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A eutasnásia nega a dignidade
humana
Lei para matar
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“quiseram os
Deputados
que matar
passasse a
ser um ato
de bondade”
Num clima de pandemia, quando toda
a atenção dos portugueses se direcionou
para o cumprimento das leis do governo
quanto ao recolhimento, atentos aos
números de mortes e infetados, depois da
campanha eleitoral para as presidenciais,
tomada de posse presidencial. Alguma
atenção à Presidência Europeia, à mistura

com a problemática da regionalização
agendada para 19 de fevereiro, foi-se forjando na sombra da opinião pública.
Foi aprovado, pela conferência de líderes
com o PS, Bloco de Esquerda, PAN e Os
Verdes, o Projeto de Lei Nº 832/XIII/3ª
para a prática da eutanásia não punível,
ou também chamado “morte assistida”,
ou o que alguns chamam: “avanço civilizacional”. Em 2018, a eutanásia foi chumbada por cinco votos no Parlamento.
Morte assistida, existe quando o doente
é assistido por rede nacional de cuidados
paliativos, seguido na consulta de dor e
apoiado por profissionais e familiares que
desejam dar a quem sofre as melhores
condições possíveis. Quiseram os Deputados, que matar passasse a ser “um ato
de bondade e um direito último”. Digna
de apreço neste ponto é a posição do PCP.
Segundo Isilda Pegado, está aberto o
caminho para o autoritarismo e o despotismo. O Parlamento português reprovou o Referendo, de iniciativa popular,
à eutanásia, com base em argumentos

ideológicos e falaciosos, apelidando de
inconstitucional a pergunta que na altura
foi apresentada aos portugueses. Se os
Deputados reprovaram esta iniciativa
popular, qualquer grupo parlamentar
podia ter proposto um novo referendo
sobre a eutanásia, é nítido que uma iniciativa espontânea e popular como o referendo, foi abafada pelo poder político.
Tudo o que é legislável é referendável.
Não é a vida ou a morte que é referendável, mas a lei que permite o Estado autorizar que se mate cidadãos pretensamente
na plenitude das suas capacidades mentais. O referendo foi à lei que permitia
ao Estado que se matasse a pedido, em
casa ou no SNS. Quem está a legislar,
não ouve a ciência, a Ordem dos Médicos
e a Ordem dos Enfermeiros, não ouve o
Conselho Superior da Magistratura, nem
o Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida.
Pode pedir a eutanásia alguém com lesão
definitiva, ora a amputação de uma perna
é uma lesão definitiva. Pode pedir a euta-

násia um doente incurável e fatal. A diabetes é uma doença incurável e fatal. E uma
doença incurável hoje, pode não ser amanhã. Um cardíaco, um insuficiente renal
tem uma doença fatal, mas fatal não é terminal. Pode pedir a eutanásia quem tenha
um sofrimento intolerável, basta que o
sofrimento seja emocional ou psicológico
para ser intolerável.
O tempo que o médico dedica ao processo
que conduz um doente à eutánia, dava
para repor muitas consultas e operações
em atraso. Nunca o objetor de consciência tem que assinar nenhuma declaração
dessa objeção, mas no caso da eutanásia o
objetor é obrigado a se denunciar.
Havendo uma lei em Portugal, que permite matar sem penalização, facilmente se
poderá limpar o país e o mundo, dos ditos
anormais, os não produtivos, os membros das minorias de qualquer etiologia.
Mesmo que seja mais fácil e económico
matar, do que tratar; em circunstância
nenhuma deve ser função de um Estado
de Direto, matar os cidadãos.
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Editorial

Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

É muito explícito o apelo que São Francisco de Assis nos deixa na Regra não
Bulada (1221), quando diz que os Irmãos
«devem alegrar-se quando se encontram
entre gente vulgar e desprezível, entre os
pobres e fracos, os doentes e os leprosos
e os mendigos dos caminhos» (1R 9, 2).
Doentes e pobres, hoje são esquecidos
pelos influentes da sociedade. Resta aos
pobres, doentes e mendigos dos caminhos
a proteção da Igreja e do “Serviço Social”. O
Poverello, Centro de Acolhimento e de Cuidados Paliativos, é a resposta que os Franciscanos em Portugal dão aos doentes e
pobres necessitados de cuidados paliativos.
Assim como São Francisco, se aproximou
do leproso, o tratou e o serviu, deu-lhe o
seu tempo e a sua atenção, os franciscanos
de Portugal querem fazer o mesmo. Deixar
a marca do nosso carisma, servindo aqueles
que ninguém quer servir.
É um exemplo que nós damos à sociedade
civil e aos governantes. Não pedimos tratamento de exceção, pedimos sim que não
dificultem o trabalho de quem lá está dia e
noite servindo por amor a Deus e ao Próximo a exemplo de São Francisco de Assis.
O Dia do Doente, será para todos uma
oportunidade de meditação, sobre o sentido da nossa vida, a hierarquia das nossas
opções diárias. Que lugar damos, concretamente, aos doentes e mendigos?
No próximo dia 17 começa a Quaresma,
não inventemos sacrifícios estéreis. Basta
que sirvamos os doentes, da nossa casa, da
nossa paróquia, das nossas Fraternidades
da OFS. Não procuremos jejuns rituais e
hipocrizantes, porque já sabemos o que diz
a Bíblia no livro do profeta Isaías: «O jejum
que agrada ao Senhor é libertar os oprimidos, dar pão aos mendigos dos caminhos e
tratar os doentes» (Is. 58, 7). Não é com
uma esmola isolada, dada para tranquilizar
a nossa consciência, que resolve a situação
da pobreza. Os pobres precisam de não
ser olhados com desconfiança, merecem
a mesma dignidade que qualquer um de
nós. E quando quisermos rezar em verdade
diante de Deus que tudo vê, não devemos
imitar aqueles que visitavam as viúvas, para
as roubar, com o pretexto de fazer longas
orações (conf. Mt 23, 14).
Restamo-nos a atitude do profeta, defender os pobres e os doentes, os sem vez e
sem voz. A voz dos que defendem a vida,
desde a conceção, até ao seu termo natural. O Parlamento da Nação Portuguesa
decidiu por todos os portugueses. Foi
votado e aprovado o Projeto de Lei N.º
832/XIII/3.ª para introduzir no ordenamento jurídico português, uma lei que
permite ao Estado autorizar que se mate
um homem ou uma mulher, pretensamente na plenitude das suas capacidades
mentais. Alguns Deputados no Parlamento chamam a esta atitude horrenda,
que eles querem tomar, um «avanço civilizacional», pasme-se!!!

