
13º Domingo do Tempo Comum  
 

 

   Nas leituras deste 13º Domingo do Tempo Comum, 
cruzam-se vários temas. No geral, os três textos que nos 
são propostos apresentam uma reflexão sobre alguns 
aspectos do discipulado. Fundamentalmente, diz-se 
quem é o discípulo- é todo aquele que, pelo baptismo, se 
identifica com Jesus, faz de Jesus a sua referência e O 
segue. Define-se a missão do discípulo -tornar presente 
na história e no tempo o projecto de salvação que Deus 
tem para os homens. 
   O Evangelho é uma catequese sobre o discipulado, com 
vários passos. Num primeiro passo, define o caminho do 
discípulo: o discípulo tem de ser capaz de fazer de Jesus 
a sua opção fundamental e seguir o seu mestre no 
caminho do amor e da entrega da vida.  
Num segundo passo, sugere que toda a comunidade é 
chamada a dar testemunho da Boa Nova de Jesus. No 
terceiro passo, promete uma recompensa àqueles que 
acolherem, com generosidade e amor, os missionários 
do “Reino”. 
   O caminho que Jesus propõe não é um caminho de 
“massas”, mas um caminho de “discípulos”: implica uma 
adesão incondicional ao “Reino”, à sua dinâmica, à sua 
lógica; e isso não é para todos, mas apenas para os 
discípulos que fazem, séria e conscientemente, essa 
opção. 
Na primeira leitura mostra-se como todos podem 
colaborar na realização do projecto salvador de Deus. De 
uma forma directa (Eliseu) ou de uma forma indirecta (a 
mulher Sunamita), todos têm um papel a desempenhar 
para que Deus se torne presente no mundo e interpele 
os homens. 
   A segunda leitura recorda que o cristão é alguém que, 
pelo Baptismo, se identificou com Jesus. A partir daí, o 
cristão deve seguir Jesus no caminho do amor e do dom 
da vida e renunciar definitivamente ao pecado. 
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Eucaristias online e presenciais 
 

Com a abertura das Igrejas e a 
possibilidade das missas 
presenciais, a Paróquia deixou de 
transmitir pelo Facebook. No 
tempo da quarentena foi uma 
mais-valia, para podermos estar 
em comunhão e a celebrar em 
comunidade, embora virtual. Foi 
uma excepção, porque não se 
podia fazê-lo presencialmente.  

Terminado este tempo de excepção, voltámos à vida 
comunitária paroquial com as celebrações presenciais e 
por isso as indicações dos nossos Bispos são que se deixe 
estas transmissões e se incentivem as pessoas a 
participarem das Eucaristias na Igreja. Sabemos que muitas 
pessoas, por serem de risco, ainda estão impossibilitadas 
de participar presencialmente e para esses fiéis existem as 
celebrações que são transmitidas pela televisão, com 
várias possibilidades diárias e dominicais.  
Para quem pode, recomenda-se voltar às celebrações 
Eucarísticas presenciais, porque é na comunidade reunida 
como Corpo de Cristo que se realiza o mistério da presença 
de Deus no meio do seu povo. 

(Continua na próxima página) 
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Eutanásia: Federação pela Vida entrega 95 mil 
assinaturas a pedir referendo 

 

Organismo deixa críticas ao regresso do debate parlamentar 
em plena pandemia 

 

A Federação Pela Vida (FPV) entregou esta quinta-feira, no 
Parlamento, cerca de 95 mil assinaturas para pedir um 
referendo sobre a eutanásia, mais 35 mil em relação ao 
exigido por lei. 
“Infelizmente, alguns deputados consideram que a sua 
urgência para o país é a sua agenda ideológica e não enfrentar 
a crise que aí está”, disse aos jornalistas José Maria Seabra 
Duque, secretário do organismo. 
O responsável lamenta o que diz ser a “obsessão de que a 
eutanásia seja sempre o tema mais urgente”. 
As assinaturas superam o mínimo legal para que a Assembleia 
debata o projeto popular de referendo. 
A pergunta a submeter a referendo é: “Concorda que matar 
outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve 
continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer 
circunstâncias?”. 
“Durante os anos que já leva este debate da eutanásia, foram 
ouvidos os especialistas e os especialistas disseram claramente 
que não. Relembro que todos os pareceres que foram pedidos 
a estes projetos de lei foram negativos”, sublinhou José Maria 
Seabra Duque, citado pela Renascença. 
Os projetos de lei para a legalização da eutanásia foram 
aprovados na generalidade no Parlamento, em fevereiro, e 
estão nesta altura em fase de discussão na especialidade.  
 
