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Eutanásia

A palavra eutanásia, etimologicamente, significa boa morte. - Isso me lembra que a nossa rua 

Boa Morte era originalmente denominada São José da Boa Morte. - Para os católicos São José é o  

padroeiro dos moribundos. - Pode a morte ser boa? - É comum dizer que todo mundo quer ir para o 

céu, mas ninguém quer morrer.

Há  casos  de  doentes  terminais  –  sem  possibilidade  de  recuperação,  muitas  vezes  sofrendo 

dolorosamente, em que a pedido do paciente e/ou da família, certos países autorizam a prática. - No 

Brasil é crime. - Talvez por motivos religiosos.

Alega-se que Deus dá  a vida e só ele pode tirá-la.

−Se Deus é o Deus da vida, ele não é o Deus da morte.

A tentativa de suicídio não é punida criminalmente.

−Para os católicos, o suicida não tem direito ao oficio fúnebre. - À época em que o catolicismo 

era religião oficial,  o suicida não poderia ser enterrado em um cemitério cristão – os protestantes 

também não (considerados hereges). - A igreja mantinha o controle dos cemitérios.

Se  um  cavalo,  p.  ex.,  quebra  uma  pata,  a  critério  do  veterinário,  pode  ser  sacrificado.  - 

Infelizmente, fui obrigado a sacrificar minha cachorrinha Lilith. - Tinha ela  então cinco anos.

−Morte assistida.

As circunstâncias do paciente são as mesmas. - Mas ninguém o induz à morte.

Aparelhos,  medicamentos,  que  prolongariam sua  vida  “vegetal”,  são  retirados  e  o  terminal 

morre. - Essa pratica é permitido pela nossa legislação.

Há muito que discutir sobre bioética.

O assunto não se esgota aqui.

- Como sempre, gostaria de retornos.
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