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Aos sócios da AMCP
É com grande alegria que escrevo
estas linhas para a primeira edição
da Newsletter centenário, iniciativa
da direção nacional destinada a
todos os sócios da nossa
Associação.
Ela vem de encontro a um dos
objetivos a que nos propusemos
quando fomos eleitos: dinamizar e
agilizar a comunicação com os
sócios e, em particular, com os
jovens médicos.
O pretexto para esta iniciativa é o
ano centenário da AMCP que
viveremos em 2015, mas é nossa
intenção dar-lhe continuidade nos
anos seguintes.
Procuraremos que a Newsletter se
torne o veículo informativo por
excelência das nossas atividades,
quer as de âmbito nacional, quer as
de índole local.
Esta direção tem também como seu
desígnio contribuir para a formação
espiritual dos médicos, pelo que
haverá sempre propostas neste
particular.
Pretendemos que venha a ter uma
periodicidade mensal e que chegue
a casa de todos os sócios por via
eletrónica logo que isso seja
possível.
Quero agradecer de um modo
particular ao meu colega de direção
Bruno Pinto, a quem foi confiada
esta tarefa, mas, também, ao
Daniel Oliveira Reis, jovem colega

que aceitou colaborar neste
trabalho.
Espero que gostem! Peço que
também
colaborem connosco
fazendo-nos chegar críticas e
sugestões e, desse modo, possam
contribuir para uma Newsletter
sempre melhor!
Que Cristo Médico, fonte de
inspiração para o nosso trabalho,
seja também o inspirador de todos
os que vierem a ler esta Newsletter
são os meus principais votos.
Carlos Alberto da Rocha
Presidente Direção Nacional AMCP

Exercícios Espirituais
Como católicos, acreditamos na
importância da vivência da fé no
trabalho, que no caso médico, tem
que estar impregnado de arte e
vocação. É desígnio desta direção
fazer com que a AMCP seja um
espaço de crescimento, discussão e
partilha de espiritualidade de
católicos que são médicos.
É neste sentido que ocorrerão de 5
a 8 de Dezembro de 2014 a edição
piloto de Exercícios Espirituais para
médicos. Destinam-se aos corpos
diretivos da AMCP (nacionais e
diocesanos) e ocorrerão na casa
Jesuíta de Soutelo, Braga.
Esperamos daqui partir para
edições a desenvolver durante
2015 por todo o país, necessariamente Norte, Centro e Sul,
onde os diversos núcleos dioce-
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sanos assim o solicitarem. Será uma
boa maneira de comemorar o
centenário da AMCP… reencontrando-nos com Cristo Médico.

Eucaristia de abertura do
centenário
O ano de 2015, centenário da
AMCP, é de festa.
Iniciaremos as comemorações com
a grande festa da eucaristia.
Esta vai-se realizar no Porto, na
cidade onde foi há 100 anos
fundada a AMCP, a 17 de Janeiro.
Será presidida pelo Sr. Bispo do
Porto, D. António Francisco dos
Santos. Teremos jantar comemorativo após a Eucaristia. Reservem
este dia nas vossas agendas. É com
muito gosto que serão recebidos no
Porto.

Atualização de dados dos
sócios
Verifica-se necessário atualizar os
dados dos sócios da AMCP.
Pretende-se proceder a uma
revisão do número de sócios
efetivos e potenciar a comunicabilidade interna da associação.
Realça-se a importância da
disponibilização de moradas de email, meio fácil, seguro, barato e
ecológico de partilha de informação.
Segue em anexo o folheto de
atualização de dados.
Mais informação no novo site da
AMCP.

Novo site em construção
Está em construção um novo site da
AMCP. Pretendemos que seja mais
interativo com os associados. Será
um cartão de visitas para quem nos
procura pela internet.
Já pode visitar os primeiros esboços
em www.medicoscatolicos.pt.
Aguardamos as vossas sugestões
para o novo endereço eletrónico
medicoscatolicos.pt@gmail.com.