 

Juristas Católicos consideram «censurável» 
que Parlamento avance para a legalização, 

em tempos de pandemia 
 

«Todas as vidas humanas, sem exceção, são merecedoras 
de proteção», assinala associação portuguesa, que apoia 

eventual referendo 
 

A Associação de Juristas Católicos (AJC) de Portugal 
manifestou-se hoje contra o regresso dos trabalhos 
parlamentares que visam a legalização da eutanásia, 
considerando “censurável” que isso aconteça em plena 
pandemia. 
“Quando a vida de uma pessoa é marcada pela doença e 
pelo sofrimento, a resposta da sociedade e do Estado a 
essa pessoa não pode ser a de confirmar o seu desespero 
contribuindo para a sua morte provocada; essa resposta há 
de ser a de quem, movido pelo amor fraterno, não poupa 
esforços para eliminar ou aliviar esse sofrimento através 
dos cuidados paliativos 
A AJC considera que a legalização da eutanásia quebra 
“dois alicerces fundamentais” da ordem jurídica, “o da 
inviolabilidade da vida humana” e o de que “todas as vidas 
humanas sem exceção são merecedoras de proteção, 
nenhuma delas perde dignidade em qualquer das suas 
fases”. 
Depois da experiência que vivemos há vários meses devido 
à pandemia do coronavírus, a iniciativa ainda se mostra 
mais censurável. Na verdade, essa experiência veio 
recordar-nos, precisamente, o valor supremo da vida 
humana em todas as suas fases e da missão dos 
profissionais de saúde”. 
A AJC entende que a legalização da eutanásia “encerra uma 
profunda contradição” com as lições que é possível colher 
da pandemia de Covid-19. 
“Para proteger vidas humanas, aceitamos a privação de 
liberdades fundamentais, a paralisação do país e danos 
económicos e sociais incalculáveis. Só um objetivo tão 
válido como esse poderia levar-nos a tal e só ele dá sentido 
a tantos sacrifícios”. 
A nota sublinha que a maior preocupação se liga às 
“pessoas na última fase da sua existência e particularmente 
vulneráveis, que nem por isso são menos merecedoras de 
proteção”. 
O texto sustenta ainda que a prática da eutanásia 
“desvirtua a tarefa dos profissionais de saúde”, que 
durante esta crise sanitária “se entregaram sem reservas à 
sua missão de serviço e proteção da vida em todas as suas 
fases”. 
A AJC manifesta o seu apoio a um eventual referendo 
sobre o tema, por entender que o mesmo “corresponderia 
ao mínimo de verdade democrática”, sublinhando que os 
partidos com maior representação parlamentar “não 
incluíram a legalização da eutanásia nos seus programas 
eleitorais”. 
 
(Ecclesia)  
 
 

(Continuação) 
A Paróquia está organizada para que as pessoas que vêm à Igreja 
não corram riscos de contaminação. Com as Equipas de 
acolhimento que organizam as entradas e saídas, as desinfeções 
das mãos, os distanciamentos, evitando os ajuntamentos, tudo é 
feito para que as pessoas venham à Igreja com confiança.   
A participação nas Eucaristias dominicais não tem tido grande 
afluência, por isso temos lugares suficientes nas Igrejas. As missas 
durante a semana também têm tido pouca participação.  Para as 
pessoas que querem evitar estar em espaços fechados temos a 
possibilidade de uma Eucaristia em espaço aberto e coberto, em 
que todos os domingos às 10h30, celebramos na Escola Visconde 
Juromenha, (atrás da Repartição de finanças, na Tapada das 
Mercês) onde o espaço é enorme e não temos problemas com os 
distanciamentos. É uma Missa Paroquial, em comunidade e sem 
riscos, por ser um espaço aberto e ventilado.  A possibilidade de 
participação nas missas presenciais, em especial ao domingo, é 
múltipla e para os diversos tipos de pessoas. Deste modo, 
convido todos os paroquianos a voltarem às celebrações 
presenciais, sem medo e com confiança. 

