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Uma comunidade (...) deve ser um sinal de vida...

O texto deste domingo pertence à atual 
conclusão do evangelho de Marcos que 
não foi escrito por Marcos mas bem cedo, 
provavelmente no séc. II, por alguém que 
quis dar um final ao evangelho, talvez por 
este se ter perdido. A atual conclusão foi 
desde  sempre considerada canónica. Tra-
ta-se duma espécie de resumo dependen-
te de  João e  de Lucas,  notando-se  tam-
bém algumas ligações ao texto dos Atos 
dos Apóstolos.
O texto começa por apresentar o envio 
dos  discípulos, com um firme «Ide», insis-
tindo que o Evangelho, fonte de salvação 
para os que crêem, não é apenas para 
alguns mas para todos («toda a criatura») e 
em toda a parte («por todo o mundo»). A 
reação ao anúncio, fé ou incredulidade, 
tem como correspondentes a salvação ou 
a condenação (cf. Jo 3,18).
Os sinais devem  ser lidos à luz do simbo-
lismo bíblico já apresentado pelos profetas 
para referir os novos tempos messiânicos 
que se realizam na pessoa e acção de Je-
sus e agora continuam através dos seus 
discípulos. São os mesmos sinais de que 
fala o livro dos Atos (cf. Act 16,16-16; 2,1-11; 
28,3-6; 3,1-10; 9,31-35), sempre feitos por ação 
do  Senhor («em  meu nome»). Aquele Je-
sus que na Palestina acolhia os pobres, 
revelando-lhes o amor do Pai, agora é o 
mesmo que continua presente no meio de 
nós, nas nossas comunidades. Através de 
nós, ele  continua a sua missão para reve-
lar a  Boa Nova do amor  de Deus aos po-
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bres. Até hoje, a ressurreição acontece. 
Nenhum poder deste mundo é capaz de 
neutralizar a força que emana da fé na 
ressurreição  (Rm 8, 35-39). Uma  comunida-
de que quer  ser testemunha da ressurrei-
ção deve ser um sinal de vida, deve lutar 
contra as forças da morte para que o mun-
do seja um lugar favorável à vida.
A ascensão de Jesus, tal como é narrada 
no livro dos Atos (1,9 e Lc 24,51), tem como 
fundo a imagem bíblica do mundo e uma 
referência à subida ao céu de Elias (2Rs 
2,11; 1Mc 2,58). A Jesus é atribuído o título 
de  Kyrios (= Senhor);  a  expressão  «Se-
nhor Jesus» nos evangelhos está presente 
apenas neste texto, mas é típica de São 
Paulo e dos Atos. Também a indicação 
«sentou-se à direita de Deus (com referência 
ao Salmo 110,1), trata-se  dum  modo de des-
crever os acontecimentos que faz supor 
que o autor já coloque aqui um texto em 
uso na  primeira  comunidade para profes-
sar a fé na glorificação e entronização do 
Ressuscitado.
Com a profissão de fé na ascensão ao 
céu, a primeira  comunidade recorda e ce-
lebra a  glorificação  de  Jesus  Cristo, ho-
mem e Deus, junto do Pai, e o termo das 
aparições aos seus. De agora em diante 
será a  Escritura e o  testemunho dos cris-
tãos a tornar presente Cristo sobre a terra.
Os apóstolos  têm a  certeza de  não esta-
rem sozinhos  na missão que lhes foi con-
fiada: o Senhor age com eles e por meio 
deles.
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Deixem-me morrer com dignidade
Pe. Miguel Almeida, sj

1. A vida não tem um valor absoluto. Mais: 
a vida não é sequer o valor mais alto do 
ser humano. Pelo menos na perspetiva de 

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 17, das 10h45 às 18h45, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

- Concerto Primavera
O coro Christus Ensemble leva a efeito o Concerto de 
Primavera, no sábado, 19 de Maio, aqui em São João, 
com início às 21h30. A entrada é livre. Não deixe de 
participar. 

- Procissão de Velas
Sábado, 26 de Maio, procissão em honra de Nossa 
Senhora de Fátima. Como habitualmente, esta terá o 
seu início às 21h30 na Capela de Nossa Senhora da Luz 
do Livramento, dirigindo-se para a paróquia.

- Solenidade do Ssmo Corpo e Sangue de Jesus
Celebraremos, no próximo dia 31 de Maio, a solenidade 
do Ssmo Corpo e Sangue de Jesus - Corpo de Deus - 
com os seguintes horários: dia 30, missa vespertina às 
19h, dia 31, missas às 9h; 11h30 e 19h.

