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“[A morte] é um 
tema tabu”

entrevista
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nigerianas 
vulneráveis ao 
tráfico humano

A “Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida” (APRAMP) lançou uma 
campanha contra o tráfico de mulheres 
e meninas nigerianas. A APRAMP 
explica que a iniciativa surge na 
sequência do aumento do número 
de nigerianas traficadas, bem como 
do medo e silêncio que assola estas 
vítimas. A associação destaca ainda  
que a população empobrecida e pouco 
preparada culturalmente torna as 
nigerianas vítimas preferenciais de 
tráfico e exploração sexual na Europa.

papa: “é necessário 
«desnaturalizar» a 
miséria” 

O Papa Francisco apontou o excesso 
de informação como o culpado de 
uma “habituação à miséria”, que leva 
a que as pessoas se tornem “imunes às 
tragédias dos outros, considerando-as 
como qualquer coisa de «natural»”, 
num discurso proferido na abertura da 
sessão anual do Conselho Executivo do 
Programa Alimentar Mundial. O Santo 
Padre denunciou ainda a liberdade com 
que circulam as armas, em oposição aos 
obstáculos colocados à circulação de 
alimentos. “E assim se nutrem as guerras, 
não as pessoas”, lamentou Francisco.

papa francisco 
horrorizado com 
massacre nos eua

O Papa Francisco expressou o seu 
“horror e condenação” perante o 
massacre ocorrido no Domingo, numa 
discoteca em Orlando, nos Estados 
Unidos da América, que causou a morte 
a 50 pessoas. “[O massacre] suscitou 
no Papa Francisco e em cada um de 
nós sentimentos muito profundos 
de horror e de condenação, de dor, 
de perturbação perante mais esta 
manifestação de uma loucura assassina 
e de um ódio sem sentido”, referiu o 
porta-voz do Vaticano, Pe. Federico 
Lombardi.

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

12 Junho 2016
Caros doentes, entreguem-se ao 
Espírito Santo, que não deixará 
de enviar a luz consoladora de 
sua presença.

09 Junho 2016
Precisamos reconhecer os valores 
da nossa comum humanidade, 
em nome dos quais se pode e se 
deve colaborar e construir.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

13 Junho 2016
A linguagem é viva, quando falam 
as obras. Cessem, portanto, as 
palavras e falem as obras (Dos 
Sermões de S. António).
#Santidade #Sabedoria

IGREJA UNIVERSAL

Há quase dois mil anos estava, 
sob os olhos de todos, a presença 
decisiva de Maria Madalena diante 
do sepulcro vazio, tendo sido ela 
a primeira a dar a boa nova da 
ressurreição: precisamente ela, 
uma mulher. Ninguém, no entanto, 
parecia verdadeiramente ter-se 
dado conta disso. No decurso dos 
séculos formaram-se até historietas 
misóginas, como aquela em que 
Jesus teria aparecido a uma mulher 
porque as mulheres são tagarelas 
e assim a notícia seria difundida 
mais rapidamente. Além disso, 
alguns comentadores reconhecidos 
questionavam-se sobre o porquê de o 
Ressuscitado ter negligenciado a sua 
mãe, chegando até a imaginar uma 
aparição a Maria antes do encontro 
com Madalena, de modo a restabelecer 
uma hierarquia que se considerava 
alterada. Sobre Maria de Magdala, 
precisamente pela sua evidente 
proximidade com Jesus, surgiram até 
vozes inquietantes, tentando torná-
-la símbolo da transgressão sexual, 
intensificadas por lendas tenazes, 
ainda hoje vivas: muitos recordam a 
Maria Madalena do filme de Martin 
Scorcese, “A Última Tentação de 
Cristo”, e certamente muitos outros 
leram o “Código da Vinci”, best seller 
baseado precisamente no presumível 
matrimónio secreto entre Maria 
Madalena e Jesus. De resto, Madalena 
é a única protagonista importante da 
história sagrada a ser representada 

na iconografia semi-despida, e quase 
sempre com os cabelos ruivos, por 
muito tempo considerados sinal 
de desordem sexual. Em essência, 
mesmo quando era considerada uma 
santa, era configurada quase como 
símbolo oposto à imagem virginal de 
Maria, vestida de branco e azul. Tanto 
que entre as feministas dos anos 70 
começou a difundir-se o costume de 

chamar Madalena às suas filhas, como 
sinal de rebelião contra a tradição 
religiosa. De olhar mais precavido foi, 
pelo contrário, a tradição popular, que 
imaginou uma viagem sua por mar 
até às costas meridionais de França, 
para evangelizar, precisamente como 
os outros apóstolos, uma parte do 
mundo então conhecido. A estrada 
que levou à aceitação da verdade – 

