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será simples. Não é próprio de Deus 
conduzir-nos por caminhos fáceis. Mas o 
Senhor sempre nos acompanha e ilumina, 
não nos deixando desanimar pelas 
vicissitudes do caminho. 

Tal verdade deve despertar em nós uma 
expressiva gratidão para com Deus e um 
grande sentido de responsabilidade perante 
a resposta que devemos dar a esse 
chamamento.  

Preparemos desde já a nossa resposta 
tentando viver com intensidade toda a 
Quaresma, a fim de, com Cristo, podermos 
com alegria ressuscitar para uma 
reconversão verdadeiramente cristã. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Transfiguração do Senhor 
 

O monte Tabor é uma montanha da 
Baixa Galileia com 588 metros de altura. Do 
cimo avista-se o panorama espectacular de 
cinco vales férteis, dentre os quais se 
destaca o vale de Jizreel (Esdrelão). Ao 
longo dos séculos teve valor estratégico, 
pelo amplo panorama que do alto se 
domina.  

Esta montanha está carregada de 
significado religioso desde os tempos mais 
remotos. 

Várias tradições dos primeiros séculos 
do cristianismo, situam a Transfiguração no 
alto do monte Tabor. Já no século IV foi 
construída uma capela no seu cimo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Sofrimento) 
 

A dor não é uma virtude em si mesma, 
mas pode ser virtuoso o modo como a 
assumimos. 

(El Jesuita: Conversaciónes Con el Cardenal  
Jorge Bergoglio, S.J., 2010) 

Confiança 
 

Neste II Domingo da Quaresma, os 
discípulos acabam de ouvir dos lábios do 
Mestre, que Ele vai ser entregue e que vai 
sofrer.  Jesus anuncia a sua Paixão. 

Estas palavras eram difíceis de 
compreender e desmoralizaram os apósto-
los. Jesus, para os encorajar, mostra-lhes 
que o fim, não é o sofrimento, mas a Vida e 
a Ressurreição. É este o sentido da 
Transfiguração.Jesus esforça-se por animar 
os seus discípulos. 

A narração situa-se num “monte alto” 
que a tradição identificou como sendo o 
Monte Tabor. Jesus aparece inundado por 
uma luz branca. Estes dados do Evangelho 
querem estabelecer um paralelismo entre 
Moisés e Jesus. Moisés subiu ao monte 
Sinai para receber a Lei de Deus, e por 
estar perto de Deus o seu rosto brilhava 
tanto que tinha de colocar um véu na cara 
para não encandear o povo. Jesus é um 
“Novo Moisés” que guia o povo de Deus. 

Podemos sentir desânimo. Jesus 
encoraja a nossa esperança e convida-nos 
a estar alegres. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Não condenes os que estão em posição 
de destaque na política ou na administração 
pública. Nunca digas que no lugar deles 
farias melhor. Enquanto não puseres em 
acção as tuas forças, não tens a certeza 
daquilo que és capaz. Talvez fizesses pior, 
se estivesses na posição deles. 
     Procura desculpar, porque não conheces 
as circunstâncias em que se encontram, 
aqueles que têm sobre os seus ombros o 
grande peso da responsabilidade pública. 

E já agora, coloca de lado a côr política 

que te impede de vêr com nitidêz. 

De Parabéns... 
 

Esta semana está de Parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, apenas uma 

Leitora. Chama-se Mónica Gonçalves e 
pertence à Paróquia de Eiriz.  

O seu aniversário ocorrerá na próxima 
sexta-feira, dia 17 de Março. 

O Jornal do Leitor deseja à Mónica,  
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

O r a ç ã o 

Obrigado, Senhor, 
por este momento de luz 
que veio eliminar a obscuridade 
que se tinha anichado nos meus olhos. 
 

Obrigado, Senhor, 
porque via tudo escuro 
e pensava que já nunca mais 
se abriria em meus lábios um sorriso. 
 

Obrigado, Senhor, 
porque és luz que ilumina o meu caminho. 
 

