
PROPOSTA DE ACÇÕES 
PARA A SEMANA DA VIDA 

Sem prejuízo da criatividade local, sugerimos 
algumas acções: 

1. Criar dinâmicas que façam chegar a 
documentação a todas as comunidades, 
replicando-a, se necessário 

2. Divulgar a Semana da Vida através de: 
- Sítio diocesano da internet 
- Imprensa diocesana 
- Imprensa e rádios locais e regionais 
- Colocar cartazes e programas de acção em 

lugares públicos 

3. Envolver nas dinâmicas da Semana da Vida: 
- Movimentos da área da Família 
- Associações diocesanas pró-Vida 
- Professores e alunos da EMRC 
- Grupos de jovens 
- Crianças da catequese 
- Outros grupos paroquiais 

4. Promover e organizar, a nível diocesano, 
vicarial I arciprestal I ouvidoria, paróquia 
momentos de estudo e de reflexão a partir 
do documento da Conferência Episcopal 
Portuguesa 

5. Propor e orientar momentos de oração pela 
Vida, nas diversas comunidades, ao longo 
da semana 

6. Organizar: 
- Passeios, caminhadas e manifestações 

públicas a favor da Vida 
- Visitas a hospitais, lares da terceira idade, 

sós e acamados, envolvendo as crianças e 
os jovens. 

7. ( . .. ) 

INTRODUÇÃO À 
ORAÇÃO PELA VIDA 
(Depois da comunhão - Page/a) 

Dia 13 - DOMINGO, Solenidade da Ascensão 

"A bênção divina da origem e a promessa de um 
destino eterno, que constituem o fundamento da 
dignidade de cada vida, são de todos e para 
todos. Os homens, as mulheres e as crianças da 
terra - são eles que formam os povos - consti
tuem a vida do mundo que Deus ama e deseja 
salvar, sem excluir ninguém." 
Que estas palavras do papa Francisco, ao iniciar
mos a Semana da Vida, nesta Solenidade da As
censão, nos ajudem a compreender como a 
nossa vida vem de Deus e é chamada a elevar-se 
eternamente, em Deus, com os sinais/chagas de 
todas as dores e todas as mortes. 

Rezemos a Oração pela vida. 

Dia 20 - DOMINGO, Solenidade de Pentecostes 
Encerramos a Semana da Vida nesta Solenidade 
de Pentecostes, quando o Espírito desce sobre 
nós, para acreditarmos no Mistério da Páscoa de 
Jesus e da nossa páscoa, e para sermos teste
munhas dessa promessa abundante de vida 
eterna que o coração de Cristo nos oferece. 
Que nos inspirem estas palavras do papa Fran
cisco: "O misterioso vínculo da criação do mundo 
com a geração do Filho, que se revela com o 
Filho que se faz homem no seio de Maria - Mãe 
de Jesus, Mãe de Deus- por amor a nós, nunca 
deixará de nos causar admiração e comoção. 
Esta revelação ilumina de maneira definitiva o 
mistério do ser e o sentido da vida. A partir daqui, 
a imagem da geração irradia uma profunda sabe
doria em relação à vida. Enquanto é recebida 
como dádiva, a vida exalta-se no dom: gerá-la, 
gera-nos; despendê-la enriquece-nos." 

Rezemos a Oração pela Vida. 

SEMANA DA VIDA 

13 a 20 maio 2018 

/ 

EUTANAS IA .. • • 

O que está em jogo? 

a vida conta contigo! 
conta connosco ... 
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APRESENTAÇÃO 

"Parece que hoje a criatura humana se en

contra numa particular passagem da sua his

tória que, num contexto inédito, se depara 

com as antigas e sempre novas interroga
ções sobre o sentido da vida humana, acerca 

da sua origem e do seu destino." 

Estas palavras do papa Francisco servem como 
linha inspiradora para a próxima SEMANA DA 
VIDA Voltamos à problemática da Eutanásia, 
que envolve a ética, a medicina, o direito, a filo
sofia, a religião ... e onde se 'misturam' experiên
cias pessoais e familiares. Parece-nos importan
te retomar o documento dos nossos bispos em 
201 6- (Eutanásia: o que está em jogo? Con

tributos para um diálogo sereno e humaniza

dor - para aprofundarmos o que está em causa, 
distinguirmos conceitos, conhecermos mais cla
ramente o que a Igreja defende e propõe; e 
também para nos deixarmos questionar por uma 
e outra posição, e testemunhar Aquele que pode 
libertar-nos, oferecendo-nos uma Luz que nos 
descubra a nós mesmos um sentido capaz de 
tornar boa a nossa vida e digna de ser vivida. 
"Qualquer que venha a ser o desfecho do que 

agora começou, a reflexão da teologia moral 
não pode ficar parada. Tem sempre de se inter

rogar sobre se o que está a acontecer na nossa 
cultura é um crescimento da liberdade ou um 

recuo. Somos mais humanos quando queremos 
ter poder sobre o termo do nosso viver ou 
menos humanos?" (Jorge Cunha). 

