Vaticano toma posição contra «robôs
assassinos» em convenção internacional
O Vaticano manifestou em Genebra as
suas preocupações com avanço nos
estudos da aplicação da inteligência
artificial e robótica a armamento de guerra.
“A ideia de uma guerra travada por
sistemas de armas autónomas nãoconscientes e não-responsáveis parece
esconder uma atração pelo domínio que
esconde o desespero e uma perigosa falta
de confiança na pessoa humana”, disse D. Ivan Jurkovic, Observador
Permanente da Santa Sé nos organismos das Nações Unidas, com sede na
cidade suíça, numa intervenção enviada hoje à Agência ECCLESIA.
O responsável defendeu que a defesa dos chamados ‘robôs assassinos’
“ignora o facto de que, para uma máquina, uma pessoa humana, como tudo
o resto, é apenas um conjunto de dados”.
Num encontro de peritos governamentais sobre Sistemas de Armas
Letais Autónomos, esta terça-feira, D. Ivan Jurkovic considerou que este
sistema “pode desviar-se das áreas de evolução ou dos objetivos prescritos
pela autoridade política ou militar responsável”.
Um avanço neste campo, acrescentou, poderia traduzir-se no
comportamento de “atacar civis para maximizar o interesse militar, em
oposição direta ao princípio de distinção”.
“Além disso, tal perda ou diluição de responsabilidade induz uma falta
total de responsabilidade por violações, tanto do direito internacional
humanitário, quanto do direito internacional dos direitos humanos e pode
incitar progressivamente à guerra”, prosseguiu.
O Observador Permanente da Santa Sé entende que a delegação de
poderes nos sistemas autónomos abre o “caminho da negação, do
esquecimento e do desprezo pelas características essenciais únicas das
pessoas humanas e das virtudes dos soldados”.
“A segurança internacional e a paz são alcançadas através da promoção
de uma cultura de diálogo e cooperação, não através de uma corrida
armamentista”, concluiu.
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VIVER EM ESTADO DE RESSUREIÇÃO
A existência cristã é toda ela Pascal, porque Cristo
Ressuscitado doou à sua Igreja em testamento vital, a
energia mais poderosa da história e do universo: aquele
Espírito Divino que nos coloca em estado de ressurreição
continuada, que nos converte em Membros do Corpo
glorioso de Jesus, e participantes de uma nova identidade
que, tal como a dele, nos faz agentes de unidade e
comunhão, de santificação e transcendência, de profecia e
esperança.
Assim, viver em estado de Ressurreição é ser
testemunha viva da força da Cruz libertadora e fecunda,
porque é a fonte de onde brota a seiva viva que faz de cada
sacramento uma nova criação e também a revelação de
uma Presença luminosa e irradiante que nos ilumina o
Caminho e nos habilita
para a Missão que temos
enquanto arautos de uma
mensagem englobante e
total, porque ilimitada no
seu alcance e na sua
fecundidade.
O Prior

Prox. Dom.
Jo 10, 11-18

Campanha «Toda a Vida tem Dignidade»

Recomendamos o livro,

marca presença de informação na internet
A Federação Portuguesa
pela Vida (FPV) está a
dinamizar a campanha ‘Toda
a Vida tem Dignidade’, “em
defesa de uma sociedade
que cuida, não mata”, com
presença na internet nas
redes sociais.
«Somos contra a legalização da eutanásia porque acreditamos
numa sociedade que não abandona as pessoas doentes e em
sofrimento, à indignidade de uma injeção letal, antes cuida e
acompanha todos, especialmente os mais fragilizados»,
contextualiza a FPV.
A organização informa que as novas presenças na internet vão
dar “voz ao movimento” e são um contributo para todos que
“queiram conhecer e debater o tema da eutanásia”.
“A nossa sociedade foi construída sobre o valor da Vida
Humana. A Democracia assenta na ideia de que cada pessoa tem
um tal valor que não pode haver, aos olhos da lei, cidadãos de
primeira e cidadãos de segunda”, pode ler-se na apresentação do
projeto.
No sítio online www.todaavidatemdignidade.pt encontra-se
informação sobre o tema da eutanásia, tais como “factos, números,
artigos de opinião, pareceres científicos”.
“Estamos disponíveis para ajudar a enquadrar o tema da
Eutanásia no plano médico, jurídico e ético”, acrescenta a
Federação Portuguesa pela Vida.
O comunicado adianta, também, que a Universidade Católica
Portuguesa, em parceria com ‘Toda a Vida Tem Dignidade’, está a
organizar o colóquio ‘Eutanásia ou a Cultura do Cuidado’, no
próximo dia 23 de abril.
A iniciativa, entre as 14h30 e as 19h00, conta com a
participação do professor Theo A. Boer, como orador principal,
além de nomes como os professores José Gomes Canotilho,
Germano de Sousa, Henrique Leitão.
Ecclesia - CB/OC

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 16 A 22 DE ABRIL

Gaudete et Exsultate
Alegrai-vos e exultai
Terceira Exortação Apostólica
do Papa Francisco
------------------------------------------------------------------

Entramos no novo ano, já
começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração
lembre-se do CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos
a continuar a nossa missão.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 15,30h, 18,30h
ORAÇÃO DE TAIZÉ
- Segunda-feira, 21,30h
TEILHARD CHARDIN
-Segunda-feira, 21,00h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
S.S.V.P
- Quarta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 20,00h
- Sexta-feira, 21,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
GRUPO “DA SAGRADA FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 18,45h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
CURSO PREP.MATRIMONIAL
- Terça-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
GRUPO DE JESUS
- Sábado,10,00h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
Nª SENHORA SCHOENSTATT
- Sábado, 18,00h - Igreja
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