Obrigado por me presenteares 
com o amanhecer da tua amizade. 
Ajuda-me a descobrir todas as coisas boas 
que me ofereceste com a vida. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Uma loiraça pergunta a um polícia na 
rua: 

– Senhor polícia, podia dizer-me onde é 
exactamente o passeio do outro lado? 

– É ali, menina! – responde o polícia, 
indicando-lhe, com muita delicadeza, o 
outro lado da rua. 

– Pois, eu bem me parecia! É que, 
quando eu estava daquele lado, aquele 
senhor ali, está a ver?, disse-me que era 
aqui! 
 
 

 

II Dom. Quaresma 
 

Encontramo-nos ainda no princípio da 
Quaresma e, por isso, todos nós somos 
solicitados a prestar muita atenção a tudo 
aquilo que o Mestre tem para nos dizer 
neste tempo quaresmal. 

Geralmente, durante o percurso na vida, 
nós escutamos muitas pessoas que nos vão 
conduzindo ora para o bem, ora para o mal. 
São profetas humanos que nos falam para 
nos indicar caminhos, nem sempre 
recomendáveis. 

Com a liturgia da Palavra deste domingo 
o Senhor quer chamar-nos à vigilância para 
o caminho da luz que devemos seguir: 
Jesus Cristo Nosso Senhor. 

Teremos seguido sempre este 
caminho? Decerto que temos algumas 
falhas... 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Gn 12, 1-4a) 

 
 

Monição:  
 

Deus convida Abraão a deixar a sua terra e a 
dirigir-se para o desconhecido, que é uma incógnita 
para ele. Mas obedecendo ao chamamento de Deus, 
Abraão inicia a história da salvação. 
 
 

Leitura:  
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

1Naqueles dias, o Senhor disse a 
Abrão: «Deixa a tua terra, a tua família e 
a casa de teu pai e vai para a terra que 
Eu te indicar. 2Farei de ti uma grande 
nação e te abençoarei; engrandecerei o 
teu nome e serás uma bênção. 3Abençoa-
rei a quem te abençoar, amaldiçoarei a 
quem te amaldiçoar; por ti serão aben-
çoadas todas as nações da terra». 
4aAbrão partiu, como o Senhor lhe tinha 
ordenado. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

A leitura não é difícil. Chama-se a atenção 
para a palavra “Abrão”, porque é mesmo assim 
que se lê, é mesmo assim que se pronuncía, não 
é “Abraão”. Abraão será mais tarde, a partir de 
determinada época. 

Isola e exercita uma ou outra palavra que 
notes mais dificuldade em pronunciar. 

 
Comentário: 
 

V.1 «O Senhor disse a Abrão». 
Estamos nas origens do antigo povo de 
Deus, como preparação do caminho do 
Evangelho: «no devido tempo Deus chamou 
Abraão para fazer dele um grande povo» 
(Dei Verbum, 3). A aliança com Deus 
implica uma série de exigências: deixar 
terra, família, casa e lançar-se para o 
desconhecido, «a terra que Eu te indicar…», 
fiando-se apenas na palavra de Deus. É 
assim que São Paulo há-de insistir no 
exemplo de fé e de obediência ao Deus de 
Abraão: Rom 4; cf. Hebr 11, 8-19. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22) 

 
 

Monição:  
 

Na recitação deste salmo manifestamos a nossa 
confiança em Deus, nos Seus desígnios e na Sua 
Palavra, sabendo que o Senhor não abandona os que 
n’Ele confiam. 
 

Refrão:         
 
ESPERAMOS, SENHOR, NA VOSSA MISERICÓRDIA. 
 

Ou:               
 
 DESÇA SOBRE NÓS A VOSSA MISERICÓRDIA,  
 PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, SENHOR. 

