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Durante séculos, a Igreja esteve mais interessada nos que 

respiravam saúde e poder, do que com os frágeis deste mundo. 

Francisco tem vindo a derrubar vários tabus… 
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e a corporeidade 
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or que é que o papa Francisco é diferente? Por que é que, às vezes, 
gosta mais dos agnósticos e, até, dos ateus, do que muitos católicos 
conservadores? 

A resposta surge na recente entrevista concedida a este jornal. Quem, como 
este jornalista, conheceu sete papas, pode bem notar a diferença entre 
Francisco e a maioria dos pontífices da era moderna. 

Até os menos conservadores foram papas espirituais, que tinham medo da 
carne, do tangível, do que está próximo. Eram o messias do espírito e dos 
bons. 

O papa Francisco, pelo contrário, é um papa que não se ofende com a 
corporeidade. E, por isso, é um papa que beija e abraça e, além disso, com 
autenticidade. 

A sua obsessão, como transparece na entrevista, é mostrar que o cristianismo 
é proximidade. O Deus cristão, é o Deus da incarnação. “Proximidade é tocar, 
tocar no próximo a carne de Cristo”, disse Francisco aos jornalistas do EL PAÍS. 

É esta a diferença entre o burocrata e o pastor. O primeiro conta o número 
das suas ovelhas, o segundo cuida delas, dá-lhes de comer e de beber, e 
preocupa-se quando elas adoecem. 

Na sua entrevista, Francisco cita o capítulo 25 de Mateus, uma passagem que 
resume a força do cristianismo: “Tive fome, estive preso, estive doente”. Tudo 
o resto, na opinião do papa, pode não passar de pura beneficência. 

Eis a razão de Francisco pedir aos presbíteros que acolham os divorciados, os 
gays, as mulheres que abortaram. Não faz filosofia ou teologia. Interessa-lhe 
mais as pessoas com as suas dores e pecados, do que as leis frias do Direito 
Canónico. 

Também disse, na entrevista, que o seu único modelo é o dos Evangelhos. E 
neles, Jesus não afasta nem as prostitutas nem os leprosos, reais ou 
simbólicos. É duro, isso sim, com a hipocrisia. 

Já existe no Vaticano quem diga, à boca pequena, esperar que o seu sucessor 
“volte a ser papa a sério”. Para os novos fariseus do poder eclesiástico, 
Francisco não é papa. É demasiado corporal e da rua. 

Quando cardeal de Buenos Aires, uma senhora confessou-lhe, orgulhosa, que 
nunca passava por um mendigo, sem lhe “dar uma esmola”. Francisco 
perguntou, então: “E a senhora atira a moeda ao chão, ou deposita-a nas 
mãos dele, tocando nelas?”. 

No Brasil, lembrou aos bispos que não deviam andar por aí como príncipes, 
mas “a cheirar a ovelha”. 

P 

http://brasil.elpais.com/tag/francisco_i/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/21/internacional/1485022162_846725.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/21/internacional/1485022162_846725.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/05/internacional/1438770370_346487.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/05/internacional/1438770370_346487.html
http://brasil.elpais.com/tag/ciudad_del_vaticano/a
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Quando Pio XII descia da Basílica de São Pedro, para se encontrar com os 
peregrinos que desejavam beijar-lhe as mãos, assim que voltava aos seus 
aposentos, pedia, imediatamente, álcool para as desinfetar. 

Voltar a ser como os papas anteriores, para quem o toque, a carne, o 
concreto era, apenas, pecado? 

Antes Francisco, que se confessa pecador, e que, talvez por isso, se entende 
melhor com os que tropeçam, do que com os considerados puros. 

“Não vim para ajudar os saudáveis, mas os doentes. Não vim para chamar os 
justos, mas os pecadores” (Mc. 2,17). 

Durante séculos, a Igreja esteve mais interessada nos que respiravam saúde 
e poder, do que com os frágeis deste mundo. 

Francisco tem vindo a derrubar, na Igreja, vários tabus reacionários, que 
pareciam ter petrificado para sempre. 