- O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 

- Bar da Paróquia
O serviço de  bar da paróquia funciona todos os Domin-
gos e  dias Santos de  Guarda, no  hall do Centro paro-
quial, das 09h às 13h. Nele encontrará variedade de do-
ces e salgados. Pode também fazer, previamente, a sua 
encomenda.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor 
do necessário para o culto divino, para o apostolado, 
para o exercício da caridade e para a sustentação do 
clero.

uma ética que se quer verdadeiramente 
humana. E, se podemos fazer esta afirma-
ção dentro  da âmbito de uma “ética natu-



Ninguém se salva sozinho
José Luís Nunes Martins

O nosso  tempo é  marcado por um egoís-
mo fundamentalista. Quase ninguém vive 
sem se  comparar com outros e sem com-
petir por ter mais do que os demais.
A nossa felicidade depende do que formos 
capazes de fazer uns pelos outros. Tenho 

ral”, mais ainda e com maior propriedade 
ela tem sentido no contexto de uma ética 
religiosa. No campo da religião, a fé 
apresenta-se como um valor claramente 
superior à vida. Que o digam os mártires 
de todas as religiões e, nomeadamente, da 
religião cristã à qual pertenço. O próprio 
fundador desta  religião afirmara que o va-
lor mais alto é dar a vida pelos amigos. E 
assim Ele próprio o fez. Chegara mesmo a 
afirmar da sua própria vida: “Ninguém ma 
tira; sou Eu que a ofereço livremente” (Jo 
10, 18). Há, por isso, para o cristão, valores 
pelos quais vale a pena morrer.
Mas não  é necessário professar  uma reli-
gião para assumir que há valores mais 
altos do que a vida: a honestidade, a hon-
ra, a integridade, a fidelidade, o amor, a 
dignidade são valores comuns a todos os 
cidadãos. Sim, a dignidade. Peço a Deus 
que, se algum dia tiver que decidir entre a 
vida e a dignidade, me dê força para optar 
pela dignidade, pois sei bem que esta é 
um valor, em muito, superior àquela. Que-
ro morrer com dignidade!
2. Por isso, por favor, quando eu estiver a 
morrer, não  me ponham  “ligado à máqui-
na” a preços  exorbitantes,  com tratamen-
tos extraordinários e desproporcionados, 
para alongar a minha vida mais uns dias. 
Se possível, deem-me analgésicos e palia-
tivos que me tirem as dores e os sofrimen-
tos, mesmo sabendo que, eventualmente, 
esse procedimento pode abreviar o meu 
tempo de vida. Usem apenas meios que 
me possam trazer algum benefício real, 
que possam ser aplicados sem dor e cujo 
custo seja razoável. De resto, podem desli-
gar tudo ou cessar outros tratamentos. 
Deixem-me  morrer em paz. Por favor, dei-
xem-me morrer com dignidade!
3. Não troco a minha autonomia por uma 
autossuficiência mascarada. Quero ser 
humano até ao fim, pois sei que a dignida-
de está no facto de ser pessoa. O que é 
verdadeiramente  humano, essa é a ques-
tão que nos move. E aqui, o conceito de 
autonomia  pessoal ganha  uma importân-
cia crucial. Para alguns, a fragilidade, a 
debilidade, a dependência, a deformação 
física ou demência, a deficiência, a dor, o 
sofrimento podem conduzir à perda de au-
tonomia e, nesse  caso, a vida perderia to-
da a  dignidade. Mas não é a vida em abs-
trato que é digna; é a pessoa humana que 
é  digna. Por isso,  enquanto for ser huma-
no, é sempre digno!

Claro que a  autonomia é  um valor essen-
cial a  salvaguardar. Mas, quando conside-
rada como um valor isolado, absolutiza-se 
e torna-nos menos humanos. O centro do 
mundo passa a  ser exclusivamente o nos-
so próprio eu, exaltamos a individualidade 
e perdemos  toda a noção de responsabili-
dade e de bem comum. E respeitar a auto-
nomia de alguém a este nível absoluto 
corresponde a isolá-la. Isto não é respeito 
pela  autonomia;  tem  outro  nome: indife-
rença face à autossuficiência. Diante de 
alguém que se defende dentro do muro da 
sua autossuficiência, mesmo que doente, 
preferimos afastar-nos (tantas vezes por 
não  sabermos  lidar com  a pessoa) e tor-
nar-nos indiferentes em vez de exigentes. 
E dizemos: “ele é que sabe, é a sua vida, 
é a sua morte”. E, plenos de uma pena 
pelo coitadinho mascarada de compaixão, 
afirmamos: “tem  direito à sua última deci-
são”. Por favor, defendam-me da minha au-
tossuficiência. Ajudem-me a morrer com 
dignidade!
4. Finalmente, por favor deem-me uma 
morte assistida. Melhor: uma morte acom-
panhada. Morrer não é um momento; é um 
processo. Começamos a morrer desde 
que nascemos. Mas o último suspiro deve 
ser uma experiência de grande solidão. 
Por isso, se for possível não me deixem 
sozinho nesse momento. Sempre atenua a 
solidão do  ato de  morrer.  Vou-me conhe-
cendo cada vez melhor e sei que de herói 
não tenho nada. Que bom que era se mor-
resse com amigos e família à minha volta. 
As relações são tudo na vida. Haverá mor-
te mais digna do que aquela que espelhe 
o que foi a vida?
5. Convém  deixar  explícito que a eutaná-
sia não é a cessação de tratamentos extra-
ordinários ou desproporcionados. Isso é 
apenas deixar morrer. Tratamentos despro-
porcionados são eticamente reprováveis. 
Morrer faz parte da vida, e deixar morrer 
também. Mais, o uso de analgésicos e tra-
tamentos  que  aliviem o  sofrimento, mes-
mo que abreviem o tempo de vida, são um 
bem. A intenção aqui conta muito. A euta-
násia é uma ação ou uma omissão que, na 
intenção,  cause a morte com o fim de su-
primir o sofrimento. E não o contrário: uma 
ação ou  omissão que  tenha  como inten-
ção aliviar o sofrimento, mesmo que apro-
xime o  momento da  morte, não é eutaná-
sia; é um ato médico no sentido mais pro-
fundo do que é ser médico. Porque ser 