Pe. Manuel 
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RECOMEÇAR E RECONSTRUIR  
 

Resumo da reflexão da Conferência Episcopal Portuguesa 
sobre a sociedade portuguesa a reconstruir depois da 

pandemia Covid-19  
  

Ao longo da história, calamidades que destroem parte do 
que foi sendo construído em muitos anos dão origem a um 
novo começo que pode ser a ocasião de aprender as lições 
que podemos colher dessas calamidades, e também de 
repensar os alicerces em que assentavam as sociedades até 
então, para que o que se constrói de novo não reproduza 
os defeitos do que foi destruído. É o que pode suceder 
agora depois da pandemia do coronavírus Covid-19.  
Lição prioritária a colher da tragédia desta pandemia é a da 
redescoberta do valor de cada vida humana, pois só esse 
valor poderá justificar as consequências das medidas 
tomadas para impedir a difusão da doença. À redescoberta 
desse valor está associada a redescoberta do valor da 
missão dos serviços de saúde, acessíveis a todos, e dos seus 
profissionais, merecedores de um reconhecimento que 
fomos esquecendo nos últimos tempos. Esse valor da vida 
não é menor quando as vítimas a proteger são idosos e só 
pode lamentar-se que muitos residentes em lares tenham 
sofrido mortes que poderiam ter sido evitadas. Há, então, 
que dar outra atenção à condição dos idosos e das 
instituições que deles cuidam. A legalização da eutanásia 
contradiz esta lição que vem da redescoberta do valor da 
vida humana.  
Se é verdade que esta pandemia nos tem feito redescobrir 
o valor da vida humana terrena, ela também nos tem feito 
redescobrir a precariedade dessa vida. Por isso, esta deve 
ser também uma ocasião para redescobrir Deus, a quem 
devemos essa vida e que nos chama a partilhar com Ele 
uma outra Vida, de plenitude e eternidade.  
A pandemia fez-nos sentir que somos uma só família 
humana e que «estamos todos no mesmo barco». Seria 
bom que esta consciência se estenda a outros âmbitos da 
vida social, desde logo ao modo de enfrentar a crise 
económica e social que já estamos a experimentar. Superar 
esta crise exige uma coesão inédita entre agentes sociais e 
políticos. Ao Estado cabe um importante papel, mas talvez 
ainda mais importante seja o da sociedade civil. Esta crise 
parece não ter precedentes em gravidade e, por isso, ela 
reclama um esforço de solidariedade também sem 
precedentes.                                                                 (Continua) 