Nenhum papa anterior se teria atrevido, como ele, a dizer que quando alguém 
se encontra com outrem no seu caminho, não lhe pergunta se acredita em 
Deus, mas sim o que faz ele pelos outros. 

A religião dele é a do próximo, com quem reparte alegrias e tristezas, vitórias 
e fracassos. 

E não é pouco. 
 

Juan Arias. Jornalista.  

Em El País (edição brasileira), 24/01/2017 

 

 
 
Para ler na íntegra a entrevista do papa Francisco ao El País, aqui: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/21/internacional/1485022162_846725.html 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/21/internacional/1485022162_846725.html
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“permaneço cristão, 
mesmo escolhendo como morrer" 
 

“A minha ideia de concluir a 
vida em paz e harmonia 

inspira-se na Bíblia. É preciso 
um fundamento ético para 

uma medicina que tutele 

realmente a humanidade do 
paciente." 

 
 

 

“A minha ideia de concluir a vida em paz e harmonia inspira-se na Bíblia. É preciso um 
fundamento ético para uma medicina que tutele realmente a humanidade do paciente." 

É esta uma das afirmações do livro Morire felici? [Morrer felizes?] (Ed. Rizzoli), do teólogo 
suíço HANS KÜ NG ,  do qual publicamos um trecho. Küng é professor emérito da 
Universidade de Tübingen, Alemanha. 
 

O artigo foi publicado no jornal La Repubblica, 25-02-2015.  
 

"Defendendo, a todo o custo, a responsabilidade pessoal na morte, o senhor 
põe em perigo toda a grande obra da sua vida." Foi mais ou menos assim que se 
expressaram muitos amigos e leitores, depois da publicação do terceiro volume 
das minhas memórias, Erlebte Menschlichkeit ("Humanidade vivida"), em 
outubro de 2014. 

Levo muito a sério as objeções deste tipo, mas preferiria que, na memória da 
posteridade, a minha recordação não ficasse ligada, sobretudo, ao tema da 
eutanásia. Afinal, a minha posição, em relação à morte, só pode ser julgada 
corretamente, se se tiver ao menos uma vaga ideia do meu interesse constante 
por assuntos fundamentais, como a questão de Deus, o ser cristão, a vida eterna, 
a Igreja, o ecumenismo, as religiões do mundo, a ética mundial etc. 

Continuo a professar a primeira das quatro "normas imutáveis" da ética 
mundial, aquela que aborda o "dever de uma cultura do respeito por toda e 
qualquer vida", proclamada pelo Parlamento das Religiões Mundiais em Chicago, 
em 1993: "Das grandes tradições éticas e religiosas antigas, porém, acolhemos o 
preceito: Não matarás! Ou, formulado de maneira positiva: Sente temor diante da 
vida! Ora, recordemos uma vez mais as consequências deste antigo preceito: toda 
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e qualquer pessoa tem direito à vida, à integridade física e ao livre 
desenvolvimento da personalidade, desde que não fira os direitos de outras 
pessoas. Ninguém tem o direito de torturar outrem, quer física quer 
psiquicamente, nem de ferir, nem muito menos de matar alguém". 

No entanto, justamente porque "a pessoa humana é infinitamente preciosa e 
deve ser protegida incondicionalmente", e isto até ao fim da sua vida, é preciso 
refletir, com atenção, sobre o significado destas palavras na era da medicina 
tecnologicamente avançada, que é capaz de provocar a morte de um modo 
particularmente indolor, mas, em muitos casos, também, de prolongar a vida de 
maneira considerável. 

Gostaria, aqui, de abordar esta problemática com toda a franqueza, sem 
dececionar nenhuma das muitas pessoas que, ao longo de décadas, de certa 
forma, foram inspiradas pelas minhas teses. Por outro lado, congratulo-me com a 
adesão e confirmação de pessoas religiosas ou não, que me agradecem por ter 
tido a coragem de abordar, com a competência e a honestidade de um teólogo 
cristão ou, melhor, católico, a questão da eutanásia. 