médico, mais do que tratar doenças, é 
tratar as pessoas.
6. Por isso, recusando-me a considerar 
que aqueles que são a favor da eutanásia 
são todos assassinos, estúpidos ou más 
pessoas, apenas  deixo aqui  o meu teste-
munho do desejo de viver com dignidade 
até ao  fim. A eutanásia  rouba-me a digni-
dade. Porque a morte não é um assunto 
privado, só meu. Quando morre um pai ou 
uma mãe, um irmão ou um filho, a mulher 
ou o marido, sabemos bem que essa mor-
te não é só daquele que morreu. Não é um 
assunto só seu. Nós não nos constituímos 
acima de tudo como indivíduos, mas como 
parte de  um grupo, de  um corpo. Ao con-
trário do que a aparência quer gritar, é a 
interdependência que existe entre nós que 
nos torna verdadeiramente humanos. Diria 
mesmo que é a fragilidade própria da nos-
sa contingência que nos faz ser mais pes-
soas. Porque nos diz que precisamos uns 
dos outros para sermos nós próprios. E is-
to não nos rouba a autonomia, mas defen-
de-nos da autossuficiência. Bendita fragili-
dade humana que nos aproxima uns dos 
outros. As relações – não a aparência, não 
a saúde, não  a autonomia  absoluta – tor-
nam-nos mais humanos e, por isso, mais 
dignos.
Portanto, unir a escolha da própria morte à 
dignidade é  uma  falácia. Uma lei que de-
fendesse esta  suposta “morte  com digni-
dade”, estipularia que os doentes, pelo 
simples facto de o serem, perdem toda a 
responsabilidade para com os outros e 
podem chegar ao direito de nem sequer 
ter que notificar os amigos ou os parentes 
próximos para tomarem a sua “última 
grande  decisão”. Retirar  todas as respon-
sabilidades a  uma pessoa doente é consi-
derá-la menos pessoa, é desrespeitá-la, 
inclusivamente nessa autonomia que se 
diz querer defender. E, isso sim, é subtrair-
-lhe toda a dignidade. Morrer com dignida-
de é ser responsável até ao fim.

de sair de mim e ir ao encontro do outro, 
assim como também tenho de me abrir a 
quem venha ao meu encontro.
A rede complexa de relações humanas em 
que cada um de nós está envolvido é o 
contexto onde somos chamados a viver e 
a agir. A dinâmica da realização plena não 
é individual, mas sim comunitária, diria 
até: familiar.
As faltas do meu próximo são em parte da 
minha responsabilidade, assim como tam-
bém as suas virtudes. Devo estar atento e 
ajudar, num e noutro caso.
Alguns dos que ficam para trás nesta corri-
da de loucos tornam-se invisíveis aos 
olhos da sociedade. Ninguém quer saber 
da  sua existência,  tão-pouco da sua des-
graça. No entanto, quem quiser alcançar a 
felicidade autêntica não pode ignorar os 
mais pequenos, nem viver como se os pro-
blemas deles fossem menos importantes 
do que os seus.
O caminho  de  cada homem é  único. So-
nhado, construído e percorrido por si. O 
destino, o rumo e as opções de cada dia 
são decisões pessoais. Para onde se vai e 
por onde se vai, como se enfrenta cada 
adversidade, tudo isto são escolhas indivi-
duais e íntimas.
Os egoístas pensam apenas em si, na so-
brevivência da sua vida egoísta. Afundam-
-se a pouco e pouco e julgam que tal se 
deve ao facto de estarem ainda pouco em-
penhados no seu narcisismo, uma vez que 
não questionam nunca o rumo que deram 
à sua existência.
Outros, na sua condição de heróis que 
buscam a felicidade, vivem e lutam pelo 
bem-estar alheio como se fosse esse o 
seu, sem se fazerem notar nem quererem 
reconhecimento.
É incrível como conseguimos esquecer 
pessoas às quais devemos boa parte dos 
triunfos da nossa vida pessoal, apenas 
porque, na sua generosidade, apenas qui-
seram fazer o que fizeram por nós, não 
que nos lembrássemos disso.
Assim também, cada um de nós é chama-
do a ter uma vida perfeita e a ser feliz, 
sendo herói na vida de outros.
Uma vida  perfeita está cheia de imperfei-
ções. As  pessoas felizes  não fazem sem-
pre tudo certo.
Só uma vida  autêntica, virada para os ou-
tros, pode ser plena... de verdade, sentido 
e amor.


