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Do tronco para os ramos

"Eu sou a cepa, vós os ramos” diz-nos Je-
sus no Evangelho deste 5º Domingo da 
Páscoa. A Bíblia emprega a imagem da 
vinha de muitas maneiras e com diversos 
significados: ela serve particularmente pa-
ra exprimir o mistério do Povo de Deus e o 
mistério da nossa união com Cristo. Nós 
somos parte da sua vinha: “Eu sou a videi-
ra, vós os ramos”, diz Jesus (Jo 15, 5). 
Já no Antigo Testamento os profetas recor-
riam à imagem da vinha para indicar o po-
vo eleito. Israel é a vinha de Deus, a obra 
do Senhor, a alegria do Seu coração: “Eu 
tinha-te plantado como vinha predileta” (Jer 
2, 21); “A tua mãe era como uma videira 
plantada à beira das águas. Era fecunda e 
rica em sarmentos, graças às águas abun-
dantes” (Ez 19, 10).
Jesus retoma o símbolo da vinha e dele se 
serve  para revelar alguns aspetos do Rei-
no  de Deus: “Um homem plantou uma vi-
nha, cercou-a de uma sebe, cavou nela 
um  lagar e edificou  uma torre, depois ar-
rendou-a a uns vinhateiros e partiu para 
longe” (Mc 12, 1; Mt 21, 28 ss). O evangelista 
S. João convida-nos a penetrar mais em 
profundidade e  introduz-nos na descober-
ta do mistério da vinha: esta é o símbolo e 
a figura, não só do povo de Deus, mas do 
próprio Jesus. Ele é a cepa e nós, os discí-
pulos, somos os ramos; Ele é a “verdadei-
ra videira”, à qual estão vitalmente ligados 
os ramos. 
“Eu  sou a cepa,  vós os ramos”: Na tradi-
ção bizantina existe um quadro que repro-
duz plasticamente esta belíssima alegoria. 
No  centro, sentado  sobre  o tronco da vi-
deira, está Jesus com a Escritura Sagrada 
aberta. Do  tronco  partem doze ramos so-
bre cada um dos quais está sentado um 

Darci Vilarinho

Apóstolo igualmente com a Sagrada Escri-
tura aberta entre as mãos. É a imagem da 
nova humanidade que tem a sua origem 
em Jesus, nova vide. De Jesus para os 
Apóstolos passa essa seiva, que é a vida 
divina, que nos faz produzir frutos saboro-
sos. “Sem Mim nada podeis fazer”. E é 
bem verdade. Também e sobretudo na 
nossa  missão  de evangelizadores. É fun-
damental que como cristãos nos sintamos 
inseridos em Cristo, como ramos na videi-
ra para nos tornarmos primícias duma hu-
manidade renovada que é chamada a dar 
frutos de santidade e de paz. 
“Nele e por ele fomos regenerados no Es-
pírito Santo, - comenta S. Cirilo de Alexan-
dria - para produzirmos frutos de vida, não 
da vida antiga e envelhecida, mas daquela 
vida nova que procede do amor para com 
ele.  Esta  vida  nova, porém, só a podere-
mos conservar se nos mantivermos perfei-
tamente inseridos em Cristo, se aderirmos 
fielmente aos santos mandamentos que 
nos  foram dados, se guardarmos com so-
licitude este título de nobreza adquirida e 
se não permitirmos que se entristeça o Es-
pírito que habita em nós. Assim como a 
raiz  faz chegar aos ramos a sua seiva na-
tural, também o Unigénito de Deus conce-
de aos homens, sobretudo aos que lhe es-
tão unidos pela fé, o seu Espírito. Ele os 
conduz  à  santidade  perfeita,  comunica-
-lhes a afinidade e parentesco com a sua 
natureza e a do Pai, alimenta-os na pieda-
de e dá-lhes a sabedoria de toda a virtude 
e bondade”.
“Eu  sou a  videira, vós  os ramos”. Forma-
mos uma só coisa com Cristo. Circula em 
nós a seiva divina como sangue que nos 
faz viver dele e para ele. É por isso que 
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Confissões