(Continuação) 
Quanto aos alicerces em que deve assentar a economia 
a reconstruir, esta deve ser uma ocasião para repensar o 
sistema económico, para preservar o que ele tem de 
bom e para corrigir o que ele tem de negativo e injusto, 
como a desigualdade e a destruição do ambiente. Pode 
ser uma ocasião para construir um sistema em que os 
valores da solidariedade não movam apenas as ações de 
apoio social, mas penetrem também na economia e no 
mercado.  
Esta pode ser uma ocasião para implementar a 
globalização da solidariedade, desde logo no plano da 
saúde pública, a qual não pode deixar de ter, hoje mais 
do que nunca, uma dimensão universal. Tornar universal 
o acesso à futura vacina contra a Covid-19 é dos 
primeiros passos nesse sentido.  
A União Europeia enfrenta um desafio que talvez seja o 
maior da sua história: perante a crise económica e social 
gerada pela pandemia, deverá atuar como uma 
verdadeira comunidade em que cada um dos seus 
membros sente como seus os dramas que atingem os 
outros.  
Como no mundo inteiro e em todos os setores da 
sociedade, também entre nós a Igreja foi provada pela 
pandemia e obrigada a adaptar-se e a inovar no campo 
das celebrações, da catequese, dos laços comunitários, 
da sua presença e ação na sociedade. Nestas vertentes 
houve muitos sinais de criatividade pastoral que não se 
devem perder, mas antes valorizar no futuro, como 
manifestação de nova vida e de nova esperança.  
Esta reflexão quer ser apenas um contributo construtivo 
e cordial sem pretensão de oferecer soluções técnicas e 
imediatas para os problemas enfrentados. Dado o 
evoluir da pandemia e a exiguidade de tempo desta 
Assembleia, está a ser preparada para a próxima 
Assembleia Plenária uma reflexão mais alargada e 
profunda sobre os desafios e consequências pastorais da 
pandemia na vida da Igreja.  

 

Fátima, 16 de junho de 2020  
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Centenário da primeira Imagem de Nossa Senhora de Fátima 
 

A escultura de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
que se venera na Capelinha das Aparições foi 
encomendada em 1919 por um devoto de Torres 
Novas, Gilberto Fernandes dos Santos, à Casa 
Fânzeres, de Braga, correspondendo ao desejo de os 
peregrinos terem, além da Capelinha, uma imagem 
que pudessem identificar como sendo a da “Senhora 
envolta em luz” que apareceu aos três Pastorinhos em 
1917. 
Obra do santeiro José Ferreira Thedim, inspirada numa 
imagem de Nossa Senhora da Lapa, venerada em 
Ponte de Lima, a Imagem foi “modelada e executada 
conforme o relato das videntes”, tal como lhe foi 
transmitido pelo cónego Manuel Formigão. Não 
beneficiou, portanto, do testemunho directo de Lúcia, 
Francisco e Jacinta. 
Com 1,04 metros de altura, a escultura foi produzida 
em cedro do Brasil, ficando a cargo da Casa Teixeira 
Fânzeres, de Braga, a aplicação de policromia e de 

dourados. 
A Imagem foi benzida em 13 de maio de 1920 pelo pároco de Fátima, padre Manuel Marques 
Ferreira, na Igreja Paroquial, tendo sido levada para a Capelinha das Aparições em 13 de junho 
desse ano. 
Durante a noite, a Imagem era recolhida pela zeladora Maria Carreira – conhecida por Maria da 
Capelinha –, razão pela qual escapou incólume ao atentado de 6 de março de 1922, que destruiu 
parcialmente a Capelinha. 
A Imagem, que fora solenemente coroada pelo Legado Pontifício, o cardeal Aloisi Masella, em 13 
de maio de 1946, foi restaurada pelo seu autor em 1951 e desde então tem sido retocada várias 
vezes. 
Desde maio de 1982, com a renovação da Capelinha das Aparições a tempo da primeira visita de 
João Paulo II, que a Imagem assenta no exterior da Capelinha numa peanha que assinala o local 
exacto onde se encontrava a azinheira (entretanto desaparecida por acção dos devotos) sobre a 
qual Nossa Senhora apareceu aos três Pastorinhos. 
Protegida por uma redoma de vidro à prova de bala, a Imagem era recolhida ao final do dia, 
poucos minutos antes da meia-noite, 
para o interior da Capelinha, por uma 
questão de segurança, regressando 
àquele local na manhã seguinte. 
Essa prática foi abandonada desde que, 
em 2009, o Santuário de Fátima passou 
a transmitir na internet, 24 horas por 
dia, imagens da Capelinha, captadas por 
uma câmara direccionada para a 
Imagem. Desde então, a escultura que 
representa Nossa Senhora de Fátima 
está permanentemente à vista de todos, 
não só na Cova da Iria, mas também 
verdadeiramente em todo o mundo, 
através da divulgação das imagens via 
internet. 
 