“há TODAS as razões divinas
para nos sabermos amados”
Ainda há pouco iniciámos 2021. No
final de 2020, muitos desejavam que o
Novo Ano chegasse, como se por magia,
de um dia para o outro as dificuldades
desaparecessem.
Uso regularmente redes sociais e é habitual no final de cada ano, surgirem votos
de Bom Ano Novo, alguns só em palavras,
a maioria, com imagens ou animações de
imagens. Até aqui tudo normal. Mas no

ano de 2020, foram muitas as mensagens
em que se lia que 2020 era para esquecer;
que era para saltar de 2019 para 2021.
Quando saltamos fases da vida, quando
recusamos assumir partes de nós, partes das nossas vidas, fica sempre a faltar
um bocado. 2020 não foi um ano para
esquecer, não foi um ano para descartar.
Já estamos a viver em 2021 momentos tão
ou mais desafiantes do que no ano anterior. E como encaramos, como vivemos
estes desafios?
Há um livro para todas as idades chamado
“O Pedaço que Falta” de Shel Silverstein.

Parte da ideia de um vazio, de um pedaço
em falta, o que causa infelicidade.
Nós, cristãos, bem sabemos que o vazio
está preenchido. Às vezes, achamos que
não, mas Ele está lá. Às vezes, lançamo-nos à procura e quanto mais O procuramos menos O encontramos. Outras
vezes, esse espaço está tão cheio de nós
(nós mesmos; nós da vida que custam a
desatar) que o primeiro passo é desatá-los
para deixar entrar o AMOR.
Estes tempos que vivemos são duros para
todos: mais velhos, menos velhos, jovens,
crianças. Há mil e uma razões humanas
para nos sentirmos tristes, angustiados
até, mas também acarinhados e protegidos
e há TODAS as razões divinas para nos
sabermos amados e seguros de que recebemos de Deus “só” (ainda que, por vezes,
seja tanto!) o que podemos aguentar.
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Foram reeditados todos os livros do
Frei José Dias Lima. Muitos estavam
esgotados há algum tempo, particularmente o segundo livro.
Por isso fizemos uma nova reedição
de todos, depois de uma longa revisão dos textos por parte do autor.
Para quem há tanto tempo andava à
espera, agora tem a possibilidade de
os pedir directamente para a Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana.
A compra do(s) livro(s) é uma ajuda
às Missões Franciscanas. Cada livro
custa 10,00€ e será enviado para sua
casa por correio normal (portes incluídos) ou à cobrança (mesmo preço).

Faça o seu pedido através dos seguintes contactos:
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Missão e coração
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“cada cristão
batizado é
uma missão”
O coração da missão está fundamentado no Coração missionário de Jesus
Cristo. Com efeito, quando do Seu
Coração trespassado brotou água e
sangue, brotaram os sacramentos do
Batismo e da Eucaristia e, consequentemente, o desafio a todo o que n´Ele
crê, a assumir estes sacramentos como
fonte da missão, ou seja, o Batismo,
como sacramento do compromisso de
ser tudo e todo por Cristo, com Cristo,
em Cristo e para Cristo, e o sacramento
da Eucaristia, como sacramento que
unifica e compromete cada batizado
a construir comunidade, e a alargar a
comunidade dos crentes até aos confins do mundo, para que se cumpra o
desejo de Jesus Cristo: que haja um só
rebanho comandado por um só Pastor.
O Decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II, nº 2, diz: «A Igreja Peregrina é,
por sua natureza, missionária, visto que
tem a sua origem, segundo o desígnio de
Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito Santo». Portanto, quando se afirma
que cada cristão batizado é uma missão,