- Mês de Maio
O mês de Maio é por excelência o mês de Maria, Mãe 
de Jesus e  Nossa  Mãe, que,  aquando das suas apari-
ções em Fátima, pediu que rezássemos o terço todos os 
dias. Respondendo  a este apelo, na nossa igreja, reza-
remos o terço todos os dias após a Celebração Eucarís-
tica da manhã e antes da Celebração Eucarística da tar-
de. Façamos o esforço de, pelo menos durante os trinta 
e um  dias de maio, cumprir  este  desejo de Nossa Se-
nhora. Neste  mesmo  âmbito,  faremos, como habitual-
mente, a Procissão de Velas em sua honra, no dia 26 de 
Maio, às 21h30. Oportunamente daremos mais informa-
ções.

- Horário de Verão
De 1 de Maio até 30 de Setembro, vigorará o horário de 
Verão. Assim, a Celebração Eucarística da tarde passa-
rá para as 19h. Os restantes horários manter-se-ão inal-
terados. Durante o mês de Agosto, de segunda a sexta, 
na Igreja Paroquial, é  suprimida a celebração eucarísti-
ca  das  10h e, na  Capela de  Nossa  Senhora do Livra-
mento não haverá celebrações nesse mesmo mês.

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 3, das 10h45 às 18h45, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, 5 de Maio, após a celebração da manhã,  
haverá, como habitualmente, a devoção dos primeiros 
cinco sábados.

- Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 5 e 6 de  Maio reverterão em favor 
das obras de requalificação das capelas mortuárias.

filho que, depois, no uso dessa liberdade, escolhe o 
mal, será que os pais se devem alegrar com a liberdade 
do seu filho? Será ele responsável? E se o que fizer não 
violar nenhuma lei do seu país?
A eutanásia, outro exemplo, enraíza-se numa ideia de 
infalibilidade  do discernimento, ou seja, de que acerta-
tamos sempre no que é melhor para nós mesmos. Na 
verdade, e por experiência, todos sabemos que muitas  
vezes nos  enganamos a esse respeito. Não sabemos 
nem fazemos o que é melhor para nós mesmos. No 
entanto, as leis acreditam que sim. 
O que deve alguém fazer diante de uma lei injusta? 
Cumpri-la por ser lei ou violá-la por ser injusta?



Eutanásia, que argumentos?
P. Vasco Pinto de Magalhães

1) Antes de tudo, clarificar conceitos, práti-
cas e situações.
-“Desligar  as  máquinas”, como se costu-
ma  dizer, quando são  claros os indicado-
res de morte cerebral, não é eutanásia. 
Também não o é suspender tratamentos e 
suportes artificiais, por vontade do doente, 
sobretudo  se se considera  já ser um pro-
cesso irreversível.
- Seria  também má  prática médica conti-
nuar com tratamentos fúteis, sem efeito 
curativo  nessas  situações. A isso se cha-
ma  “encarniçamento” ou  “obstinação” te-
rapêutica.
- Boa prática médica é deixar esse tipo de 
intervenções, para dar lugar aos Cuidados 
Paliativos. Essa  disciplina e ciência médi-
ca, tão importante, não consiste apenas 
em tirar as dores, mas também em propor-
cionar à pessoa um acompanhamento hu-
manizado, atento aos grandes sofrimentos 
que são de ordem afetiva, psicológica, 
social e espiritual. Estes cuidados não 
existem para se opor à eutanásia; devem 
ser a boa prática comum, sobretudo quan-
do os cuidados curativos já são inúteis ou 
contra-indicados: são os cuidados que 
atendem à dignidade da pessoa toda, em 
situações terminais ou sem cura.
- Também não é eutanásia, nem sequer 
“eutanásia aos bocadinhos”, a medicação 
certa  que possa ter, como efeito secundá-
rio,  algum  encurtamento  do tempo de vi-
da. Aliás, todo o medicamento tem contra-
-indicações,  que,  assumidas, são o rever-
so bem ponderado da boa prática clínica.
- Igualmente  não  é eutanásia  que a pró-
pria pessoa doente não queira ser tratada, 
com esforços e trabalhos especiais, e ape-
nas deseje que a natureza siga o seu pro-
cesso natural. Sobretudo quando isso per-
mite que viva os seus últimos tempos (que 