Finalmente apóstola

reuters drTony gentile/AP 

uma verdade simples, mas expressiva, 
de uma mensagem que muitos não 
queriam escutar – foi longa e difícil: 
a de que, para Jesus, as mulheres 
eram iguais aos homens do ponto de 
vista espiritual, tendo elas o mesmo 
valor e as mesmas capacidades. Por 
essa surdez foi tão difícil admitir 
que Madalena era uma apóstola, a 
primeira entre os apóstolos à qual se 
manifestou o Senhor ressuscitado. Por 
isso é precisamente dela, da restituição 
do lugar que lhe diz respeito na 
tradição cristã, que pode finalmente 
iniciar-se o reconhecimento do papel 
das mulheres na Igreja. O Papa 
Francisco entendeu-o claramente e 
encetou deste modo um processo que 
não poderá mais ser interrompido.
Impressiona que a data do documento 
seja a do dia em que se festeja o 
Sagrado Coração de Jesus: devoção 
difundida por uma mulher, Margarida 
Maria Alacoque, e relançada com 
paixão por tantas santas oitocentistas, 
como Francesca Calabrini. São outras 
confirmações, estas, que demonstram 
a existência de sempre das mulheres 
na Igreja, que desenvolveram papéis 
importantes e que contribuíram 
para a construção da tradição cristã. 
Obrigada, então, ao Papa Francisco 
por parte de todas as mulheres cristãs 
do mundo, porque com a criação da 
nova festa de Santa Maria Madalena, 
confere-lhes especial valor.

Artigo de Lucetta Scaraffia, publicado em L’Osservatore Romano 

Convento de S. Marcos, Florença. Foto: Frei Angélico
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“Quando os homens deixam de acreditar em Deus, 
isso não significa que já não acreditem em nada; 

acreditam em tudo”
Chesterton

1. Estima-se que os utentes da magia 
em Itália (entendida enquanto suposta 
força oculta e não como arte), sejam 
cerca de 12 milhões (a população 
total ronda os 60 milhões). Numa 
sondagem realizada (Carlo Climati), 
76% dos jovens interessam-se por 
magia, cartomancia, ritualismos de 
iniciação, esoterismos; referem ainda o 
contacto com material satânico, sendo 
de muito fácil acesso em 78% dos 
casos, sobretudo através da música, 
cinema, livros e internet. Respondendo 
a perguntas mais específicas, mais de 
metade dos jovens confessa que tem 
curiosidade pelo satanismo; 1 em cada 
3 jovens declara sentir-se atraído por 
esse tema; 10% diz que se satanás 
lhe assegurasse a felicidade, não 
teria dificuldade em segui-lo. A esse 
respeito, uma frase muito difundida 
nas redes é de John Milton, extraída 
de “Paraíso Perdido”: “É melhor ser 
soberano no inferno do que servo no 
paraíso”.

2. Para saberem algo sobre as palavras 
seguintes consultem, se necessário, a 
enciclopédia: astrologia; quiromancia; 
cartomancia; amuletos; filtros mágicos; 
satanismo; clarividência; pêndulo; 
numerologia; sonhos reveladores; new 
age... Ainda que com características 
fundacionais completamente distintas 
acrescento outros (e perdoem-me, pela 
generalização, as pessoas honestas 
que as exercem com a respetiva e 
comprovada validade, mas, na prática, 
frequentemente se misturam): reiki; 
exorcismo; espiritismo; yoga... Gatos, 

A Boa Nova está por detrás do muro 
da quinta. Passámos a casa rural 
e deparamo-nos com um bloco de 
betão à vista com paramentos de 
tijolo, no qual sobressaem vãos 
envidraçados, que dão banalidade ao 
que originalmente eram graciferes1 
ritmados. É o pavilhão de Teologia, 
seguido do corpo central e ao fundo o 
pavilhão de filosofia, que se implanta 

segundo as curvas de nível tomando 
a forma de patamares, como que 
escorados por curiosos canais tubulares 
ocos – dispositivo de ventilação natural 
dos sanitários, por depressão do ar. À 
chegada, não há uma ordem formal 
que compreendamos logo, mas mais 
à frente uma desordem que marca 
inequivocamente a entrada, com 
volumes escultóricos, escadas, altos 
brise-soleils zintec2 e sobretudo uma 
confusão de bicos – entre os quais os 
da pirâmide quadrangular que parece 
evocar uma torre sineira, sinal perdido 
entre a desconstrução formal.
De entre os trabalhos de Fernando 
Abrunhosa de Brito (1935), esta é 
obra-prima (Valadares, Vila Nova de 
Gaia, 1967-68) e permitiria reflectir 
sobre a disparidade na qualidade 
das obras realizadas. Mais ainda: de 
entre os blocos já apresentados, a 
Teologia está reabilitada e a Filosofia 
abandonada – o que permitiria 1) 
metaforizar sobre o saber de hoje, 
entre o que investimos no que é 
informação [institucional] e o que 
desinvestimos no que é pensamento 
[livre]; 2) reflectir sobre o que 
rejuvenesce e o que envelhece.
A entrada leva-nos a um adro interior 
marcado por um cilindro de betão no 