o que se quer dizer é que, nós, que fomos
batizado em nome do Pai, do Filho e
do Espirito Santo, fomos batizados na
água que brotou do Coração perfurado
do Salvador, e curados pelo remédio de
imortalidade que nos foi concedido pelo
sangue derramado. É a partir do Coração de Cristo que a Igreja é missionária,
e só mergulhada no Coração de Cristo,
o Bom e Único Pastor, a Igreja encontra
força e alento para continuar a sua tarefa
primeira que é a de fazer discípulos em
todas as nações.
Por tudo isto podemos afirmar que mis-são é coração, ou seja, só com um coração apaixonado e comprometido com o
Coração Sagrado de Jesus Cristo, se pode
caminhar e levar a Sua mensagem a toda
a terra. Esta Missão-Coração lança-nos
alguns desafios, essenciais para um verdadeiro espírito missionário:
1- Sair de nós mesmos e partir ao encontro do outro, sobretudo, sair das nossas
seguranças e certezas e partir da realidade
nova dos irmãos que vamos encontrar,
confiando na Providência divina, como
Abraão, que deixou a sua terra e partiu,
deixando tudo para trás, e levando apenas no coração a sua fé inabalável em
Deus, que o chamou (Genesis, 12,1-2).
2 - Conduzido pelo Espírito Santo, Protagonista da Missão, o missionário sabe que
é apenas um coração semeador e, mais do
que tornar-se fundador de alguma comunidade nova, sabe que é Cristo quem faz
crescer o que ele semeou.
3 - O missionário é aquele que partilha os

MATERIAL MISSIONÁRIO 2021

Apresentamos o material de Animação Missionária para 2021.

no mercado, mas sim para ajudar as
MISSÕES FRANCISCANAS.

Não se trata de vender ou comprar
um simples calendário, calendários há
muitos, o que está em causa, antes de
mais e acima de tudo é uma AJUDA
ÀS MISSÕES FRANCISCANAS!
O mesmo se diga da Agenda das Mis-sões Franciscanas. Hoje toda a gente
tem telemóvel com agenda electrónica, mas a finalidade da nossa Agenda é ajudar os FRANCISCANOS EM
MISSÃO ESPALHADOS POR TODO O
MUNDO.
Não vamos vender a Agenda e o Calendário como se fosse uma novidade

Faça o seu pedido para:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

seus dons em favor de todos, mostrando,
nas palavras e nas obras, que o seu coração
é marcado pela generosidade, à imagem
do Coração Sagrado e Generoso de Jesus
Cristo. Sabe que os dons que possui não
são seus, porque são talentos que Deus
colocou no coração para os fazer render.
O missionário tem consciência de que só
a generosidade de coração pode oferecer,
generosa e pacientemente os dons nascidos do amor de Deus e, de certa forma,
imprimidos no seu coração, no momento
do Batismo.
4 - O verdadeiro coração missionário anda sempre de coração inquieto,
busca Deus nos homens e não descansa
enquanto não levar os homens a Deus.
O missionário tem consciência, nesta
sua inquietude sadia e constante que,
tal como o seu coração veio de Deus
e só descansa quando repousar em
Deus, também tem de fazer conhecer
aos ouvintes, alvo do seu anúncio, que
eles vieram de Deus e que a sua vida só
tem sentido quando se voltar para Deus
e, concretamente para o Deus, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
5 - O missionário deve ter um coração orante. No fundo trata-se de fazer
da missão uma oração pois, e de outra
forma não pode ser, a vida missionária
de todo o batizado tem de ser alimentada pela oração ou seja, pela comunhão
do seu coração humano com o Coração
humano-divino de Jesus Cristo. Se a vida
espiritual do cristão missionário deixa de
ser oração, corre-se o risco de entrar num

ativismo que, quase de certeza, leva ao
desânimo, porque retemperar as forças,
só mesmo suportados pela oração.
6 - Por último, o cristão missionário, orienta
toda a sua estratégia de evangelização, pelo
Evangelho, mas consciente de que somos
a religião de Uma Pessoa, Nosso Senhor
Jesus Cristo, de cujo Coração Sagrado parte
toda a missão e para a qual toda a missão
converge, de forma a formarmos um só
corpo em Cristo Jesus.
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Uma relação de confiança
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“Seremos tanto mais
humanos quanto melhor
soubermos cuidar dos
frágeis”
O Papa Francisco publicou uma Mensagem para a celebração do 29º Dia Mundial do Doente. Nela faz referência à
importância do papel de «uma relação de
confiança» entre a pessoa doente e todos
os que a rodeiam na prestação de cuidados se saúde.
O Santo Padre começa por referir a situação incontornável da pandemia, que
expôs ainda mais as desigualdades entre
povos e nações colocou a nu a imensa
fragilidade da pessoa humana diretamente afeta pelo coronavírus, quer pelas
suas consequências no âmbito social,
laboral e familiar.
Aludindo à hipocrisia dos fariseus que
rodeavam Jesus, só para O criticarem,
Papa Francisco pede a cada um de nós
que nos esforcemos por ser coerentes.
Que a vida diária e a nossa Fé estejam unidas pela coerência do nosso agir. Em vez
de atitudes hipócritas, devemos cultivar
ações que credibilizem a nossa condição
de filhos de Deus, chamados a viver numa

fraternidade universal. Contra a hipocrisia que nos pode bater à porta, procuremos escutar a pessoa doente, estabelecer
com ela uma relação direta e pessoal, de
empatia e enternecimento.
A condição da pessoa doente faz-nos
sentir a nossa própria debilidade e vulnerabilidade e a falta que também a nós
os outros nos fazem. Assim fica mais
evidente a nossa condição de criaturas
dependentes de Deus Criador. A doença
faz-nos viver situações de incerteza,
temor e até o pavor penetra a nossa mente
e o nosso coração. Nem nós, nem muitas
vezes os nossos amigos ou familiares conseguimos resposta para a nossa situação.
A este respeito o Papa Francisco evoca a
figura bíblica de Job, que se viu afetado
por uma grave doença, que o aproximou ainda mais de Deus: «Eu já tinha
ouvido falar de Vós, meu Deus. Mas
agora conheço-vos com os meus próprios
olhos» (Job 42, 5).
A doença tem sempre um rosto, que