 
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  
Os olhos do Senhor estão voltados para os      
que O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 

 
 

A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (2 Tm 1, 8b-10) 

 

Monição:  
 

Nesta leitura, Pedro exorta o discípulo Timóteo a 
não desanimar perante as dificuldades que vai 
encontrar ao longo da sua vida e adverte que a 
fidelidade a Cristo não exclui riscos nem sofrimentos, 
mas que o Senhor nunca nos abandona durante todo o 
percurso. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 8bSofre comigo pelo 
Evangelho, apoiado na força de Deus. 
9Ele salvou-nos e chamou-nos à 
santidade, não em virtude das nossas 
obras, mas do seu próprio desígnio e da 
sua graça. Esta graça, que nos foi dada 
em Cristo Jesus, desde toda a 
eternidade, 10manifestou-se agora pelo 
aparecimento de Cristo Jesus, nosso 
Salvador, que destruiu a morte e fez 
brilhar a vida e a imortalidade, por meio 
do Evangelho. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 Recomendação aos Leitores: 
 

Também esta 2.ª Leitura não é difícil. 
Repara, no entanto, que uma só frase é meia 
leitura. Assinala-se aqui as cesuras. Já conheces 
os tempos: / = a um tempo; // = a 2 tempos: “Esta 
graça, / que nos foi dada em Cristo Jesus, desde 
toda a eternidade, // manifestou-se agora / pelo 
aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, // 
que destruiu a morte / e fez brilhar a vida e a 
imortalidade, por meio do Evangelho”.  
 
Comentário:: 
 

V.8 – São Paulo, nas vésperas da sua 
execução pelo ano 67, no seu segundo 
cativeiro romano, aparece a animar o seu 
discípulo a sofrer também pelo Evangelho.  
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V. 9-10 – Estes versículos, num 
contexto exortatório, constituem mais uma 
das belas sínteses paulinas da salvação, 
em forma de hino, em prosa ritmada; esta 
«salvação» tem, como ponto de partida, um 
desígnio divino gratuito e (à letra) «chamou-
-nos com um chamamento santo», santo, 
não só por ser de Deus, mas por levar a 
Deus; daí a tradução litúrgica, menos 
formal: «chamou-nos à santidade». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

Deus chama-nos a uma vida nova e ilumina-nos 
através de Jesus Cristo, que Se nos manifestou no 
meio da nuvem luminosa. 
  
 

Refrão: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
  

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 17, 1-9) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

1Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João seu irmão e levou-os, em particular, a um 
alto monte 2e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto 
ficou resplandecente como o sol e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. 3E apareceram 
Moisés e Elias a falar com Ele. 4Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei 
aqui três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e 
outra para Elias». 5Ainda ele falava, quando uma 
nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da 
nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus toda a minha complacência. 
Escutai-O». 6Ao ouvirem estas palavras, os discípulos 
caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. 
7Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: 
«Levantai-vos e não temais». 8Erguendo os olhos, eles 
não viram mais ninguém, senão Jesus. 9Ao descerem 
do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar 
dos mortos». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário: 
 

O facto de esta cena nos ser 
apresentado todos os anos no 2º Domingo 
da Quaresma tem um sentido para a nossa 
vida a ter em conta. Assim como para 
aqueles discípulos a Transfiguração de 
Jesus serviu de preparação para se 
confrontarem com a sua desfiguração na 
agonia do Getxemani, assim também nós 
temos de nos dispor com olhos de fé para a 
celebração do tríduo pascal. 

 
 
 

V.1 «A um alto monte». Os Evangelhos 
não dizem o nome do monte que 
habitualmente se julga ser o Tabor, segundo 
uma tradição procedente do séc. IV, um 
monte situado a 10 km a Leste de Nazaré. 
Como este monte não é muito alto (apenas 
560 m), há exegetas modernos que falam 
antes do Monte Hermon (2.759 m), junto a 
Cesareia de Filipe, região onde Jesus tinha 
estado, segundo os três sinópticos, uma 
semana antes.  