interior do qual está um calado sino de 
ferro. As escadas que sobem levam- 
-nos à ligação interior à igreja pelo 
coro alto. Este é um percurso que 
acentuará o sentido descendente 
natural do terreno e permite um 
olhar abrangente sobre a assembleia 
e altar, descobrindo os bancos sem 
costas como um costado descarnado, 
isto é, uma ossada como oferenda ao 
altar. A descida é reforçada pela linha 
de água que se inclina até à cota da 
linha de terra que remata a parede por 
detrás do altar. Desta terra nascem 
plantas, mas também o próprio Cristo 
esculpido como tronco de árvore. 
Para completar a presença dos quatro 
elementos, somos elevados aos Céus 
pelo fogo da lareira escultórica e 
enviados à Terra pelas línguas de 
fogo do Espírito Santo, na grande 
tapeçaria suspensa. Os sentidos estão 
emocionados pelo claro-escuro e 
sobretudo pelo som da água corrente. 
Ao fundo, o sacrário é uma caixa negra 
sobre um bloco branco – do mesmo 
betão branco que faz o restante arredo 
litúrgico. Caixa negra que se abre 
para descobrir outra caixa, preciosa, 
dourada, como tablete pronta para ser 
distribuída por todos. Este pão é o que 
dá vida – como dá vida esta leitura, 
ou outras que cada um fará a partir da 
riqueza dos estímulos arquitectónicos. 
O que não dá vida e não merece 
atenção é o abandono, o encerramento, 
a má ocupação e a obstrução da fluidez 
dos espaços. O envelhecimento é 
incontornável e dá-se continuamente 
a cada hora, não são precisos anos. 
Tudo o que se faz está carregado de 
velhice e juventude, do que morre e 
do que vive, do que está mal e do que 
está bem. Não é que umas obras ou 
umas acções sejam acertadas e outras 
erradas; é sempre um equilíbrio difícil 
e uma tensão desafiante. Por isso a 

questão está em filtrar o olhar – ou em 
construir um olhar positivo. A mente 
escolhe, recusa e combina – aprendi 
antes com a minha mestre Macedónia 
Freitas Pereira.

1 Tomando o nome da própria empresa de prefabricados de betão, 
era expressão nos anos 60 para brise-soleils envidraçados.
2 Tomando o nome da marca de folha electro zincada, refere-se à 
caixilharia de ferro original.

jorge vilaça
padre I coordenador da pastoral da saúde

ARQUITECTURA: SEMINÁRIO DA BOA NOVAGatos, lebres, “gatos 
por lebres” (e híbridos)

lebres, “gatos por lebres” ou híbridos 
selvagens?
3. Parêntesis. Qual a distinção 
objectiva entre religião e magia? a) 
religião: referência directa a Deus e 
à sua acção. B) magia: utilização de 
supostas forças ocultas impessoais 
sobre-humanas que influem sobre a 
vida do ser humano e sobre as quais o 
“mago” pensa poder exercer um poder 
de controlo mediante práticas rituais. 
O recurso ao divino é funcional ao 
efeito desejado. Fechar parêntesis.

4. O ser humano é um ser ritual que 
precisa de coordenadas interiores. 
Precisa, emocional e racionalmente de 
razões últimas para os problemas. Quer 
poder controlar o corpo, o espírito e 
a vida. E sabemos tão pouco sobre o 
ser humano e as suas fragilidades/
potencialidades. A que (não) lugares 
conduzem hoje a solidão profunda, as 
situações familiares difíceis, a incerteza 
quanto ao futuro, a ausência de defesas 
imunitárias (“aspiratudo”), a atracção/
repelência do mistério, a desilusão com 
valores em que acreditaram, a renúncia 
à responsabilidade pessoal, à culpa e 
ao pecado, a aparente libertação de 
dogmas, leis, rituais?

5. O pensamento científico- 
-racional que pretende explicar 
tudo; a actividade mágico-ocultista 
oportunista; a necessidade de 
concepções totalizantes da vida; a 
procura de libertação da dor, do mal, 
do medo e da morte; o sufoco por achar 
seguranças que permitam superar as 
situações de ansiedade e das incertezas 
do amanhã; a necessidade de pontos 
de referência; a procura obsessiva de 
factos extraordinários/miraculosos; 
o falso misticismo e as convenientes 
revelações privadas; a carência de 
evangelização... continuam a impedir 
uma atitude crítica no confronto 
com propostas que são uma “triste 
mistificação” dos conteúdos de fé. Não 
deixemos que nos roubem o sadio 
espírito crítico! 