é o rosto da pessoa doente, ignorada,
excluída, vítima de injustiças sociais,
a quem são negados os direitos mais
essenciais.
Os tempos de pandemia destacaram a
dedicação generosa dos profissionais de
saúde de todos os níveis, incluindo os
voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes e consagrados, que testemunham o amor ao próximo, ajudando
os doentes e as suas famílias.
Uma relação de proximidade com quem
sofre, a dor ou o sofrimento psicológico,
é um eficaz auxílio na superação das
dificuldades que a doença e a nossa fragilidade puseram a nu. Daqui a importância da solidariedade fraterna, expres-são do olhar misericordioso de Deus

MISSÃO EM JÉCUA – CONTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
Como noticiamos no jornal Missões
Franciscanas de julho, os Missionários da nossa Ordem Franciscana
presentes em Moçambique estão a
relançar e a revigorar os vastos terrenos agrícolas da Missão do Jécua em
Moçambique.
É preciso construir um aviário para
120 galinhas poedeiras e dotá-lo de
comedouros e bebedouros com condições de segurança e higiene, com arejamento, água e as demais condições
minimamente indispensáveis.
A comunidade local no Jécua vai contribuir com 20% das despesas para
o arranque da obra, confiados que os
nossos leitores podem contribuir com
os restantes 80% das despesas o que

equivale a 4.895,42€, que certamente
poderemos arredondar para 5.000,00€
(cinco mil euros).
Se cada um dos assinantes nos enviassem um euro, num mês teríamos a
quantia necessária.
Como sei que nem todos podem enviar,
peço aqueles que enviarem que sejam
generosos!
Expresso aqui o meu agradecimento a
todos quantos já começaram a enviar as
suas ofertas para este Projeto.
As contribuições podem ser feitas por
transferência bancária (IBAN - PT50
0010 0000 2614 0490 0021 4) ou envio de cheque ou vale postal para a morada do Jornal das Missões Franciscanas.

que repousa sobre aqueles e aquelas que
sofrem. Servir, diz o Papa, significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da
nossa sociedade, do nosso povo, fixando
o rosto do irmão, tocando a sua carne,
ajudando-o, promovendo a sua dignidade. É assim que atualiza o cuidado
de Deus por nós e o cuidado de nós
pela pessoa doente. Seremos tanto mais
humanos quanto melhor soubermos
cuidar dos frágeis e atribulados que nos
rodeiam.
Eis na nossa perspetiva, o essencial da
Mensagem do Papa Francisco, para o Dia
Mundial do Doente, que em cada ano
ocorre no dia 11 de fevereiro, festa litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes.
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A espiritualidade na assistência
religiosa no Poverello
Texto: Frei Marcos Mendes, FNPD

“A espiritualidade é saber
ouvir o outro, colocar-se
no lugar dele”
O Dia Mundial do Doente foi instituído
por São João Paulo II, no ano de 1992,
na carta de instituição deste dia, o então
Papa, explica que a data representa um
momento forte de oração, de partilha,
de oferta do sofrimento humano pelo
bem da Igreja e de apelo dirigido a todos
a fim de reconhecerem na face do irmão
enfermo a Santa Face de Cristo que,
sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação da humanidade. Neste dia,
também se celebra o dia de Nossa Senhora
de Lourdes, conhecida como a padroeira
dos aflitos e dos doentes. Desde então a
Igreja passou a celebrar todos os anos, esse
dia, com a reflexão de um tema escolhido
pelo Papa, com um olhar voltado para os
nossos irmãos doentes, aos quais somos
chamados a acompanhá-los com a nossa
fé e esperança através de visitas, orações e
uma escuta sempre ativa nas necessidades
do doente e dos seus familiares.
Sendo assim, é necessário fazer-se uma
espiritualidade pautada no Evangelho
de Cristo que nos convida a olhar, a sentir compaixão e a cuidar deles como nos
ensina o Bom Samaritano. Quantas vezes
irmãos, precisamos ser o Bom Samaritano
na vida daqueles que chegam até nós,
feridos e machucados pelas suas doenças
corporais? Ao acolhermos esses irmãos,
fazemos a experiência de receber entre nós
o próprio Jesus Cristo, feito homem em
nossa humanidade! Neste sentido a espiritualidade cristã tem um papel fundamental na vida do doente.
Este ano, o Papa Francisco convoca-nos a
refletir o ser irmão “Um só é vosso Mestre e
vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). Com esse
convite a igreja nos convida a ter uma relação de confiança com os doentes e também de proximidade espiritual, baseada
em especial no respeito mútuo, na sinceridade, na disponibilidade com aqueles que
mais sofrem nestes tempos de pandemia.
Quando falo de espiritualidade, logo me
vem à memória, cada experiência vivenciada aqui n´O Poverello com os nossos
irmãos doentes. São momentos de um
verdadeiro encontro com Jesus Cristo
na pessoa daqueles que cuidamos. Cada
gesto é um sinal de Deus, para cada um

