
Francisco. 

“A mensagem do Papa Francisco é de facto bastante tocante. A questão que refere é do tempo e a do estar ao servi-

ço. Quem está nos cuidados de saúde está sempre, de uma maneira mais direta e mais clara, ao serviço dos outros”, 

sustentou Paulo Macedo. 

Para o Ministro da Saúde, é necessário promover uma “humanização” de forma “mais visível, próxima e intensa”. 

“A saúde é, talvez a par do emprego, a maior preocupação das pessoas”, assinala o responsável, para quem qualquer 

governante está sujeito a contestação e tem a obrigação de ouvir as pessoas. 

Paulo Macedo considera que, por parte do atual executivo, houve um esforço no sentido de “apetrechar de recursos” 

o Serviço Nacional de Saúde (SNS), sublinhando o investimento, por exemplo, na área dos cuidados paliativos e a 

intenção de reforçar a oferta de especialistas de Medicina Geral e Familiar no país. 

“Não podemos é perder de vista a sustentabilidade do SNS, porque ele é essencial para as pessoas. É instrumento de 

coesão, essencial para os mais vulneráveis que durante estes anos de maior crise tiveram um Serviço Nacional de 
Saúde a responder-lhes. E tiveram os medicamentos mais baratos”, explica. 

O responsável valoriza o papel desempenhado pelos profissionais de saúde, “designadamente em tempos de crise, 
mais difíceis”, bem como pelos “cuidadores informais”. 

Confrontado com as críticas recebidas ao longo dos últimos tempos, o Ministro da Saúde opta por desvalorizar 
“oscilações de opinião pública” a seu respeito. 

“O Serviço Nacional de Saúde vai ficar mais sólido, não há dúvida, os hospitais deixaram de estar em falência técni-
ca, temos mais médicos do que em 2010, temos melhores indicadores de saúde, há melhor investigação e maior visi-

bilidade para essa investigação, fruto de um trabalho feito durante muitos anos”, conclui. 

A celebração do Dia Mundial do Doente, com a entrevista a Paulo Macedo e reportagem junto de outros católicos 
empenhados no setor, vai estar em destaque na próxima emissão do programa «70x7», este domingo (RTP 2, 

11h30) 
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Pastoral da saúde  

 

O ministro português da Saúde, Paulo Macedo, elogi-
ou o papel desempenhado por várias instituições cató-
licas neste setor e defendeu que a política seguida pelo 
Governo, durante a crise, visou a “sustentabilidade” 
do Serviço Nacional 



Não podemos deixar de falar 

Perseguição e ódio não são coisas do passa-

do, afirma Papa Francisco 

"Penso nos mártires dos nossos dias, aque-

les homens, mulheres e crianças que são 

perseguidos, odiados, expulsos das casas, 

torturados, massacrados" 

E é sobretudo quando acaba na prisão por ordem de Herodes Antipas que “o maior homem nascido de 
mulher” se torna, observou Francisco, “pequeno, pequeno, pequeno”. Primeiro, porque duvida de Jesus. 
Segundo, quando chega para ele o momento do fim, ordenado por um rei ao mesmo tempo fascinado e 
perplexo diante de João: “No final, depois desta purificação, abrindo caminho para a aniquilação de Je-
sus, termina a sua vida. Aquele rei perplexo se torna capaz de um decisão, mas não porque o seu coração 
tenha sido convertido, mas porque o vinho lhe deu coragem. E assim João termina a sua vida sob a auto-
ridade de um rei medíocre, bêbado e corrupto, pelo capricho de uma bailarina e pelo ódio vingativo de 
uma adúltera. Assim termina o Grande, o maior homem nascido de mulher”. 
“Quando eu leio este trecho – afirmou a este ponto o Papa – eu confesso que me comovo” e penso sem-
pre “em duas coisas”: “Primeiro, penso nos nossos mártires, nos mártires dos nossos dias, aqueles ho-
mens, mulheres e crianças que são perseguidos, odiados, expulsos das casas, torturados, massacrados. E 
esta não é uma coisa do passado: hoje isso também acontece. Os nossos mártires, que terminam sua vida 
sob a autoridade corrupta de pessoas que odeiam Jesus Cristo. Nos fará bem pensar nos nossos mártires. 
Hoje pensemos em Paulo Miki, mas isso aconteceu em 1600. Pensemos naqueles de hoje! De 2015”. 
Além disso, prosseguiu o Papa, este diminuir de João o Grande “continuamente até o nada” me faz pen-
sar “que estamos nesta estrada e caminhamos rumo à terra, onde todos nós acabaremos”. Faz-me pensar 
em “mim mesmo”: “Também eu vou acabar. Todos nós acabaremos. Ninguém tem a vida ‘comprada’. 
Também nós, querendo ou não, caminhamos na estrada da aniquilação existencial da vida, e isso, pelo 
menos para mim, me faz rezar para que esta aniquilação se pareça o mais possível com a de Jesus Cristo,  