6. A marcha dos desalinhados é 
longa. Tantos deles frequentando 
contemporaneamente espaços 
religiosos e espaços esotéricos sem que 
considerem que haja incompatibilidade 
entre ambos. Tanto dinheiro investido, 
às escondidas, em propostas que se 
revelam fraudulentas. Tantas famílias 
divididas por razões do oculto. 
Tantas vidas tolhidas pelo medo e 
pela dependência de “sortes”. Tanta 
impunidade por facturas fraudulentas 
em negócios “ocultos”. Tantos gatos 
com o “rabo de fora”. E a marcha 
silenciosa continua. “O rei vai nu” e  
ninguém parece reparar...

pedro cruz
arquitecto
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mesmo as crianças assistiam à 
morte dos familiares em casa —, 
e a partir dos anos 60 do século 
passado, com o advento do 
intensivismo, da reanimação, dos 
transplantes, do grande avanço da 
ciência médica, o local da morte 
começou a ser o hospital. Ao 
deslocar-se para o hospital, ficou 
cingida aos profissionais de saúde. 
Hoje, a maior parte das pessoas 
não contacta com o fim de vida, 
o morrer. (…) Penso que esse é 
um factor major que conduziu a 
este tabu. (...) Para além disso, há 
outros factores. Nós não estamos 
formatados para morrer, o nosso 
ADN é para sobreviver, como é 
óbvio, não para morrer.

O que poderia ser feito para as pessoas lidarem 
com os processos de morte de uma forma mais 
natural?

Há um estudo, de 2010, financiado 
pela fundação Calouste Gulbenkian 
e publicado pelo King’s College 
London, que aponta que a maior 
parte dos cidadãos portugueses 
deseja morrer em casa. Portanto, 
há o forte desejo de as pessoas, 
quando têm condições, morrerem 
em casa. Politicamente é preciso 
criar condições para isso. (…) Nos 
hospitais já temos equipas de 
suporte em cuidados paliativos. 
Isso foi uma medida boa, mas 
insuficiente. Deveriam criar-se 
equipas comunitárias de cuidados 
paliativos, que seriam a base e o 
primeiro contacto do doente com 
o sistema de saúde. Estas equipas 

deslocar-se-iam ao domicílio, 
prestariam todos os cuidados e 
acompanhariam a família. O ideal é 
que estejam disponíveis 24h, como 
temos as experiências noutros 
países, evitando o recurso aos 
hospitais. Um doente está em fase 
terminal, com sonda nasogástrica, 
entupiu a sonda e a família não 
consegue alimentá-lo. Durante o 
fim-de-semana não há ninguém 
a quem possam socorrer-se. 
Portanto, o que é que acontece? 
Têm que ir necessariamente para 
o hospital. Isto é um incómodo 
tremendo, a pessoa está numa 
fase final da vida, não é lícito 
andar a fazer um transporte do 
sítio onde mora para o hospital 
simplesmente para uma entubação. 
Isto requeria equipas de cuidados 
paliativos domiciliárias. A partir 
daí, teríamos também famílias 
a ajudar neste processo, ou seja, 
a terem os seus em casa. Com o 
cuidado da família e estas equipas 
domiciliárias teríamos mais mortes 
no domicílio, de acordo com a 
vontade dos portugueses, e o 
contacto com o processo de morte 
iria aumentar exponencialmente.
Por outro lado, penso que temos 
que fazer formações à população 
para reintroduzir o tema da morte 
na discussão. Palestras nas Juntas 
de Freguesia, nas comunidades, 
em várias outras organizações, 
(…) com pessoas que tenham 
formação na área e que possam 
ajudar os outros a reflectir. 
(…) Seria também importante 

J
oão Macedo é professor 
na Escola Superior de 
Enfermagem da Universidade 
do Minho, onde lecciona 
disciplinas nas áreas de Ética 
e Deontologia. Autor do livro 

“Educar para a Morte”, procura (re)
introduzir as temáticas relacionadas 
com a morte, porque, diz, “as 
pessoas ainda não têm grande 
interesse em falar sobre o fim de 
vida”. Para o enfermeiro, naturalizar 
o tema ajudaria, por exemplo, a 
“enfrentar o processo de luto”.

Falar sobre morte em Portugal é um tabu?

Esse tabu ainda persiste, apesar de já 
haver movimentos que vão falando 
sobre a despenalização da morte 
assistida. Aparentemente, parece 
que a morte está um bocado mais 
vulgarizada, mas não é verdade, 
temos um contraponto em relação 
a isso, que é o testamento vital. O 
número de testamentos vitais que 
temos registados anda na ordem dos 
2.500, o que significa que as pessoas 
ainda não têm grande interesse em 
falar sobre o fim de vida. 

E porque é que isso acontece? Porque é que as 
pessoas não querem falar sobre a morte?

Há vários factores. Um dos factores 
trata-se da deslocação da morte 
do contexto domiciliário para o 
contexto hospitalar. A maior parte 
das pessoas morria no domicílio, 
junto da família, por isso a morte 
era um acto mais comum, em que 
todos estavam presentes — até 

“Hoje, a maior parte das 
pessoas não contacta  
com o fim de vida”

introduzir o tema, por exemplo, 
nas escolas primárias. Não há um 
manual das escolas do primeiro 
ciclo que fale sobre o fim de vida. 
A propósito das estações do ano 
ou a propósito de um animal que 
morreu, etc., poderia introduzir-
-se o tema às crianças. Não se 
fala. É um tema tabu. (…) Falar 
com as crianças seria naturalizar 
o tema e ajudá-las-ia a encarar a 
morte e a enfrentar o processo de 
luto quando mais tarde fossem 
confrontados com ele.

