
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vós sois o sal da terra” 
 

 

             Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

             Contacto do Pároco: 965786655 

Eucaristias:  

Semana de 10 a 16 de Fevereiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Quarta, 12 
19h30 

 MANUEL SENCADAS DOS SANTOS E FAMÍLIA 
 JOSÉ CARLOS VIEIRA MACEDO E PAIS 
 JOSÉ DA FONTE GRÁCIO 
 CARLOS VAU DA COSTA (aniv.º falec.) E ESPOSA 
 EM HONRA DAS CINCO CHAGAS DO SENHOR E DAS 7 DORES 

DE NOSSA SENHORA 
 ANA BARBOSA TORRES E MARIDO 

Sexta, 14 
19h30 

 JOAQUIM GOMES VIEIRA 
 JOAQUIM BARBOSA TORRES (aniv,º) – mc. Esposa 
 CRISTINA BRANDÃO DA TORRE E MARIDO 
 JESUÍNA MARTINS CORREIA E FILHO – mc. Prima Beatriz 

Sábado, 15 
19h30 

 IRMÃOS VIVOS E FALECIDOS DA CONFR DO SANTÍSSIMO 
 ISAURA DE CASTRO SÁ, MARIDO E CUNHADOS 
 CONSTANTINO GONÇALVES FONTES (aniv.º), ESPOSA E FILHO 
 ANTÓNIO CASANOVA, ESPOSA E FILHOS 
 EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, ESPOSA E FILHO 
 GRACINDA FIGUEIREDO MACHADO, MARIDO E FAMILIARES 
 JOAQUIM CONCEIÇÃO LIMA 
 EDVIGES ALVES DA COSTA, MARIDO, FILHOS E FAMILIARES 
 PAIS, IRMÃOS E FAMILIARES DE ACÁCIO CARVALHO 
 MANUEL JOÃO SILVA GONÇALVES CASANOVA – Confr Almas 
 HORÁCIO GONÇALVES CASANOVA (aniv.º), ESPOSA, FILHOS E 

GENRO 
 LUCIANO AMORIM DO VALE (aniv.º) E MARIDO 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA – mc. Família 

Domingo, 16 
Domingo VI 

Tempo Comum, A 

 PELO POVO 
 MARIA GOMES FERREIRA E MARIDO – mc. Filho Joaquim 
 JOAQUIM LOPES DA SILVA, ESPOSA E FILHO 

 
 
 
 

 

 
 

      Este mês farei o meu Retiro Espiritual de 17 até 21 de fevereiro ao 
meio-dia, pelo que estarei ausente nesses dias.  
 

       CONSELHO PASTORAL: Realizar-se-á no dia 10 de Fevereiro (segunda-feira), 
às 21 horas. Compareçam todos os que fazem parte deste conselho. 
 
           VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: Será na próxima quinta-feira, dia 13 
de Fevereiro, a partir das 9h, seguindo itinerário habitual. 

 
            CPM – PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO: Realizar-se-á de 28 de 
fevereiro a 04 de abril, no Centro Paroquial da Matriz. Os encontros de 
preparação para o Sacramento do Matrimónio acontecem todas as sextas-
feiras das 21h00 às 23h00. Inscrições no Cartório Paroquial. 
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Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Is 58, 7-10 → «A tua luz despontará como a aurora.»  

Salmo: 111(112) → «Para o homem recto nascerá uma luz no meio das trevas.» 

2ª Leitura: 1 Cor 1, 26-31 → «Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado.»  

Evangelho: Mt 5, 13-16 → «Vós sois a luz do mundo.» 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, 
com que há-de salgar-se? Não serve para nada, 
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; nem se acende 
uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, 
mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os 
que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz 

diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos Céus».  
 

 Palavra da salvação  

Oração colecta: Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família; e, 
porque só em Vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa 
protecção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo. 
 

DESAFIO À FAMÍLIA: O amor a Deus reflete-se no amor aos irmãos. Nesta 
semana, tenhamos um ato concreto de ajuda a alguém em necessidade, como 
por exemplo: pagar uma refeição a um pobre ou entregar roupa a quem 
precise. 

 

Carta aberta aos senhores deputados sobre a eutanásia! 
Exmos. Senhores Deputados! 
Sou padre há 33 anos e bispo há quatro anos. (…) Faz parte da minha agenda, 
quase todas as semanas, a celebração festiva com largas dezenas de idosos e 
doentes do Sacramento da Unção. Se neste momento fosse deputado, pensaria 

conscientemente, livremente e responsavelmente nas pessoas, especialmente nas 
mais frágeis.  

No momento de decidir o voto não poderia dar prioridade a estratégias 
políticas, ideológicas ou a orientações partidárias. 
Não há dúvida de que há doentes que se sentem mortos psicológica e 
socialmente (mergulharam numa vida sem sentido e experimentam a mais 
profunda solidão) e parece-lhes que já só lhes falta morrer biologicamente. 
Quererão realmente morrer ou quererão sentir-se amados? 
Com a eutanásia e o suicídio assistido provoca-se deliberadamente a morte de 
outra pessoa (matar) ou presta-se ajuda ao suicídio de alguém (ajudar a que 
outra pessoa “se mate”). A eutanásia não acaba com o sofrimento, acaba com 
uma vida! 
Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica desrespeitam o momento 
natural da morte (deixar morrer): a primeira antecipa esse momento, a segunda 
prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa. Para nós, crentes, a vida não 
é um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é dom de Deus e uma 
missão a cumprir. E é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que, como 
cristãos, encontramos o sentido do sofrimento. 
Mesmo se nos cingirmos a uma reflexão filosófica, não é lógico contrapor o valor 
da vida humana ao valor da liberdade e da autonomia. É que a autonomia supõe 
a vida e sua dignidade. A vida é um bem indisponível, o pressuposto de todos os 
outros bens terrenos e de todos os direitos. Não pode invocar-se a autonomia 
contra a vida, pois só é livre quem vive. Não se alcança a liberdade da pessoa 
com a supressão da vida dessa pessoa. A eutanásia e o suicídio não representam 
um exercício de liberdade, mas a supressão da própria raiz da liberdade.  
Temos também consciência de que nunca pode haver a garantia absoluta de que 
o pedido de eutanásia é verdadeiramente livre, inequívoco e irreversível. Em 
fases terminais sucedem-se momentos de desespero alternando com outros de 
apego à vida. Porquê respeitar a vontade expressa num momento, e não 
noutro? Que certeza pode haver de que o pedido da morte é bem interpretado, 
talvez mais expressão de uma vontade de viver de outro modo, sem o 
sofrimento, a solidão ou a falta de amor experimentados, do que de morrer? Ou 
de que esse pedido não é mais do que um grito de desespero de quem se sente 
abandonado e quer chamar a atenção dos outros? Ou de que não é 
consequência de estados depressivos passíveis de tratamento? Estando em jogo 
a vida ou a morte, a mínima dúvida a este respeito seria suficiente para optar 
pela vida (in dubio pro vita). Como cidadão e como crente, digo NÃO à 
Eutanásia e ao Suicídio Assistido, pois trata-se da interrupção voluntária do 
amor e da vida! Se fosse deputado o meu voto seria Não! 

Braga, 06.02.2020 
+ Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga 