 

. 
 
(Rádio Vaticano)  

sources: Rádio Vaticano  (Citado em Aleteia) 

O martírio dos cristãos não é algo do passado, mas muitos deles são vítimas também hoje “de pessoas 
que odeiam Jesus Cristo”. Esta foi a constatação feita pelo Papa Francisco na manhã desta sexta-feira 
(06/02), na homilia da missa na Casa Santa Marta, no final de uma intensa meditação sobre a vida e a 
morte de João Batista.  Seguindo as páginas do Evangelho de São Marcos, o Papa destacou que João  

com a sua aniquilação 



DIOCESE E PAÍS 

“Abre a tua porta à alegria do Evangelho” - Caminhada para uma Quaresma com Páscoa  
Documentos - “A ALEGRIA DO EVANGELHO É A NOSSA MISSÃO”  
 
Mensagem de Abertura 
Na mensagem que nos dirige para esta Quaresma, o Papa Francisco apresenta a Quaresma como um tempo favorável de graça e um percur-
so de formação do coração. 
O Papa Francisco sugere, para a formação do coração, os caminhos da oração, da caridade e da conversão, de modo que a oração nos abra à 
comunhão, e, pela caridade, na Igreja “tudo seja de todos”, até sermos capazes de fazer das paróquias “ilhas de misericórdia no meio do mar 
da indiferença”. 
Importa cultivar um clima de fraternidade e de esperança que transforme e abra o coração humano, tantas vezes indiferente ao mistério de 
Deus, à presença de Jesus e à ação da Igreja. 
  