Em Portugal existe a possibilidade de as pessoas 
fazerem um “testamento vital”, que lhes 
permite especificar os cuidados que desejariam 
ou não receber caso um dia se encontrem em 
determinadas circunstâncias. Que situações e que 
tipo de cuidados poderão estar abrangidos por 
essa directiva?

(…) No testamento vital pode 
colocar-se quase tudo em termos 
de cuidados que eu desejo, ou não, 
que me prestem quando estiver 
numa situação em que não posso 
expressar a minha vontade. Só 
se aplica a situações de estado de 
coma irreversível, doença terminal 
em estado avançado em que não 
consiga expressar a minha vontade 
e doenças do foro degenerativo do 
sistema nervoso central em que já 
não consiga falar. Portanto, refere-
-se a tudo aquilo que eu não possa 
expressar e que seja irreversível 
e terminal. E o que é que posso 
escrever? Posso dizer que não 
quero ser reanimado, se quero ou 
não ser hidratado ou alimentado, 
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pessoa consciente e orientada tem 
direito a recusar cuidados, também 
pode reflectir e decidir sobre uma 
circunstância futura em que não 
possa expressar a sua vontade. 
Assim, tem aqui um documento 
que diz quais são as suas vontades 
e que tem que ser respeitado. O 
testamento vital só é válido durante 
5 anos. Ao fim de 5 anos, todos 
nós que fizemos o testamento 
vital temos de renovar ou retirar o 
testamento.

Hoje em dia, o conceito “eutanásia” é familiar à 
maioria das pessoas, mas o de “distanásia” nem 
tanto. Como explicaria o seu significado?

É um tema que eu diria ser tabu 
entre os profissionais de saúde. Ele 
existe e os profissionais sentem 
um certo receio em falar. O que 
é distanásia? É o prolongamento 
biológico da vida. Portanto, um 
prolongamento da vida biológica, 
do funcionamento do corpo, sem 
mais nenhum critério de qualidade 
de vida, de melhoria do bem-estar. 
Ou seja, é aquela situação em que 
temos um doente que irá morrer 
mais cedo ou mais tarde, não 
há nenhum tipo de tratamento 
curativo para lhe oferecer, há apenas 
tratamentos paliativos de alívio da 
dor ou do sofrimento, no entanto 
os profissionais acham que devem 
investir. (…) Vão prolongando um 
pouco mais a vida daquela pessoa, 
mas não melhora nada porque o fim 
está à vista. Não há necessidade de 
reanimar, mas a pessoa tem uma 
paragem e reanimamos. A pessoa 

consegue sobreviver mais um pouco, 
mais umas horas, mais uns dias em 
situação indigna. É o prolongamento 
biológico da vida sem qualquer tipo 
de critério a não ser o biológico: não 
é qualidade de vida, nem bem-estar. 
Isso é uma prática que infelizmente 
é diária nos nossos hospitais. Os 
limites não estão bem definidos. Há 
um investimento porque às vezes 
os profissionais de saúde têm receio 
que as famílias não entendam e 
que possam colocar um processo 
porque não fizeram tudo pelo seu 
familiar. Outras vezes, porque 
os próprios profissionais acham 
que é essa a função deles: salvar 
vidas a todo o custo e com todos os 
meios sem nunca haver paragem 
de intervenção. E isto leva a que 
haja sofrimento desnecessário e 
prolongamento injustificado da vida 
das pessoas.

REPORTAGEM MULTIMÉDIA
www.arquidiocese-braga.pt

se quero que esteja comigo uma 
pessoa da família, o que desejo 
relativamente ao funeral, que 
desejo que quando me retirarem o 
suporte vital — porque é fútil e eu 
disse que é para retirar — esteja 
comigo um assistente religioso. Eu 
posso deixar isso escrito, porque 
nessa altura posso não conseguir 
expressar a minha vontade. E isso 
é válido. Os profissionais devem 
cumprir as minhas determinações.
Se um doente está, por exemplo, 
num coma irreversível, num estado 
vegetativo permanente, e disse que 
não quer ser reanimado se tiver 
uma paragem cardiorrespiratória, 
os técnicos, sabendo que ele 
tem esse testamento vital, não 
vão reanimá-lo. Mas só nesta 
circunstância. Isto que fique 
bem claro, porque as pessoas 
pensam que se eu deixar um 
testamento vital e se agora sair 
daqui, tiver um acidente e entrar 
em paragem cardíaca, o INEM 
não me vai reanimar. Não, não é 
nada disso! Só se aplica a situações 
irreversíveis e terminais em que 
a pessoa não consegue expressar 
a sua vontade, mas deixou escrito 

aquilo que quer. (…) Também 
posso deixar escrito que quero que 
me façam a sedação paliativa, ou 
seja, se tentaram fazer tudo para 
aliviar a dor ou o sofrimento e não 
conseguiram, eu posso socorrer-me 
de um “cocktail” de fármacos para 
aliviar a minha dor e ficar numa 
situação inconsciente, a dormir, 
sem a noção do sofrimento ou da 
dor que estou a ter. (…)
As pessoas podem utilizar o modelo 
que existe no Portal de Saúde — eu 
sou um bocado crítico em relação a 
esse modelo: acho que não é muito 
intuitivo nem muito pragmático — 
ou podem fazer um texto livre.