Com toda a humildade e respeito, a Igreja, 
porque é 'mãe e mestra da vida', tem de estar, 
sem medo, na primeira linha desta decisiva refle
xão sobre o dom primeiro que é a vida, lembran
do que este dom é uma tarefa infinita, que não 
cabe na 'frieza das leis', e tem de ser sempre 
acompanhado pela compaixão e misericórdia. 

MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS DOLOROSOS 
15 de Maio - Dia Internacional da Família 

1° Mistério: Agonia de Jesus no Horto das Oli

veiras (Me 14,33.35) 
Em Cristo, que luta contra a angústia da morte, 
encontramo-nos todos nós, homens e mulheres 
que lutam, tantas vezes desesperados, contra um 
sofrimento e uma dor 'insuportáveis'. 
Rezemos este mistério pedindo que todos os que 
se sentem esmagados pela noite da angústia, 
sejam capazes de uma profissão de confiança no 
Pai do Céu e no seu misterioso desígnio, e en
contrem esperança, consolação e luz, na comu
nhão com Cristo agonizante. Embora seja noite. 

2° Mistério: Flagelação de Jesus (Jo 18,40-19, 1) 
São tantos os irmãos e irmãs nossos 'amarrados 
à coluna' de uma situação que parece não ter 
saída nem sentido, de tal modo desfigura a 
pessoa na sua dignidade e humanidade, de tal 
forma suspende a capacidade de relação, fe
chando sempre mais num isolamento e silêncio 
sem a mais pequena luz. 
Rezemos este mistério pedindo que todos os que 
se sentem desfigurados do sentido e dignidade 
da sua vida, e 'flagelados' no corpo e no espírito 
pela incapacidade da alegria de viver, sejam 
apoiados e acompanhados por todos. Embora 
seja noite. 

3° Mistério: Coroação de espinhos (Jo 19,5) 
A coroa de espinhos também é símbolo de todas 
as dores e sofrimentos que se cravam na vida de 
tantos homens e mulheres, mais velhos e mais 
novos, de maneiras tão diferentes e desconheci
das. Quantas vezes dizemos de alguém que 
parece um farrapo humano! Como este Jesus, 
que nem parece um homem, e no entanto é 'o 
Homem'. Em Cristo ficamos a saber que quem 
toca no homem, toca em Deus. Aquele homem 

vai morrer, mas a sua vida não acaba, o Amor e 
o seu poder não o abandonarão. 
Rezemos este mistério pedindo que todos os 
que se sentem abandonados e injustiçados con
sigam abrir o seu coração ferido à Fonte que 
jorra para a vida eterna. Embora seja noite. 

4° Mistério: Jesus carrega a Cruz (Mt 27,31-32) 
"Somos frágeis. A vida é dura. Não somos o que 
nos acontece. Somos a resposta que damos ao 
que nos acontece. É essencial aceitar as fraque
zas das nossas forças. A fragilidade do que 
somos". (Via-Sacra para crentes e não crentes). 
Mas só a Luz da fé e o acolhimento do Amor 
no-lo podem revelar. Na oração, e na proximida
de e testemunho dos que caminham connosco. 
Rezemos este mistério pedindo que todos os 
baptizados, como o Cireneu, se sintam 'obriga
dos', interiormente, pelo amor, a carregar a cruz 
dos que sofrem. "Aliviar a dor de alguém é uma 
tarefa divina". Porque é de noite. 

5° Mistério: Jesus crucificado morre na cruz 
(Jo 19,26-28.30b) 
Ao pé da cruz, quando recebe o corpo morto de 
seu filho, Maria volta a ser mãe, e os seus filhos 
serão todos os 'discípulos amados', todos os que 
se ousarem abrigar-se sob o manto da graça sal
vadora divina e seguir Cristo na fé e no amor. 
Este é o convite e a promessa do Crucificado
-Ressuscitado. Maria é imagem da Igreja, nossa 
mãe, cuja missão é acolher todos os seus filhos 
e filhas, especialmente os que mais sofrem. 
Rezemos este mistério pedindo que a Igreja 
saiba acolher no seu colo e gerar, de novo, para 
a vida todos os que vivem a proximidade da 
morte. Porque a vida não acaba, apenas se 
transforma. Embora seja noite. 