Estava já preparada esta Caminhada da Quaresma – Páscoa e escolhida a imagem da “porta”, quando, ontem mesmo, recebemos esta belís-
sima mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano. É com muita alegria que vemos como esta imagem da “porta” serve também 
na mensagem do Papa este desafio para a abertura do nosso coração ao amor de Deus e à missão da Igreja. 
É com este mesmo espírito e usando a mesma imagem da “porta” que apresento à Diocese a Caminhada da Quaresma – Páscoa, inspirada 
na Exortação apostólica “A alegria do evangelho” e integrada no ritmo da dinâmica pastoral proposta à Diocese ao apresentar, no passado 
dia 9 de setembro, na celebração de Abertura do Ano pastoral o lema: “A alegria do Evangelho é a nossa missão”. 
Quero agradecer e louvar o belo acolhimento oferecido a este lema diocesano, e a quanto ele significa de mobilização pastoral, assim como o 
grande interesse encontrado em toda a diocese pela Caminhada de Advento – Natal, em que nos propusemos construir: “Uma casa para a 
alegria do evangelho”. 
Urge agora abrirmos nesta “casa construída para a alegria do evangelho”, juntamente com a “porta” do nosso coração as “portas” que nos 
façam entrar na Igreja e daí partir em missão: “Abre a tua porta à alegria do Evangelho”. 
Na linguagem da fé, a “porta” é um dos símbolos com o qual Jesus se identifica. “Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo” (Jo 
10, 7 ss). 
Na arquitetura das igrejas, a “porta” é o elemento de passagem que projeta para o mistério e envia para a missão. 
A Quaresma é um belo e necessário itinerário de sete semanas que nos conduz pelos caminhos da oração, da conversão, do jejum e da parti-
lha fraterna rumo à Páscoa. Depois, a partir da Páscoa, outras sete semanas nos levam, durante o tempo pascal, a irradiar a alegria da ressur-
reição. Assim, outras tantas portas se abrem pela mão da mesma Igreja, que nos preparou durante o tempo quaresmal para irmos em missão 
ao encontro do Mundo. 
A Quaresma é, assim, para os cristãos, e deve ser através deles para todo o mundo, um convite a abrir a porta do nosso coração à alegria do 
evangelho. A Páscoa, por seu lado, vai conduzir-nos à casa das famílias da nossa Diocese, a partir das “portas” da Igreja, abertas no domin-
go da ressurreição. Levaremos connosco a cruz florida com o belo e feliz anúncio da ressurreição e o convite a vivermos, no espírito da ale-
gria do evangelho, a partilha de bens que queremos recolher na renúncia quaresmal, como dom da generosidade de todos, para repartir por 
aqueles que deles precisam, sobretudo os mais pobres, sós e esquecidos. Vivamos todos, desde as crianças da catequese, aos jovens dos gru-
pos paroquiais e das escolas, às famílias, às paróquias, às comunidades religiosas e aos movimentos apostólicos esta proposta de itinerário 
espiritual e de dinâmica pastoral. Só assim a Igreja será “a mão que abre a porta através da qual Deus entra no mundo e o mundo n’Ele”. 
Cabe à Igreja, lembra-nos o Papa Francisco, ser “como a mão que mantém aberta esta porta, por meio da proclamação da Palavra, da cele-
bração dos Sacramentos, do testemunho da fé que se torna eficaz pelo amor”. E o Papa adverte que, se a Igreja não for esta mão “não deve 
jamais surpreender-se, se se vir rejeitada, esmagada e ferida”. Por isso, “cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar [o limiar 
desta porta, poderíamos acrescentar] que a põe em relação com a sociedade circundante, com os pobres e com os incrédulos.” 
Não deixemos de abrir a “porta” do nosso coração! Só um coração forte, pobre e misericordioso, vigilante e generoso que se abre à oração, à 
conversão e à reconciliação compreende como é importante viver e ser Igreja de portas franqueadas a todos, aberta para a todos receber e 
por todos rezar, vencendo a indiferença com o amor. 
Mais do que lamentarmo-nos pelo declínio de uma civilização em fim de ciclo, que a violência, o terror, o medo e a pobreza indiciam, deve-
mos ser capazes de iluminar o mundo com a luz transformadora que nos vem do amor misericordioso de Deus e renasce em cada Páscoa. 
Importa sentir que um futuro justo e solidário, de que a unidade dos cristãos e a comunhão da Igreja devem ser sinal e anúncio, não é um 
destino distante nem um caminho inacessível. O Papa Francisco lembra-nos que “na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do 
Filho de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o Céu e a terra”. 
Centramos esta Caminhada da Quaresma – Páscoa na liturgia de cada domingo. Aí se inspiram os desafios semanais a pormos em prática, 
os gestos significativos e os compromissos de ação a realizar. Aí encontramos a “chave da porta” que nos abre o coração para a mensagem 
inspiradora para a semana e para a oração pessoal, familiar e comunitária de cada dia. 
Aí sentiremos os apelos de Deus à renovação espiritual, que está ao alcance de todos nós, sacerdotes, diáconos, consagrados e leigos, e de 
todos faz testemunhas da ressurreição e mensageiros felizes do evangelho. 
Vamos transformar estes apelos de Deus em imperativos de conversão e em compromissos de missão, para que o mundo sinta a ternura do 
amor de Deus. Coloco esta mensagem no coração de cada um dos diocesanos e de todas as famílias, paróquias, comunidades religiosas e 
movimentos apostólicos, para que em todos se reavive a bela experiência quaresmal e pascal, que nos leva, a partir do encontro com Cristo, 
ao encontro de quantos habitam esta mesma casa, que é a diocese do Porto. 
Faço meus os votos, os desafios e os sentimentos do Papa Francisco que conclui assim a sua mensagem da Quaresma para este ano: “Com 
estes votos, asseguro a minha oração por cada crente e cada comunidade eclesial para que percorram, frutuosamente este itinerário, enquan-
to, por minha vez, vos peço que rezeis por mim. Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde!” 
 
Com afeto fraterno desejo a todos uma abençoada Quaresma e uma santa e feliz Páscoa. 
  
Porto, 28 de janeiro, festa de S. Tomás de Aquino, de 2015 
 

António Francisco, Bispo de Porto 