daqueles que se dedicam ao olhar o próximo e a cuidar deles, oferendo-lhes dignidade nos momentos mais críticos da sua
vida. A espiritualidade não está também
baseada somente em momentos de oração
ou de vivência da fé! Ela é fruto de um
bom acolhimento que resulta numa confiança mútua entre o assistente espiritual e
o assistido. A espiritualidade é saber ouvir
o outro, colocar-se no lugar dele, acolher
suas dificuldades e ajudá-los na tarefa de
encontrar o verdadeiro sentido da vida
neste momento de sofrimento.
A espiritualidade desta casa destaca-se através das celebrações semanais da Eucaristia para todos os doentes e colaboradores
assim como também das orações diárias
em todas as unidades. São oferecidas com
grande carinho, visitas aos doentes, a Santa
Comunhão e a Santa Unção àqueles que
solicitam. Muitas foram as iniciativas aqui
realizadas em tempo de pandemia, fizemos
ainda, tal como Eucaristias, orações, recitação do terço, de forma online, para as famílias, trazendo este conforto e proximidade
que o Papa Francisco nos fala nesta mensagem do dia Mundial do Doente.
Como nos ensina nosso Seráfico Pai, São
Francisco de Assis, no seu processo de
conversão, naquele memorável encontro
com o irmão leproso, Francisco entende
o verdadeiro sentido de sua vocação.
Aquilo que lhe era amargo, tornou-se
doce, quando acolheu aquele leproso,
oferecendo-lhe a oportunidade de fazer-se
um irmão entre os demais. A Fraternidade
São Francisco de Assis na Providência
de Deus, nascida no coração da Igreja,
para atualizar o carisma franciscano, nos
tempos de hoje, disponibiliza homens
e mulheres consagrados e leigos, inseridos na sociedade, trazendo esse abraço
ao leproso de hoje, nos marginalizados,
nos mais pobres, nos jovens perdidos nas
drogas, no álcool, nos doentes e em todos
aqueles que necessitam desse abraço franciscano que se constrói no desejo de “Paz
e Bem”. Que a espiritualidade seja o nosso
ponto de partida para o tão sonhado
encontro consigo mesmo, com Deus e
com seus irmãos. Que seja um conforto e
caminho para a aceitação da doença.

ESTATUTO EDITORIAL

Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXXII . N.º 862
junho de 2019
Preço: 0,60€

PAZ E BEM

1. O “Missões Franciscanas” é um
mensário de formação e informação
missionária, propriedade da União
Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole mis-sionária, procura sensibilizar os seus
leitores para a realidade do “povo em
Missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços
de comunhão, partilha e identidade
entre os leitores e aqueles que são
agentes de missionação.
4. O Jornal “Missões Franciscanas” é
membro
Associação de Imprensa
Um
doutorda
popular
de Inspiração Cristã (AIC) e da Missão
Texto:
primeiro anúncio em terras de Marrocos.
Press.

5. Este periódico é distribuído em
todo o país e no estrangeiro, nomeadamente nos países lusófonos e de
emigração, por assinatura, sendo expedido a partir de Charneca da Caparica. Não tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a sua “Mis-são”, respeita os princípios deontológicos da Imprensa e a ética profissional, de modo a não poder prosseguir
apenas fins comerciais, nem abusar
da boa fé dos leitores, encobrindo ou
deturpando a informação.

Santo António de Lisboa
Frei Álvaro Silva, OFM

No dia 13 de Junho de 1231 morre, ao
fim da tarde, em Arcella, junto a Pádua
na Itália Frei António de Lisboa. Morre
para este mundo e como o grão de trigo
que cai à terra renasce na vida da fé do
povo que o viu e ouviu pregar em vida e o
invoca continuamente nas tristezas e alegrias, nas suas dores e tribulações.

O sentido da missão ad extra e a
inquietação do anúncio evangélico
em África mudam a rota da vida, do
Cónego Bulhões. De Coimbra sai para
o mundo, levando em si o melhor de
toda a sabedoria teológica e bíblica da
época. Frei António chega aos franciscanos conhecedor da mais profunda
teologia do seu tempo.

Fernando de Bulhões, religioso professo
do Convento de Santa Cruz em Coim-

Pela sua vida e pela sua pregação, pela
forma sempre disponível como aten-

zia o seu eleito, não fecundava as almas
dos fiéis, como a chuva penetra a terra.
Ele pregava para todos, com linguagem
acessível, porque assim letrados e simples,
todos usufruíam da sua pregação. Usava
comparações muito elucidativas e oportunas. Partilho hoje aqui consigo um
pequeno texto dos seus Sermões, onde
Santo António de Lisboa fala da presença
de Cristo na alma do crente. Trata-se de
uma presença rica e abundante, cheia de
vida e operosidade. Para isso Santo António chama a atenção dos seus ouvintes,

Enquanto os outros terrenos produzem
normalmente só uma cultura por ano.
A horta nunca deixa de ter frutos.
Assim é a alma do justo que continuamente produz boas obras, nunca a
encontramos desprovida de bons frutos.
Assim é a alma do justo, onde pela graça
que desce do alto, recebe o Dilecto, o Filho
de Deus, que nas almas puras encontra
nela O seu repouso».
Cristo é o agricultor que presente
na alma do justo, cultiva nela a boa
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Aceder profundamente à vida de
cada doente!
Texto: Nuno Duarte
Enfermeiro Coordenador e Diretor Técnico da
Unidade de Longa Duração e Manutenção
n´O Poverello