Há o risco de algumas determinações expressas 
no testamento vital cruzarem o caminho da 
eutanásia?

Não. (…) O testamento vital é 
simplesmente uma situação de 
uma autonomia prospectiva, ou 
seja, deixo escrita a minha vontade 
para receber, ou não, determinadas 
intervenções, no caso de eu ter 
uma doença irreversível, incurável, 
terminal. E eu tenho direito porque 
se estivesse consciente e orientado, 
e se conseguisse verbalizar, se calhar 
se me dissessem: “O seu rim falhou. 
Vamos fazer-lhe agora hemodiálise”, 
eu diria que não queria. (…) E nessa 
circunstância, se a pessoa estiver 
consciente, ninguém vai intervir. 
Até porque seria penalizado por 
lei, seria um acto médico-cirúrgico 
sem o consentimento da pessoa. O 
que estamos aqui a dizer é que se a 

(…) a maior parte dos 
cidadãos portugueses 
deseja morrer em casa
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LEITURA I 1 Reis 19, 16b.19-21
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: “Ungirás Eliseu, 
filho de Safat, de Abel-Meola, como profeta em teu 
lugar”. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, 
filho de Safat, que andava a lavrar com doze juntas 
de bois e guiava a décima segunda. Elias passou 
junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu 
abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: 
“Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe; depois 
irei contigo”. Elias respondeu: “Vai e volta, porque eu 
já fiz o que devia”. Eliseu afastou-se, tomou uma junta 
de bois e matou-a; com a madeira do arado assou a 
carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou- 
-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-
8.9-10.11 (R. cf. 5a)
Refrão: O Senhor é a minha herança. 
 
LEITURA II Gal 5, 1.13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade que Cristo 
nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não 
torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, 
irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não 
abuseis da liberdade como pretexto para viverdes 
segundo a carne; mas, pela caridade, colocai-vos ao 
serviço uns dos outros, porque toda a Lei se resume 
nesta palavra: “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”. Se vós, porém, vos mordeis e devorais 
mutuamente, tende cuidado, que acabareis por 
destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo: Deixai-
-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos 
da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários 
aos do Espírito e o Espírito desejos contrários aos da 
carne. São dois princípios antagónicos e por isso não 
fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo 
Espírito, não estais sujeitos à Lei de Moisés.

EVANGELHO Lc 9, 51-62
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado 
deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir 

a Jerusalém e mandou mensageiros à sua 
frente. Estes puseram-se a caminho e entraram 
numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. Mas aquela gente 
não O quis receber, porque ia a caminho de 
Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e 
João disseram a Jesus: “Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu que os destrua?”. 
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram 
para outra povoação. Pelo caminho, alguém 
disse a Jesus: “Seguir-Te-ei para onde quer que 
fores”. Jesus respondeu-lhe: “As raposas têm as 
suas tocas e as aves do céu os seus ninhos; mas o 
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça”. 
Depois disse a outro: “Segue-Me”. Ele respondeu: 
“Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai”. 
Disse-lhe Jesus: “Deixa que os mortos sepultem 
os seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus”. 
Disse-Lhe ainda outro: “Seguir-Te-ei, Senhor; 
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha 
família”. Jesus respondeu-lhe: “Quem tiver 
lançado as mãos ao arado e olhar para trás não 
serve para o reino de Deus”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Louvai o Senhor, povos de toda a terra, F. Silva (IC, p. 322-323/ NRMS 85)
— Comunhão: Pai Santo, guarda no Teu nome, M. Simões (NRMS 116)
— pós-Comunhão: Povos, batei palmas, C. Silva (OC, p. 212)
— Final: Hino do Ano Santo da Misericórdia

LITURGIA da palavra

      

XIII domingo
Do tempo comum

“SEGUE-ME”

Eucologia
Orações do Domingo XIII do Tempo Comum (Missal Romano, p. 407).
Oração Eucarística V/C com o seu prefácio (Missal Romano, pp. 1169ss).

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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Jesus Cristo, no relato segundo Lucas, inicia o 
caminho em direção a Jerusalém, lugar onde 
acontecerá a sua morte e ressurreição. Somos 
convidados a segui-lo. E a palavra de Deus 
interpela-nos sobre as nossas hesitações. Ora, 
o chamamento não tolera o “Sim, mas…”! Em 
resposta a Elias, que o consagra, Eliseu decide 
deixar tudo (primeira leitura). E Jesus Cristo 
espera de nós a mesma radicalidade, mas 
imediata (evangelho). Não para nos lançar no 
desconhecido ou para andar à deriva, mas para 
nos deixarmos conduzir, com confiança, pelo 
Espírito Santo (segunda leitura). Ele mostra- 
-nos “os caminhos da vida” (salmo) que somos 
convidados a percorrer com Jesus Cristo.