O bem e o mal não dependem das leis

José Luís Nunes Martins
A sociedade atual tem uma perspetiva tão 
errada do que são os valores que se julga 
capaz de os determinar por via de leis.
O que  separa o bem do mal não é o mes-
mo que  separa o  legal do ilegal. Os valo-
res fundamentais são intemporais, fazem 
parte da nossa identidade enquanto seres 
humanos. Não são sujeitos a mudanças. 
Tentar alterá-los é tão perigoso quanto 
idiota. 
Hoje, muitos  atentados  contra  a vida en-
contram suporte em leis, que os justificam 
e até prescrevem. 
O aborto, por exemplo, é e será sempre 
algo condenável, no entanto, de acordo 
com as perspetivas atuais, chega a ser re-
comendável em muitos casos, sendo que, 
para tal, basta a mãe (ou será só mulher? 
Também  pode ser homem que tenha mu-
dado o cartão do cidadão!), não querer o 
filho  (ou será apenas um conjunto insigni-
ficante de células?), para que o Estado 
(nós?) lhe realize essa sua vontade (mas 
não é involuntária a tal interrupção?). 
São muitas as incertezas, os nevoeiros e 
as contradições quando se debatem estas 
questões. Mas  por  que razão, nestes ca-
sos, se prefere a morte? 
A justificação para o mal contra a vida é 
paradoxal: em face do sofrimento, existen-
te ou  possível, prefere-se pôr-lhe fim ime-
diato. A sociedade  apenas solicita que al-
guém assuma a responsabilidade e exige 
aos  outros que  aceitem  o gesto sem co-
mentários  negativos. Se alguém diante do 
sofrimento  prefere  a vida,  e escolhe  en-
frentar esse  mal com o bem em que acre-
dita, esse sim, é condenado como se se 
tratasse de um carrasco!
A vida  é feita  de dores.  Sofrimentos pro-
fundos. Não há vida sem infelicidades, pe-
lo  que o seu inevitável acontecimento de-
via ser motivo para nos unirmos na defesa 
do bem e não para tentarmos acabar o 
mal com... mal ainda pior. 
Matar é um mal, mesmo nos casos em 
que as leis defendem quem o faz. 
A dignidade é o valor que nos chega pelo 
facto de sermos livres, para o bem e para 
o mal. Quem escolhe o mal, escolhe-se 
como indigno da sua liberdade. Se uma 
mãe e um pai confiam nas decisões de um 

podem ser largos!) dispondo da sua vida e 
tratando dos seus interesses e relações.
- Eutanásia é matar uma pessoa doente ou 
sofrida, a seu pedido. Em princípio é a 
morte provocada intencionalmente, por 
uma  acção ou  omissão, por um profissio-
nal de saúde.
2) Posto isto, costuma defender-se a euta-
násia com os seguintes argumentos:
- Seria uma “morte digna”.
Mas  será  que uma pessoa sofrida, limita-
da e diminuída perdeu a sua dignidade? E 
se for bem tratada, bem acompanhada, 
ajudada  a dar  sentido à situação, experi-
mentando o amor e o respeito dos seus e 
da comunidade?
- Para tirar um “sofrimento insuportável”…
Mas  a eutanásia  não tira a dor nem o so-
frimento: tira a vida. O que corrige isso é a 
ciência  dos paliativos  e o seu  enquadra-
mento humano.
- Para respeitar a “liberdade” de querer 
morrer!
É preciso saber que “liberdade” é essa, e 
o que significa esse grito de mal-estar da 
pessoa, que, tantas vezes, termina quando 
há atenção, apoio humano, compreensão 
e ajuda na solidão ou na dificuldade de 
dar sentido à sua situação. Mas, quando, 
em vez disso, lhe fazemos sentir que é um 
peso, um grande encargo económico e 
emocional… então está-se a empurrá-la 
para esse “desejo”: que a matem. Falsa 
saída,  curto-circuito, demissão dos acom-
panhantes.
(Stephen  Hawking, com  a sua doença in-
curável, perdeu a dignidade? Ou tê-la-ia 
perdido se não tivesse meios humanos e 
económicos, etc.?)
(Ramón Sampedro, tetraplégico, queria 
morrer, porque, dizia, “uma vida sem sexo 
não tem sentido!”Não terá mesmo? Será 
um argumento válido?)
– Por “compaixão”.
Compaixão é a grandeza de espírito que 
acompanha o outro até ao fim. Se não se 
é capaz de o fazer, por fraqueza pessoal, 
então: “mato porque não aguento” (o meu 
próprio sofrimento ao vê-lo sofrer); por isso 
desisto.  Não se resolvem  problemas nos-
sos  matando outros. (Mesmo que seja de-
cisão da maioria: isso não quer dizer que 
tenha razão!)
– Porque é preciso ter “coragem” para não 
ficar  preso a tabus religiosos em vez de li-
bertar os que sofrem.
Esta grande falácia revela a fraqueza de 