Existem histórias de amor que se
enquadram num qualquer conto fantasioso, no meu caso não posso infelizmente enquadrar-me nesse contexto.
Não sei sequer afirmar quando surgiu
a “chama” desse amor, mas sei hoje
que estou intimamente ligado à forma
de vida que escolhi, encontrei na arte
do cuidar a minha paixão, na verdade
o meu propósito, sou Enfermeiro, sou
um Enfermeiro que cuida.
Na minha ainda jovem carreira, o início encontra-se com o presente, é na
Unidade de Longa Duração e Manutenção O Poverello que ano após ano
aprofundei todos os conhecimentos
que me permitem ajudar, reabilitar
ou minimizar o sofrimento a todas as
pessoas que em mim, confiaram essa
responsabilidade. Em retrospetiva percebo que graças ao contacto com a tipologia de doentes que acompanhei no
contexto da RNCCII, me tornei acima

de tudo um Enfermeiro mais humano,
sem o cliché associado a este tipo de
afirmações, acredito fortemente neste
impacto.
Ao longo da nossa vida as doenças agudas ocupam normalmente períodos
temporais breves, em que a necessidade
emergente dos cuidados de um Enfermeiro focam-se na manutenção da
vida e controlo de sintomas agudos, no
caso dos doentes crónicos a quem diariamente tenho o privilégio de cuidar,
além de salvaguardar a vida e garantir o
controlo sintomático do utente, é nosso
dever olhar para todos os contextos
que englobam a pessoa, olhar a pessoa
além do doente. Esta busca evidencia a
singularidade de cada pessoa, e sem gratificações imediatas, encontramos essa
gratificação e motivação nas pequenas
lutas, na recuperação simples de alguém
conseguir alimentar-se sozinho, de conseguir voltar a dar um passo, de uma
ferida crónica cicatrizada ou até mesmo
na reconexão com um familiar, num
regresso a casa e até numa despedida.
Nós Enfermeiros que diariamente

aceitamos o desafio de trabalhar em
contexto de Cuidados Continuados
Integrados, acedemos profundamente
à vida de cada doente, partilhamos
com eles as suas angústias e as suas
vitórias, e podendo parecer algo difícil

de amar, posso parafrasear a música e
afirmar que qualquer retrospetiva que
faça sobre a minha profissão só pode ser
uma “Retrospetiva de um Amor Profundo.”

Cuidar e amar o próximo
Texto: Sandrina Vieira
Assistente Social n´O Poverello

“O Papa João Paulo II lembra-nos
num documento que Cristo, se aproximou incessantemente do mundo
do sofrimento humano (…) e essa sua
forma de agir exercia-se principalmente com os doentes e com os que
esperavam a sua ajuda. Curava os
doentes, consolava os aflitos (…) Era
sensível a todo sofrimento humano,
tanto do corpo como da alma (João
Paulo II, carta Apost. Salvifici doloris, 11-II-1984,16).”
Como Assistente Social n´O Poverello,
procuro seguir os ensinamentos que
Jesus Cristo nos deixou: Cuidar e Amar
o próximo! Percorro o caminho dos
meus dias, acolhendo os doentes com
base neste ensinamento.
O doente não se resume apenas ao
problema de saúde, mas também aos
problemas sociais, que lhes provo-

cam ansiedade, insegurança, angústia, diminuição da autoestima. Existe
uma perda de funções, na mudança
de papéis sociais e a necessidade de
planificar o futuro. A doença não se
manifesta apenas no corpo, abate também a pessoa, altera o seu percurso de
vida diária e modifica a relação com
os outros e por isso significa também
sofrimento.
Ser Assistente Social é criar uma relação de confiança e proximidade com o
doente, para que se possa auxiliar na
resolução dos seus problemas sociais,
nomeadamente: na mediação familiar,
na resolução de assuntos burocráticos,
na defesa dos seus direitos, na obtenção
dos benefícios sociais mediante a sua
condição clínica. Pode-se assim minimizar o sofrimento e todas as angústias
que a doença lhe traz.
Estar sempre ali para o acompanhar. A
satisfação dos doentes e famílias, a relação de confiança baseada na disponibili-

dade para ouvir, prestar atenção e aceitar
o outro como pessoa, são pontos basilares na atuação do serviço social. Uma
comunicação eficaz é muito importante
para minorar os sentimentos de insatisfação e sofrimento.
Na relação que é criada ao longo do
tempo, a preocupação torna-se muitas vezes recíproca. Já aconteceu de
na minha ausência procurem-me, querendo saber se estou bem! O doente
vê-me muitas vezes como a pessoa que
preenche um espaço vazio na ausência
de família. É muito gratificante este
sentimento!!
Encontramo-nos a atravessar um
momento de Pandemia, tornando-se cada vez mais importante o papel
do Serviço Social na relação de proximidade entre doente e as famílias,
de forma a minimizar o sofrimento,
o distanciamento a que a situação nos
obriga. Adaptamo-nos e começamos
a realizar videochamadas, de forma a

criar maior proximidade entre as famílias e doentes. Refletindo-se numa
maior tranquilidade e bem-estar do
doente, que ao perceber que as suas
famílias se encontram bem ficam contentes e satisfeitos. É muito recompensante poder dar sempre o meu melhor,
aos doentes, todos os dias.
Quando o doente volta para sua casa fica
uma ligação de amizade, muito além da
profissional. Existem momentos passados, que me aquecem o coração e que
recordo com saudade. Partilho um
que me lembro com carinho, quando
o doente no final do internamento, ao
chegar próximo da saída para regressar
a sua casa, me pede se pode continuar a
utilizar o meu contacto, no caso de ser
necessário ou simplesmente para dizer
olá! Assim se pode dizer que a saúde é
o estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausência
de doença.
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O Doente é único
Texto: Vera Petiz
Coordenadora do Serviço de Psicologia n’ O Poverello