“Seguiu Elias, ficando ao seu serviço”
O Primeiro Livro dos Reis contém as narrações 
da actividade profética de Elias e Eliseu. Estes 
dois homens caracterizam-se pelas acções 
contra aqueles que prestam culto a Baal, deus 
pagão adorado pelos cananeus. Eles assumem- 
-se como defensores do verdadeiro culto ao 
Deus de Israel. A narração proposta para 
primeira leitura do Décimo Terceiro Domingo 
(Ano C) descreve a escolha de Eliseu como 
discípulo e sucessor de Elias, profeta que 
aparece no reino do Norte, por volta do século 
nono antes de Cristo. Elias e Moisés são dois 
pilares essenciais da tradição judaica. Os relatos 
vocacionais podem desenvolver-se em vários 
momentos: começam com um chamamento; 
atribuem uma missão; às vezes, destacam uma 
consagração; ampliam-se com a referência à 
mudança do nome; e podem ainda descrever as 
resistências daquele que é chamado. Contudo, 

este esquema não se adequa ao chamamento 
de Eliseu. O texto começa por referir que Elias 
recebe uma ordem expressa de Deus para 
ungir Eliseu; mas Deus não dirige qualquer 
chamamento a Eliseu. Eliseu estava a lavrar 
o campo (uma propriedade enorme, pois são 
precisas doze juntas de bois). Elias passou e 
atirou-lhe a capa. Eliseu entendeu o gesto, 
abandonou para sempre a sua actividade 
(o narrador diz que matou a junta de bois e 
queimou o arado) e, depois de se despedir 
da sua família, “seguiu Elias, ficando ao seu 
serviço”.
O chamamento de Eliseu reflecte-se no texto 
evangélico narrado por Lucas, mas com 
diferenças significativas: Eliseu pediu para 
se despedir da sua família, tal como uma das 
pessoas chamadas por Jesus Cristo; Elias acede 
ao pedido, mas Jesus Cristo não: “Quem tiver 
lançado as mãos ao arado e olhar para trás 
não serve para o reino de Deus”. A resposta faz 
referência ao arado, eco do trabalho realizado 
por Eliseu aquando do encontro com Elias. A 
ligação entre os dois textos faz perceber que a 
radicalidade proposta por Jesus Cristo é ainda 
mais imediata! “O que realizámos […] não 
pode justificar uma sensação de saciedade nem 
induzir-nos a uma atitude de relaxamento. 
[…] O próprio Jesus nos adverte […]. Na causa 
do Reino, não há tempo para olhar para trás, 
menos ainda para dar-se à preguiça. Há muito 
trabalho à nossa espera” (João Paulo II, Carta 
Apostólica no termo do Grande Jubileu do ano 
2000 — “No Início do Novo Milénio”, 15).

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

Reflexão

elemento celebrativo a destacar

Valorizar as procissões da celebração

O “segue-Me” que Cristo nos dirige no Evangelho pode ser 
realçado particularmente nas procissões da Eucaristia:

- Procissão de entrada: seguir Cristo, salvador;
- Procissão do Evangeliário no momento da aclamação do 
Evangelho: seguir Cristo, Palavra de Vida;
- Procissão de ofertório: seguir Cristo, sacerdote eterno na sua 
oblação ao Pai;
- Procissão de comunhão: é Cristo que nos convida a comungar o 
seu Corpo e o seu Sangue;
- Procissão de saída: é Cristo que nos envia para a vida.

Cada comunidade procurará encontrar os meios mais adequados 
para valorizar as procissões na Eucaristia, tantas vezes esquecidas, 
como expressão simbólica e profunda do nosso seguimento de 
Cristo.

      

missão
Começar cada dia fazendo o sinal da cruz e pensando que sou 
chamado a “carregar com a cruz”, isto é, a sentir a presença de Jesus 
Ressuscitado que me fará ser mais reflexivo e tolerante.

CONCRETIZAÇÃO: A Liturgia deste Domingo é um 
convite ao seguimento de Jesus Cristo. Não o fazemos 
sozinhos. O seguimento abre-nos à comunidade, 
porque é seguimento de uma Pessoa: Jesus Cristo. 
Como forma de representar esta perspectiva propomos 
que permaneça o mesmo arranjo da semana anterior, 
inserindo quatro pegadas no caminho. 

Oração universal

Oremos, irmãos caríssimos, ao Senhor nosso Deus e nosso 
Pai, que nos chama à verdadeira liberdade, e supliquemos 
confiadamente, dizendo:

R. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Santa Igreja que procura avançar corajosamente no 
seguimento de Cristo, propondo o Evangelho a todas as pessoas 
de boa vontade.

2. Por todos os governantes que se deixam guiar por Deus na sua 
missão e prosseguem por caminhos de tolerância e de concórdia, 
no respeito pela natureza e pela vida.

3. Pelas crianças e adolescentes que frequentaram a Catequese 
e que contam com a ajuda dos pais para permanecerem fiéis no 
caminho de Jesus.