quem justifica a violência por um mundo 
plastificado,  sem lugar para os fracos, de-
ficientes, etc. E o mundo já viu onde levam 
essas ditaduras: um mundo mais “limpo” 
de quem não interessa ou de quem nos 
“pesa”.
– Por “decisão médica”sobre quem já não 
tem futuro (ou por “respeito” por quem não 
quer viver!).
Mas matar (a não ser em legítima defesa) 
nunca poderá ser um Ato Médico. E se 
essa falta de ética médica se legalizar, en-
tão será uma grande machadada na credi-
bilidade médica. E os médicos “eutanasis-
tas” deveriam usar um “crachat” identifica-
tivo. E qualquer utente devia ter o direito 
de os rejeitar.
3) O que é preciso:
- criar  condições médicas, sociais, econó-
micas, afetivas, espirituais, para que cada 
caso, sem  legalizações generalistas, pos-
sa  ser acompanhado  com todo o cuidado 
e dignidade que precisar.
- ter verdadeiro respeito pela dignidade da 
pessoa frágil. Dizer que “não há dinheiro, 
nem camas nos hospitais, nem equipas 
preparadas, etc.”, e não tomar isso como 
prioridade, é uma irresponsabilidade. São 
essas pessoas que, antes de mais, nos 
abrem os olhos para a realidade da fragili-
dade de todo o ser humano e assim nos 
humanizam e mobilizam para um mundo 
mais justo.
- é urgente uma educação, desde cedo, 
para o valor de toda a vida humana, para 
a não-violência e para o desmascarar de 
soluções  contra-natura, para a correspon-
sabilidade e atenção aos mais fracos, e 
para a capacidade de dar sentido a todas 
as situações (até às menos desejáveis) 
que nos possam acontecer.
- denunciar  as  falsas soluções  com apa-
rência de bem (pragmático, rápido, limpo, 
economicista, mas nada ecológico) sob a 
capa de direitos de liberdade e dignidade 
individualistas, sem deveres quanto ao 
bem-comum e  à prioridade da pessoa hu-
mana.
- tomar consciência de que se trata de 
uma questão ética. Ou seja, da exigência 
de procurar o bem maior da pessoa e os 
caminhos para um mundo mais humaniza-
do e com mais futuro para todos. Isto é: 
como  pôr  o  conhecimento  científico, so-
cial, técnico e económico, ao serviço da 
justiça e do bem-comum. A ética (a moral) 
depende da antropologia: de quem somos 

somos  todos  irmãos  e irmãs. Todos dife-
rentes, mas todos com o mesmo sangue 
nas veias. Às vezes crescemos tortos e ca-
minhamos à deriva e por nossa conta. 
Mas ele corta, limpa e asseia para que 
cresçamos e vivamos à sua imagem. 
Conscientes de que sem Deus nada pode-
mos realizar, deixemo-nos podar para pro-
duzir os frutos da missão que Ele espera 
de nós. Não com palavras, mas em obras 
e verdade.

e queremos ser para ser mais Humanos. E 
é sobre isso que nos devemos entender.