“fazer com que a Pessoa se
veja e se defina para além
da doença”
“Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos.” (Artigo
1 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948). Esta dignidade deve
acompanhar a pessoa ao longo das diferentes fases da sua vida. Desde o nascimento, ao seu crescimento, eventual
doença e morte. É nesta premissa que
assentam os cuidados prestados à pes-soa doente que se encontra internada
na Unidade de Cuidados Continuados
e Paliativos “O Poverello”. Quando é
admitido um doente n’ O Poverello, é
admitida uma Pessoa. Não é uma “neoplasia do pulmão”, não é um “AVC
isquémico”, é uma Pessoa a quem foi
diagnosticada uma neoplasia do pulmão e uma Pessoa que sofreu um AVC
isquémico. Centramo-nos na Pessoa
para que os cuidados sejam efetivamente individualizados e humanizados, dando resposta às particularidades
e idiossincrasias da Pessoa doente. Para
que tal seja concretizável, trabalhamos
em Equipa Multiprofissional e, tal
como o nome indica, em Equipa. Não
uma simples soma de trabalhos de
diferentes áreas profissionais (médi-

cos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala,
fisioterapeutas, terapeutas operacionais, animadores socioculturais, assistentes sociais, assistentes espirituais),
mas como um trabalho que todo ele se
converge e integra para e na prestação
de cuidados à pessoa doente. À pessoa
doente e família, que muitas das vezes
se encontra fragilizada face às investidas da doença do seu familiar e ao
impacto/mudanças que vai trazendo
e introduzindo nas suas vidas. A pes-soa é encarada e cuidada no seu todo,
sendo que intervimos nas dimensões
física, psíquica, social e espiritual. O
doente é Único. E, como tal, os cuidados de que aufere são, também eles,
únicos, individualizados e humanizados. O mesmo se aplica aos cuidados
de Psicologia.
O Serviço de Psicologia d’ O Poverello atende a todos os doentes de todas
as Unidades, a saber, Unidade de Cuidados Paliativos, Unidade de Média
Duração e Reabilitação e Unidade de
Longa Duração e Manutenção. Procedemos à avaliação psicológica de cada

“O POVERELLO” - É A NOSSA MISSÃO!
Se quiser ajudar «O Poverello» faça os
seus donativos para a conta:
IBAN
PT50 0018 00035 13722 09020 67
Contacte-nos
Centro de Acolhimento “O Poverello”
Caminho de Montariol,
S/N - Apartado 1218
4710-316 S. Vítor – Braga
Tel
253 140 210
Email
geral@domusfraternitas.com

pessoa doente (e família), de forma
a proceder ao levantamento de eventuais necessidades existentes e, com
essa informação, elaborar o Plano de
Intervenção Psicológico. Este é individual, atendendo à idiossincrasia do
doente. Procedemos, após a avaliação
psicológica, ao acompanhamento individual dos doentes. Para além deste
acompanhamento individual, procedemos, também, à intervenção em
grupo (Grupo de Psicologia), proporcionando, assim, à pessoa doente um
momento de encontro e de partilha de
vivências, emoções e sentimentos com
os seus colegas de internamento. Nestes
grupos, nascem verdadeiras relações de
amizade, estendendo-se muitas delas,
para além da passagem n’ O Poverello.
A pessoa doente percebe que não está

só na sua caminhada. O gosto de trabalhar e de cuidar do doente é manifestamente grande. Por isso, o Serviço de
Psicologia dinamiza, também, sessões
de grupo de estimulação cognitiva, em
parceria com a Terapia Ocupacional.
São intervenções pensadas e delineadas
para o doente, fazendo-o ver-se e pensar-se para além da doença. Pois essa é,
apenas, uma pequena parte de si. Não
raras vezes, a doença fá-lo pensar no
oposto. E aqui está a beleza do nosso
trabalho: fazer com que a Pessoa se veja
e se defina para além da doença. Que
seja capaz de (re)pensar a sua vida e os
objetivos que para ela traçou. Nós estamos cá para o ajudar a alcançar esses
objetivos, escutando e acompanhando-o numa atitude fraterna, de quem
Cuida por Amor.
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O futuro da tartaruga e o nosso
amanhã
Texto: Miguel Cordeiro

“cuidar da
casa comum”
São Tomé e Príncipe, arquipélago na
linha equatorial, exala natureza por
todos os poros. A ilha do cacau e das
cinco espécies de banana, junta aos prodígios da natureza cinco das sete espécies de tartaruga, como sublimemente,
nos contou o autor do livro O Equador.
Somos conduzidos por toda a maravilhosa paisagem e costumes. Escaldados
por vertical e deslumbrante sol, único
das terras do equador, somente a suave
brisa marítima do entardecer, nos lembra a presença do mar. A paisagem verdejante oferece-nos espetáculo belíssimo
da natureza com flores como: a rosa de
porcelana, a rosa vermelha-alaranjada,