Pedro, Tiago e João, são os três 
predilectos de Jesus, destinados a ser 
«colunas da Igreja» (Gál 2, 9) particu-
larmente firmes, igualmente testemunhas da 
ressurreição da filha de Jairo (Mc 5, 37) e 
da agonia de Jesus no horto (Mt 26, 37), 
diríamos, uma espécie de núcleo duro. 
Jesus sabia que a sua Paixão e Morte lhes 
iria provocar um violentíssimo choque, por 
isso quer prepará-los para enfrentarem com 
fé e coragem tamanha provação. Pedro 
acabara de confessar Jesus como «o 
Messias, o Filho de Deus vivo» (Mt 16, 16); 
Jesus tinha-o declarado «bem-aventurado» 
por essa confissão de fé, que afinal era 
muito frágil, pois, logo a seguir, perante o 
primeiro anúncio da Paixão, Jesus havia de 
o repreender pela sua visão humana (cf. Mt 
16, 23).  

V.3 «Moisés e Elias». São os dois 
maiores expoentes de toda a revelação do 
Antigo Testamento: representam a Lei e os 
Profetas a convergirem em Cristo.  

V.9 «Não conteis a ninguém». Esta 
ordem enquadra-se na chamada «disciplina 
do segredo messiânico», que tinha por fim 
evitar uma exagerada exaltação do espírito 
dos Apóstolos; assim Jesus obviava a 
possíveis agitações populares que só viriam 
prejudicar e perturbar a sua missão. Em 
Marcos esta imposição do silêncio adquire 
um significado teológico muito particular. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Para que o Papa Francisco e os bispos a ele            
       unidos 

recebam a graça de sofrer pelo Evangelho, 
e ponham a confiança em Deus, como Abraão, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –   Para que os homens que governam as nações 

defendam os cidadãos e os seus direitos, 
e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Para que os doentes e todos os que sofrem 

vivam unidos à cruz do nosso Salvador, 
e um dia cheguem à contemplação da sua glória, 
oremos ao Senhor. 

 
4  -   Para que os fiéis que se reúnem ao domingo 

dêem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, 
aos que lhes pedem a razão da sua esperança, 
oremos ao Senhor.  

 

 
 

5 –  Para que esta assembleia de cristãos, 
à medida que comunga o Pão do Céu, 
se transfigure como Jesus no monte santo, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Resposta ao convite  
A resposta ao convite do Senhor. 
Deus convida Abraão a deixar a sua 

terra e a dirigir-se para o desconhecido. As 
promessas são grandes, mas o presente 
imediato é uma incógnita. Para Abraão, a 
única realidade que conta é a Palavra do 
Senhor que o chama. Confiado nela, põe-se 
a caminho. Deus vai-lhe divulgando pouco a 
pouco os passos que deve dar. 

Neste tempo, em que muitas pessoas 
são convidadas a deslocar-se do seu 
ambiente normal para se ajustarem a novas 
situações, cada um de nós deve ponderar 
que essa circunstância também é um 
convite a não nos fecharmos em nós 
mesmos, mas a termos a coragem de 
abandonar determinadas atitudes, algumas 
maneiras de pensar e de viver, certos 
hábitos ou costumes, ainda que muito 
frequentes na nossa sociedade e nada 
condizentes com o Evangelho. 

Todo o afastamento é sempre duro, mas 
tentemos ver nele o muito que Deus nos 
promete se formos fiéis à sua vontade, 
sabendo distinguir o que é bom daquilo que 
é mau e que falsos profetas nos propõem 
enganosamente como caminho querido por 
Deus.  

Só Ele, por intermédio de seu Filho 
Jesus, nos pode iluminar durante a viagem 
de toda a nossa vida, como fez com Abraão. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Alexandre III” 

(1159 – 1181) 
 
... continuação 

  
O seu papado foi bastante produtivo: 

criou o Sacro Colégio dos Cardeais; 
instaurou a regra de eleição por maioria de 

dois terços; oficializou a independência 
de Portugal; outorgou a carta constitutiva 
da Ordem dos Templários; estipulou que o 
casamento era um sacramento indissolúvel 
(lei em vigor até 1911, sendo, à altura, a 
única que regulamentava o matrimónio); e 
reservou aos papas a faculdade de 
canonizar e beaatificar. Colocou a primeira 
pedra da Catedral de Notre-Dame, conside-
rado o mais belo monumento de arte gótica 
do mundo;  declarou  perpétuo  o  jubileu de  
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Santiago de Compostela; e condenou a 
usura, o concubinato e o comércio de 
material bélico com os infiéis. 

