom de Deus e uma missão a cumprir. E é no misté-

rio da morte e ressurreição de Jesus que os cristãos encontram o sentido do sofrimento. Mas quando se discute a legislação de um Estado 

laico importa encontrar na razão, na lei natural e na tradição de uma sabedoria acumulada um fundamento para as opções a tomar. O valor 

intrínseco da vida humana em todas as suas fases e em todas as situações está profundamente enraizado na nossa cultura e tem, inegavelmen-

te, a marca judaico-cristã. Mas não é difícil encontrar na razão universal uma sólida base para esse princípio. A Constituição Portuguesa reco-

nhece-o ao afirmar categoricamente que «a vida humana é inviolável» (artigo 24º, nº 1). 

5. A vida humana é o pressuposto de todos os direitos e de todos os bens terrenos. É também o pressuposto da autonomia e da d ignidade. 

Por isso, não pode justificar-se a morte de uma pessoa com o consentimento desta. O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consenti-

do pela vítima. A inviolabilidade da vida humana não cessa com o consentimento do seu titular. O direito à vida é indisponível, como o são 

outros direitos humanos fundamentais, expressão do valor objetivo da dignidade da pessoa humana. Também não podem justificar-se, mesmo 

com o consentimento da vítima, a escravatura, o trabalho em condições desumanas ou um atentado à saúde, por exemplo. 
Da nota pastoral dos Bispos de Portugal 
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3.a e 5.a feira: 9h  4.a e 6.a feira: 18h   

Sábado:18h15  Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
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                2855-235 Corroios 
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20 de Fevereiro 

Dia dos Pastorinhos de Fátima 

Missa às 9h e Missa Solene às 

21h 

Pedido 

Pedimos que entreguem na Secretaria 

Paroquial, os ramos do ano passado, ben-

zidos no Domingo de Ramos, para que se 

possam fazer as cinzas para o início da 

Quaresma. 

 

4.ª Feira de Cinzas - 26 de Fevereiro 

Missa às 21h 

Durante a Quaresma 

Via-Sacra às 21h 

 

Pastorinhos de Fátima, Rogai por nós! 

 

Francisco Marto nasceu em Aljustrel, Fátima, no dia 11 de Junho de 

1908, e sua irmã Jacinta Marto nasceu na mesma localidade, no dia 11 

de Março de 1910. Na sua humilde família aprenderam a conhecer e 

louvar a Deus e a Virgem Maria. Em 1916 viram três vezes um Anjo e 

em 1917 seis vezes a Santíssima Virgem que os exortavam a rezar e a 

fazer penitência pela remissão dos pecados, para obter a conversão dos 

pecadores e a paz para o mundo. Ambos quiseram imediatamente res-

ponder com todas as suas forças a estas exortações. Inflamados cada vez 

mais no amor a Deus e às almas, tinham uma só aspiração: rezar e 

sofrer de acordo com os pedidos do Anjo e da Virgem Maria. Francisco 

faleceu no dia 4 de Abril de 1919 e Jacinta no dia 20 de Fevereiro de 1920. O Papa João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de Maio de 

2000 para beatificar as duas primeiras crianças não mártires o Papa Francisco, também em Fátima, canonizou-as no dia 13 de Maio de 2017, 

no centenário das aparições da Virgem Maria.  

Actividade Clã 
 

No passado fim de semana, os caminheiros realizaram um acampamento no CEADA, com iní-

cio na sexta feira à noite, dia 7 e término no domingo dia 9. 

Nesta actividade o clã pôde desenvolver a iniciativa de realizar um acampamento 0%waste. Na 

noite de sábado para Domingo, podemos realizar uma actividade preparada pelos chefes com os 

clãs de Cacilhas e Pinhal de Frades, que todos os clãs avaliaram como muito boa e digna de se 

repetir. 

Foi um acampamento mais tranquilo mas que nos ajudou a perceber o que devemos desenvolver 

mais e a criar laços com outros irmãos escutas. Patrícia - Tigre de Emaús 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