4. Por todas as comunidades cristãs da nossa Arquidiocese de 
Braga, que estão atentas ao impulso da misericórdia de Deus 
que as impele a serem verdadeiramente missionárias.

5. Pelos cidadãos refugiados dos seus países e que encontram 
comunidades que os acolhem e os ajudam a refazer as suas vidas.

6. Por todos aqueles que procuram o verdadeiro sentido da 
liberdade e têm gosto em servir. 

7. Por todos os nossos irmãos fiéis defuntos que procuraram viver 
em caminho de retidão e desejaram a vida feliz na comunhão dos 
santos.

Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de se deixarem 
conduzir pela luz do vosso Espírito, para que se mantenham 
tolerantes e pacíficos e sigam a Cristo com alegria, 
desprendimento e confiança. Ele que vive e reina por todos os 
séculos dos séculos.

itinerário
FISIONOMIA DO  
DISCÍPULO MISSIONÁRIO
Comunhão

CARACTERÍSTICA
Comunhão no seguimento

bênção e envio

Bênção sobre o povo nº 2 (Missal Romano, p. 569). 

a versão completa dO subsídio liturgico  
do XIIi domingo do tempo comum estará disponível  
em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia
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23.06.2016

CORTEJO DAS RUSGAS

22h00 / Partida do Campo das 

Hortas

21.06.2016
AUTO PARA SÃO JOÃO 
BAPTISTA

21h30 / Rua do Raio  
(em frente ao Palácio do Raio)

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,   
o Frei André Olim, da Ordem Beneditina de 
Singeverga.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 16 a 23 de Junho de 2016.

€

PVP

15
”Elementos de História da Filosofia Medieval” é uma 
obra do cónego Jorge Coutinho. A organização e revisão 
do livro esteve a cargo do Pe. Álvaro Balsas, SJ, que 
descreve o manual como uma expressão do “inestimável 
contributo do espírito medieval para a elaboração das 
grandes ideias da reflexão filosófica perene”, sendo um 
“precioso instrumento de estudo”. Nesta obra, o cónego 
Jorge Coutinho aborda, sobretudo, duas tradições 
filosóficas: a patrística e a escolástica.
O livro consiste ainda numa homenagem ao seu autor, 
falecido a 9 de Novembro de 2015.

Jorge 
coutinho

elementos 
de história 
da filosofia 
medieval

pastoral penitenciária de braga forma voluntários
A Pastoral Penitenciária de Braga 
disponibiliza uma formação 
para futuros voluntários dos 
Estabelecimentos Prisionais de 
Braga e Guimarães, a decorrer no 
Sábado, às 09h30. O encontro será 
no Centro Cultural e Pastoral da 
Arquidiocese de Braga, situado na 
Rua de São Domingos, 94 B, em 
Braga. De acordo com o coordenador 
da Pastoral Penitenciária de 
Braga, Pe. João Torres, a formação 
incidirá sobre “questões de 
segurança, riscos, contacto com 
os gestores de voluntariado e 
outros profissionais com quem o 
voluntário vai interagir, o que é 
permitido e proibido em contexto 
prisional, confidencialidade, suporte 

e supervisão, o seu papel como 
voluntário, o  local de trabalho, 
deveres da entidade receptora 
para com o voluntário e projectos 
em desenvolvimento”. Para o 
coordenador, o voluntário que 
trabalha em contexto prisional 
deve possuir como característica 
principal a “estabilidade emocional” 
e, por isso, não poderá ser uma 
pessoa “deprimida, instável, com 
carências emocionais ou imatura”. 
“Responsabilidade, estabilidade 
emocional, força de vontade, gosto 
pelo trabalho voluntário e muita 
empatia” são requisitos que o Pe. 
João Torres considera fundamentais 
para os voluntários “abraçarem, a 
tarefa como uma missão”.

Ordem franciscana secular realiza encontro nacional
capacidade de se tornarem verdadeiros 
instrumentos de misericórdia”, 
referem em comunicado. Para 
a organização, este encontro é o 
momento em que se encerra o ano de 
actividades formativas e de reflexão 
espiritual, tornando-se, assim, num 
“grande espaço de convívio e partilha 
fraterna”. A OFS convida todos os 
irmãos franciscanos a rumarem a 
Norte, sendo o convite extensível aos 
restantes membros da Igreja Católica 
Portuguesa.

“Felizes os misericordiosos” é o tema 
do Encontro Nacional da Ordem 
Franciscana Secular (OFS). Realiza-
-se no dia 19 de Junho, tendo como 
anfitriã a Fraternidade de Barcelos. O 
programa começa pelas 09h30, com 
a recepção às várias fraternidades 
no Pavilhão Municipal. “O tema 
deste ano é a continuidade do que 
foi a grande linha de reflexão da 
Igreja e da OFS, seguindo o apelo 
do Papa Francisco. O grande repto 
para todos os irmãos franciscanos é a 

19.06.2016

PARADA FOLCLÓRICA
15h30 / Partida da Avenida  
Viriato Nunes

Fale connosco no

Leitor de Código