Uma proposta mensal para todos
os sócios, para uso pessoal ou nas
reuniões de núcleos. Vários
indivíduos mas uma só Igreja
comunidade.
Nesta
primeira
edição, a consagração feita pela
Direção à Santíssima Trindade, por
ocasião do Conselho Nacional de
Maio de 2014. Nos próximos
números, propostas das casas
monásticas.
“Trindade Santíssima - Pai, Filho,
Espírito Santo - presente e agindo
na Igreja e na profundidade do meu
ser.
Eu vos adoro, amo e agradeço. e
pelas mãos da Virgem Maria, Mãe
Santíssima, eu me ofereço, entrego
e consagro inteiramente a vós,
nesta vida e para a eternidade.
Pai Celeste, a vós me ofereço,
entrego e consagro como filho(a),
pois de vós tudo provém
Jesus Mestre, a vós me ofereço,
entrego e consagro, como irmão(a)
e discípulo(a), querendo imitar-vos
e servir-vos como médico buscando
tratar, curar ou aliviar os sofrimentos corporais e psíquicos dos
meus irmão que me confias.
Espírito Santo, a vós me ofereço,
entrego e consagro, como "templo
vivo", para ser santificado, confiando que sois o dador da vida e da
saúde que em mim e através de
mim queres entregar aos meus
irmãos.
Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe,
vós que estais na mais íntima união
com a Santíssima Trindade, ensinaime a viver em comunhão com as
três divinas Pessoas, a fim de que a
minha vida inteira, pelo meu
serviço e vocação como médico,

seja um hino de glória ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo. Amém.”

Proposta mensal de reflexão,
individual ou para as reuniões de
grupo diocesanas.
Médicos como Cristo médico
A atual direção nacional da AMCP
quis ter como imagem de força do
seu mandato uma das invocações
mais antigas e menos conhecidas
de Jesus: Cristo médico. Não é
forçar a forma de ser e de estar de
Jesus trazendo-a ao nosso quefazer
quotidiano. É antes reconhecer que
um dos modos de ação, i.e.
salvação, de Jesus é o ser médico.
Recordemos que salvação e saúde
têm a mesma origem etimológica.
Sendo assim a ação salvífica de
Jesus é a ação de quem devolve e
dá saúde a quem dela precisa.
Assim o “Eu vim para que tenham
vida, e vida em abundância” é
também a missão e tarefa que nos
é confiada. Como médicos somos
convidados a trabalhar como Jesus:
dando vida, restituindo saúde a

quem dela carece.
Claro está que será necessário
entender e experimentar esta
missão em cada um de nós. Só
quem se vive como salvo pode
exercer esta mesma missão. Jesus
convida-nos a todos como cristãos
a colaborar com Ele na sua missão
de anunciar o Evangelho. Mas a
nós, médicos, confere-nos uma
missão muito particular: Exercer
essa missão como médicos.
Deste modo a nossa profissão deve
ser vivida não como um modo de
estar na sociedade mas antes como
uma tarefa que nos é confiada,
como aquilo que realmente é: uma
vocação.
Vocação não só de realizar a tarefa
médica com a competência e os
instrumentos que a medicina
moderna hoje dispõe mas, ao
mesmo tempo, perceber que essa
competência não só ajuda, dentro
dos limites que temos, a devolver a
saúde, mas antes de mais a dar
Saúde (salvação) à pessoa que
temos diante de nós. E fazê-lo
como Jesus: acolhendo, olhando,
percebendo a sua necessidade e
dar-lhe não o que pede mas o que
precisa para a sua salvação (saúde)
Pe. José Eduardo Lima sj
Assistente Espiritual Dir. Nac. AMCP

o que vai acontecer, de norte a sul do país

Data/ hora

Cidade

31/10
14:30h

Vila Real

31/10
11:00h

Castelo Branco

14/11
20:00

Viseu

14/11
21:30h

Lisboa

Evento
Reunião direção Diocesana.
Sede Distrital da Ordem do Médicos.
Conferência: Testamento Vital. Prof. Laureano
Santos e Prof. Cláudia Monge.
Hospital Amato Lusitano
Jantar angariação de sócios para a AMCP.
Restaurante "Mesa da Sé".
Reunião mensal do Núc. de Lisboa: Capítulo II:
"Na Crise do Compromisso Comunitário", com
Pe. José Miguel Pereira.
Centro Paroquial da Igreja do Campo Grande
Vigília de Cristo-Rei.
Sé de Viseu.

22/11
20:30h

Viseu

23/11
11:00h

Viseu

Eucaristia com as Associações e Movimentos
Católicos da Diocese. Sé de Viseu.

23/11
21:30h

Porto

Reunião Direção Nacional AMCP

5 a 8/12
20 – 16h

Braga

Exercícios Espirituais “Cristo Médico”
Corpos diretivos nacionais e diocesanos AMCP

17/01/15
17h

Porto

Eucaristia abertura Centenário AMCP
Sé do Porto. Jantar comemorativo