Aquando da sua morte, o Vaticano 
encontrava-se numa posição privilegiada, 
usufruindo de um poder quase inquestio-
nável sobre as nações europeias. 

As políticas de Alexandre III revelaram-        
-se um importante legado para aqueles que 
lhe sucederam no trono pontifício, fazendo 
com que, ainda hoje,  este Santo Padre seja 
associado a uma imagem de moderação e 
lembrando como aquele que conseguiu 
através da sua conduta ganhar o respeito 
até dos seus inimigos. 

Um dos marcos do seu pontificado é a 
convocação, em 1179, do III Concílio de 
Latrão, em que participaram cerca de três 
centenas de bispos de todas as províncias 
eclesiásticas. 
____________________________________________ 
 

Quem nos ilumina  

na viagem 
 

Uma pergunta se nos coloca: Por que 
razão lemos hoje o Evangelho do episódio 
da Transfiguração de Jesus e qual o seu 
significado para nós? 

A resposta encontrámo-la no contexto 
em que se deu o acontecimento. Mateus 
não está interessado em nos relatar uma 
crónica ou simples informações da vida de 
Jesus depois de Ele ter preanunciado aos 
discípulos de que haveria de padecer e 
morrer na sua ida a Jerusalém. O 
evangelista quer levar-nos a compreender 
quem realmente é Jesus. Por isso recorre 
às figuras e aos símbolos que naquele 
tempo eram conhecidos e perfeitamente 
assimiláveis pelos seus ouvintes. 

Assim, se repararmos bem, quando 
Jesus quer dizer ou fazer qualquer coisa 
importante, sobe sempre a um monte. 
Assim procedeu Moisés quando recebeu a 
revelação de Deus, que depois transmitiu ao 
povo. Também não é inocente a referência 
a «seis dias» com que começa esta 
perícopa do Evangelho. Moisés –  refere-
nos o Antigo Testamento –  subiu à 
montanha «após seis dias», não foi sozinho, 
mas tomou consigo dois discípulos e foi 
envolvido por uma nuvem e aí a sua face é 
transfigurada pela glória divina. 

Ora, Mateus quer-nos apresentar Jesus 
como o novo Moisés, como aquele que dá 
ao novo povo, representado pelos três 
discípulos, a nova Lei, a revelação definitiva 
de Deus. Daí o rosto resplandecente de 
Jesus e as suas vestes luminosas, bem 
como  o envolvimento  pela nuvem luminosa 

 

 
 

 

vir  ativamente  e  ajudar  a  encontrar  um  
sentido para o sofrimento que não pode ser 
evitado, que faz parte da vida, em qualquer 
das suas fases, com ou sem doença. Os 
cristãos encontram esse sentido no 
sofrimento que Jesus Cristo experimentou 
até à morte na Cruz. Crentes e não crentes 
podem ver no sofrimento um desafio que 
nos faz crescer em humanidade (e não é 
humanamente benéfica a pretensão ilusória 
de fugir ao sofrimento inevitável). 

Dizia Viktor Frankl, um psiquiatra judeu 
que sobreviveu aos tormentos de um campo 
de concentração nazi, e que desenvolveu a 
logoterapia: «quando não podemos mudar 
certas circunstâncias da vida, somos 
desafiados a mudar-nos a nós Próprios». 

Como afirma Bento XVI, «a grandeza da 
humanidade determina-se essencialmente 
na relação com o sofrimento e com quem 
sofre». 