os bicos de papagaio, a begónia gigante
e as orquídeas. A verdejante paisagem
é colorida por árvores de fruto como a
bananeira, a mangueira e o coqueiro.
Junto do litoral as dunas salpicadas de
coqueiros e palmeiras, preenchem a
paisagem com vegetação dunar como
Ipomoea pes-caprae e Canavalia marítima. Caminhando com direção para o
interior da ilha, encontraremos pinheiros-de-são-tomé (ou pinheiro-da-terra),
Pau-Ferro e Pau-Caixão, subindo e
descendo as encostas, caminhando em
direção às plantações de cacau (a produção principal da ilha).
O povo são-tomense vive principalmente do cultivo do cacau e da pesca.
O oceano pródigo na distribuição dos
seus recursos, abençoou o povo de São
Tomé com espécies tão diversas como:
baleias, orcas, golfinhos e, evidentemente, as nossas tartarugas (tartarugas
ambulância, mão branca, sada, tatô e
cabeça grande). As tartarugas podem
viver cerca de cem anos, colocando

escondidos na areia, cerca de cem ovos.
Apesar desta incomensurável biodiversidade, a tartaruga teve durante
longo tempo, como destino provável o
estômago e o prato dos são-tomenses.
Como sabemos, poço ou saco de onde
sacamos e não colocamos, o vazio
encontramos. O Governo do arquipélago, começando a vislumbrar a agonia lenta das tartarugas e percebendo
o potencial do ecoturismo, começou a
canalizar verbas para salvar esta espécie.
A Associação Marapa (Mar, Ambiente
e Pesca Artesanal) nasceu no ano de
2003 com a missão de sensibilizar
para o problema. Lançou mãos á obra,
envolveu a comunidade e concretizou
variadíssimas medidas. Lentamente,
acompanhando o caminhar das tartarugas, foi tomando forma a “Escola
Azul”. Por meio de palestras e trabalhos científicos apresentados junto da
comunidade escolar, foi-se lançando
a “sementinha” do “cuidar da casa
comum”. Na página online Tato.org

podemos conhecer melhor as iniciativas daquela organização que já mereceu o louvor de prémios diversos.
Exemplos como este ajudam-nos a
irmanar um futuro com esperança,
porque, afinal o espírito “franciscano”
continua espalhado por todo o mundo
em proveito do mesmo mundo, do
mundo e dos homens, mulheres e
todas as criaturas nossas irmãs que o
habitam com igual direito.

Carta aberta que os Deputados
meteram na gaveta
Texto: Álvaro Silva, OFM

Em defesa da vida, damos aqui a conhecer aos nossos leitores, uma “Carta
Aberta”, que circulou nas redes sociais,
dirigida a todos e cada um dos Deputados do nosso Parlamento que votaram a
lei da «antecipação da morte».
Senhor DEPUTADO,
Matar é função do Estado?
Sabe que na Lei da Eutanásia proposta,
para ser votada por si:

e fatal” (artigo 2º). Nota: a diabetes é
uma doença incurável e fatal. Uma
doença hoje incurável amanhã pode não
sê-lo. A doença fatal pode durar décadas. Fatal não é terminal.

3.

O ato de matar o doente dependerá também da declaração subjetiva de “sofrimento intolerável” expressão
não reconhecida na medicina ou ordenamento jurídico (artigo 2ª). Nota: o conceito de intolerável é indefinido e depende
de factos aleatórios. Basta o sofrimento ser
emocional ou psicológico.

mínimo para requerer novo processo. A
própria lei incita a sucessivos pedidos.
(artigo 4: 3º e 5º: 3; 7º, 3; 9º, 3). Nota:
a indústria da morte há-de prosperar!
Com facilidade se encontrará um lugar
onde seja permitido após ter sido recusada
eutanásia.

6.

O ato de matar o doente “pode”
processar-se e executar-se em qualquer estabelecimento que pratique cuidados de saúde. (artigo 11º). Nota: um lar
pratica cuidados de saúde.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

O ato de matar o doente dependerá
da declaração (vaga e indefinida)
do que sofre de “ lesão definitiva de gravidade extrema” (artigo 2º). Nota: a amputação de uma perna ou a osteoartrose são
lesões definitivas de gravidade extrema.

O ato de matar o doente dependerá da declaração (vaga e indefinida) de quem tem “ doença incurável

Os procedimentos previstos para
cada processo de eutanásia implicam dezenas de horas de trabalho médico.
Nota: as mesmas dezenas de horas de trabalho médico dariam para centenas de
consultas (que estão em atraso).
Não há limite ao número de
vezes que uma pessoa pode
pedir a eutanásia, nem é fixado prazo

O médico objetor de consciência terá
de apresentar ao doente as razões da
sua objeção (artigo 20º, 2). Nota: a objeção de consciência por definição é um ato
totalmente livre que não pode ser sujeito a
nenhuma restrição incluindo a de ter de se
apresentar a suas razões.
Obriga sempre ao pagamento do
seguro de vida aos beneficiários
da morte (artigo 28º). Nota: ainda que

o seguro tenha sido feito na perspetiva de
suicídio assistido ou da eutanásia.

9.

Isenta de “responsabilidade disciplinar”, os profissionais que participem na eutanásia (artigo 21º). Nota: as
negligências, erros e incúrias são ignorados. As ordens profissionais são afastadas
da sua função.
Senhor Deputado,
É-lhe proposto que vote para matar
doentes a pedido!
Dentro de todos os poderes que lhe são
conferidos, não há outras medidas que
possa oferecer aos doentes do seu país,
para que o fortíssimo instinto de sobrevivência daqueles possa ser protegido, cuidado e apoiado?
É mais fácil e económico matar, do que
tratar?
Pode garantir que com esta lei os doentes
não serão abusados e pressionados?
A indústria da morte brotará desta lei?
Matar pessoas é a função Estado?