Na vida do dia a dia, uma pessoa pode sentir a pequena felicidade de um 
instante de satisfação, por exemplo, de uma palavra gentil, de um gesto cordial 
ou do agradecimento por uma boa ação. Às vezes, também pode viver a grande 
felicidade de uma experiência momentânea exaltante, como o deleite da música, 
o contacto avassalador com a natureza, ou o êxtase do amor. 

Há, apenas, uma coisa que a pessoa não é capaz de fazer: prolongar o bom 
humor. A súplica que Fausto dirige no momento da máxima alegria – "Detém-te, 
és tão belo" – não é pronunciada por acaso e continua a não ser escutada. 

À pessoa, no entanto, em vez de uma felicidade perpétua, parece possível 
outra coisa: uma serenidade de fundo estável, que a impeça de perder a 
esperança, até mesmo nas situações desesperadas, e que alimente a sua 
confiança. 

Por outras palavras, aceitar, em princípio, a vida como ela é, mas sem se 
resignar a tudo. Uma serenidade de fundo, portanto, permite viver em harmonia, 
em paz consigo mesmo. Pergunto-me, então: tal atitude não pode ser 
conservada, mesmo face à fragilidade e à caducidade humanas, até à morte? 

A ars moriendi, a "arte de morrer", é um assunto que me fascina desde o ano 
de 1950, quando o meu irmão, Georg, sofreu, durante meses, de um tumor 
cerebral incurável, para depois morrer, devido a uma acumulação de água nos 
pulmões. Este tema impôs-se ainda mais à minha atenção desde que, a partir de 
2005, aproximadamente, o meu caro colega e amigo Walter Jens começou, 
apesar de submetido aos melhores tratamentos, a vegetar na névoa da demência, 
até se apagar em 2013. Essas experiências fortaleceram a minha convicção: não 
quero morrer assim! 

Ao mesmo tempo, no entanto, tenho verificado como é difícil captar o 
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momento certo para optar por uma morte confiada à própria responsabilidade. A 
intenção de não prolongar por tempo indeterminado a minha existência terrena, 
é uma pedra angular da minha arte de viver, e parte integrante da minha fé na 
vida eterna. 

Quando chegar o momento, tenho o direito, caso ainda seja capaz, de 
escolher, responsavelmente, quando e como morrer. Se tal me fosse concedido, 
gostaria de me apagar de modo consciente, a dizer adeus aos meus entes 
queridos com dignidade. 

Para mim, morrer feliz não significa morrer sem melancolia nem dor, mas ir 
embora consensualmente, acompanhado por uma profunda satisfação e pela paz 
interior. Afinal, é esse o significado da palavra grega euthanasia, que passou a 
fazer parte de muitas línguas modernas, mas vergonhosamente deformada pelos 
nazistas: "morte feliz", "boa", "justa", "leve", "bela". 

Numa palavra, um autêntico Requiescat in pace ("Descanse em paz"). Depois 
de ter organizado tudo o que precisava de ser organizado, com gratidão e com 
uma oração cheia de confiança. Para mim, esta atitude fundamenta-se, em última 
instância, na esperança de uma vida eterna, que é o cumprimento definitivo da 
existência, noutra dimensão da paz e da harmonia, do amor duradouro e da 
felicidade permanente. É esta a minha ideia do morrer feliz, que se inspira na 
Bíblia. 

Isto deveria bastar para esclarecer um conceito: esta eutanásia não tem nada 
a ver com um "autoassassinato" arbitrário e ímpio, planejado para provocar a 
autoridade eclesiástica, como alguns me acusam, tanto nos meios de 
comunicação, como através de cartas pessoais. 

Evidentemente, porém, alguns representantes da "doutrina eclesiástica", dos 
quais a minha conceção se dissocia, ainda não entenderam que a nossa visão do 
início e do fim da vida humana, também se encontra no centro de uma mudança 
de paradigma epocal, que não pode ser penetrado e dominado com o imaginário 
e a terminologia da teologia medieval, ou da teologia ortodoxo-protestante. 