Para além do círculo afetivo dos seus 
familiares e amigos, a dignidade de quem 
sofre reclama o cuidado médico proporcio-
nado, mesmo que os atos terapêuticos e os 
analgésicos possam, pelo efeito secundário 
inerente a muitos deles, contribuir para 
algum encurtamento da vida. Neste caso, 
não se trata de eutanásia, pois o objetivo 
não é dar a morte, mas preservar a 
dignidade humana e a «santidade de vida», 
minimizando o sotrimento e criando as 
condições para a «qualidade de vida» 
possível. 
 

(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Não desanimes peran-

te as dificuldades do 

percurso 
  

A Jesus, e somente a Ele, devemos 
escutar, a fim de não desanimarmos com as 
dificuldades e os possíveis sofrimentos 
encontrados no percurso. Jesus afastar-        
-nos-á dos falsos profetas deste mundo que 
nos pretendem conduzir por caminhos que 
não nos transportam à verdadeira e única 
luz que ilumina toda a viagem da nossa 
vida. 

Deus chama-nos a uma vida nova e 
ilumina-nos por meio de Jesus Cristo, que 
se nos manifesta também a nós, neste 
domingo.  

Como Abraão, somos chamados, numa 
perspectiva dum projecto divino que 
consiste em vivermos essa vida nova, à 
imagem de Cristo. Esta vocação cristã é 
totalmente gratuita. É um dom. O ser 
cristão, todavia, implica riscos e não poucos 
sofrimentos.  Nem sempre o nosso percurso  
 
 

e a voz do céu: «Este é o meu Filho muito 
amado. Escutai-O!».  

Moisés e Elias falam com Jesus, pois 
toda a acção destas duas figuras se 
encaminha para a vinda do Messias 
prometido. É Ele, Jesus, a explicação e a 
realização de toda a Lei e dos Profetas. Mas 
os três personagens já não podem continuar 
juntos, Jesus destaca-se nitidamente dos 
outros, pois lhes é absolutamente superior. 
Por isso nos diz que quando os três 
discípulos levantam os olhos, apenas vêem 
Jesus e mais ninguém com Ele, pois Jesus 
é o novo profeta, o novo legislador. 

Aqui está a resposta à nossa 
interrogação inicial: no começo da 
Quaresma somos solicitados a prestar muita 
atenção ao que o Mestre tem para nos 
dizer. Durante todo este tempo litúrgico, 
Jesus indicar-nos-á o caminho que 
devemos percorrer.  
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

14 –  Será o sofrimento físico e 
psíquico uma justificação para a 
eutanásia ou o suicídio assistido? 

 

Importa lembrar que com a eutanásia e 
o suicídio assistido não se elimina, ou 
atenua, o sofrimento, elimina-se, sim, a vida 
da pessoa que sofre. A eutanásia e o 
suicídio assistido são uma forma fácil e 
ilusória de enfrentar o sofrimento, o qual só 
se enfrenta verdadeiramente através dos 
cuidados paliativos e do amor concreto para 
com quem sofre. 

Há que combater, através dos cuidados 
paliativos, o sofrimento que pode ser 
evitado. Tais cuidados permitem eliminar o 
sofrimento físico intolerável. 

Mas a dor e o sofrimento, físico e 
psíquico, fazem parte da natureza humana 
e acompanham o homem ao longo da sua 
vida.  A alegria do nascimento de um filho é 
antecedida pelo sofrimento do parto. Na 
vida de qualquer pessoa, os momentos de 
alegria e bem-estar, vão alternando com 
períodos mais ou menos prolongados de 
tristeza e sofrimento. É impossível julgar 
que se pode viver evitando a dor ou o 
sofrimento. E a morte nunca pode ser 
resposta. Se o fosse, estaria aberta a porta 
à legalização do homicício a pedido e do 
auxílio ao suicídio em quaisquer circunstân-
cias, o que não advogam os defensores da 
legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido. E deixariam de ter sentido as 
políticas públicas de prevenção ao suicídio. 

Há que evitar o sofrimento físico e 
psíquico destrutivo e intolerável, neles inter- 
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