Hoje, é necessário levar em consideração o notável prolongamento da vida 
permitido pelos progressos, antes dificilmente imagináveis, da medicina moderna 
e da higiene, mas também é preciso levar em conta as sucessivas ideias, que 
sublinham os limites de uma medicina baseada em argumentos e critérios 
exclusivos das ciências naturais e da técnica. Aumentou a perceção da 
necessidade de conferir um fundamento ético a uma medicina global que tutele a 
humanidade do paciente. 

Existe, também, na Igreja Católica, desde a posse do papa Francisco, a 
esperança de um maior frescor ou renovação, e de uma ajuda caridosa em 
questões que, todos sabemos serem bastante complexas. Para o pontífice, o 
cristianismo não é uma ideologia doutrinária abstrata, mas um caminho que se 
aprende a conhecer percorrendo-o. 
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1. Eutanásia 
 

 morte, que é, entre todos os tabus, o mais injustificado, anda a 

ser dissecada com pinças e paninhos quentes pelos colunistas 

que hoje reincidem no tema. Alguns sabem muito de História, de 

Teologia, de Filosofia, citam nomes grandes, aparentam ter de cor todas as 

constituições, escudam-se em conhecimento livresco, de acordo com.., 

segundo os princípios elementares da..., considerando as teorias de... Serei 

estúpida por não perceber que verdade, afinal, apregoam, se têm de facto 

opinião e de onde lhes vem o direito ao lugar cativo de mil carateres por 

semana, tantas vezes mal escritos e ofensivos para quem tenha dois dedos 

de testa. O teatro do debate público é isto: qualquer coisa sem chama nem 

compromisso, que mais baralha do que elucida e que passa rasteira quando 

parece estar a iluminar o caminho. 

(Qualquer um que já se tenha visto na iminência de, com as próprias mãos, 

dar o golpe de misericórdia, sabe que a voz do médico, do juiz e do padre 

são ciência vaga, sentença inválida, moral sem aplicação. Direitos? 

Deveres? Liberdades? Juramentos? Não há cartilha ou lei fundamental que 

não possam ser esmagadas quando um Deus maior e mais urgente é 

revelado nos olhos de quem se ama.) 
 
http://maepreocupada.blogspot.pt/2017/02/eutanasia.html 

 

 

A 

http://maepreocupada.blogspot.pt/2017/02/eutanasia.html
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2. Eutanásia 
 

belíssimo quadro de NICOLAS POUSSIN, intitulado «Extrema 

Unção», pintado por volta de 1640, dá-nos uma visualização da 

morte que nos remete para a era anterior à moderna medicina: remete-nos 

para uma realidade fatal que, ainda no século XIX, não diferia consoante o 

estatuto social do moribundo.  

Fosse ele rei ou escravo, a impossibilidade de hidratar de forma 

intravenosa um doente que - vítima de AVC, enfarte ou outra doença - não 

conseguia beber pela sua própria boca levava a que não se colocasse, 

sequer, a necessidade de eutanasiar ninguém. Era tudo (muito mais) 

rápido. As pessoas morriam de desidratação ao fim de uns dias, a partir do 

momento em que eram levadas para a cama, incapazes de andar, reagir 

ou - mais importante - beber. Eram simplesmente «chamadas por Deus».  

Mas morrer de desidratação é uma morte horrível (e hoje a medicina mitiga 
essa crueldade, embora o facto de hoje ser possível ligar o doente a 
hidratação e alimentação artificiais e pô-lo ligado a máquinas que o fazem 
respirar quando, sem a máquina, ele já não respiraria levante o problema 
de como e quando desligar a máquina). No entanto, apesar do horror da 
morte «tradicional» por desidratação, mesmo assim o quadro de Poussin 
transmite-nos uma sensação extraordinária de dignidade na partida. Seria 
bom morrer assim? Com este quadro diante dos olhos, talvez. 

Frederico Lourenço. Escritor, tradutor e professor universitário português. É grande 
especialista de línguas e literaturas clássicas, em particular de grego clássico. Prémio 
Pessoa 2016 
 

 
 

«Extrema Unção». Nicolas Poussin. Séc. XVII 

O 


