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Ao fim de um ano de mandato, e
em pleno tempo de Quaresma, é
altura de avaliar o caminho
percorrido.
Foi com este propósito que a
Direção Nacional se
reuniu
extraordinariamente, numa manhã
de reflexão.
Foram
avaliados os
pontos
positivos,
os
negativos
e
(re)definidas metas.
Realçamos a dificuldade sentida na
eficaz comunicação com os núcleos,
no estímulo à sua dinamização e
criação de linhas de ação nacionais.
Mantemos a firme convicção na
proposta de Espiritualidade médica
ao exemplo de Cristo-Médico. Só
com(o) Ele poderemos ser bem
sucedidos na nossa missão.
Conscientes do tamanho da seara e
dos seus múltiplos desafios,
sabemos que só com a colaboração
e o empenho de todos chegaremos
ao coração de cada médico.
Mãos à obra!
Santa Páscoa.

Médico-Doente,
uma relação secular.

Número 5

março de 2015

também
uma
forma
de
evangelização, em resposta ao
desafio
lançado
pelo
Papa
Francisco.

Reunião Nacional dos Médicos
Católicos. Porto a 9 de Maio.

Ser sócio da AMCP é simples, basta
ir ao site e preencher o formulário
de pré-inscrição em “Torne-se
sócio”.

Centro de Cultura e Congressos da
SRN da Ordem dos Médicos.

Contamos com a sua ajuda para o
crescimento da associação

O programa está disponível no site
da AMCP, tal como a plataforma de
inscrições, aberta a partir da última
semana de Março.

Atualização de sócios

Pensamos que as temáticas
abordadas são úteis e atuais.
Não falte. Divulgue pelos seus
colegas.
Com
a
divulgação
interpessoal conseguiremos sala
cheia.

Campanha 1000 sócios
A propósito do Centenário, e em
pleno tempo de quaresma, a
Direção
Nacional
lança
a
campanha, cuja ideia já partilhou,
de renovação da AMCP, através da
conquista de novos sócios.

Mantemos o apelo para que
atualize os seus dados junto da
AMCP, no site em “Torne-se sócio”.
Atualize também o pagamento das
suas
quotas.
Faça-o
por
transferência bancária, débito
direto ou cheque (consultar site).
Foi aprovado no último Conselho
Nacional um plano de regularização
de quotas, que pode ser consultado
no site em: Direção Nacional/
Conselhos Nacionais/ Regularização
de quotas.

Meta: 1000 sócios até final do
mandato.
Não deixe de desafiar os seus
colegas e amigos, médicos. Esta é
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Relatos dos eventos da AMCP, em
janeiro, por todo o país.

Proposta de oração dos monges da
Igreja do Ocidente.

Proposta mensal de reflexão,
individual ou para as reuniões de
grupo diocesanas.

Conselho Nacional 2015
Realizou-se em Fátima, no passado
dia 14 de Fevereiro. Estiveram
presentes 17 pessoas, entre
membros da Direção Nacional e das
Direções Diocesanas.
Foram aprovados os relatórios de
atividades e contas do ano de 2014.
Divulgaram-se
as
iniciativas
planeadas para as comemorações
do Centenário, como a Reunião
Nacional em 9 de Maio no Porto,
sob o tema “Médico-Doente, uma
relação secular”; a comemoração
oficial em Lisboa em Outubro, com
data a divulgar; a primeira Reunião
Nacional de Jovens Médicos
Católicos que também decorrerá no
Porto em 28 de Novembro;
concertos
comemorativos,
a
realizar no fim do ano, nas dioceses
em que há núcleos organizados.
Sobre o congresso da FEAMC, a
ocorrer no Outono de 2016 em
Portugal, sob organização nacional,
decidiu-se nomear o Presidente do
congresso, o Professor Doutor
Laureano dos Santos, e a comissão
organizadora.
Aprovaram-se vários documentos,
nomeadamente
sobre
os
procedimentos de inscrição na
AMCP e regularização de quotas,
que podem ser consultados no site.

Senhor Jesus, nosso Salvador,
aquele que Tu amas está doente:
peço-Te com ele e por ele.
Senhor, estou aqui ao lado de
quem sofre
e quereria somente que o meu
amor
tornasse menos dura a sua doença
e a sua angústia.
Ajuda-me, Senhor a escutar,
inspira-me palavras de sabedoria e
de esperança,
concede-me um coração capaz
de partilhar o sofrimento.
Senhor, envia o Teu Espírito Santo:
que Ele traga consolação a todos
nós,
nos ilumine o mistério
da vida e da morte,
e torne mais sólida a nossa
comunhão.
Senhor, médico das nossas vidas,
aquele que Tu amas está doente:
mostra-Te também agora Deus
sempre fiel,
misericordioso e compassivo,
Aquele que consola e cura!
Ámen.
In: Ao lado do doente:
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi.
Coleção Cuidar & Curar. Ed Paulinas

Consideramos que foi uma reunião
proveitosa, sendo um dos pontos
altos a Eucaristia presidida pelo
nosso Assistente Nacional, do qual
esperamos a disponibilização da
homilia, muito enriquecedora, que
queremos colocar no site.

Paixão de Cristo e a fidelidade à
vida e missão recebida
Uma longa e nunca rompida linha
percorre a Sagrada Escritura,
atravessando os dias e as noites da
fidelidade e das infidelidades do
Povo. Sobre essa linha escreveu
Deus a história da sua fidelidade.
Este poderia ser um modo de dizer
a presença de Deus na história. Esta
é o correr da sua fidelidade, a
progressiva aprendizagem por
parte
dos
homens
da
incondicionalidade do Amor de
Deus para connosco. A Paixão de
Cristo é a proclamação, como se
fosse a Cruz um absoluto ponto de
exclamação cravado na terra do
mundo às três horas da tarde, da
fidelidade de Deus, é o culminar de
um tempo e o irromper de um
outro, novo, radicalmente novo,
enraizado nesse lugar exato e limiar
em que a Cruz se ergue cravada
profundamente como consumação
irrevogável do tempo anterior.
O Papa Francisco, com a iniciativa
recentemente
anunciada
da
convocação
do
Jubileu
da
Misericórdia – a obra da Fidelidade
divina – desafia a que captemos
este fio contínuo, tão frágil e, ao
mesmo tempo, nunca rompido,
para tecermos com os nossos
dedos em labor contínuo o véu da
Igreja como noiva perpétua a
oferecer-se em aliança fiel à
humanidade de cada tempo.
Ser médico e assumir-se como
médico católico pede o sacrifício da
profissão, sacrifício no sentido em
que esta palavra se diz da Paixão de
Cristo, entrega de si, da própria
vida, pela e para a vida dos outros,
cumprimento inteiro da missão
recebida do Pai.
A mística médica sempre andou
ligada ao exercício da profissão
como sacerdócio. Ora, no âmago do
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sacerdócio
encontra-se
esta
realidade: sacrifício – sacerdote é o
que oferece o sacrifício e sacrifício
é fazer sacro, Jesus é o Sacerdote
que se oferece a Si mesmo em
Sacrifício, o altar a Cruz. Sacerdotes
n’Ele, o nosso sacerdócio, o
sacerdócio comum dos fiéis, como
o Concílio Vaticano II definiu há
meio século, não pode não passar
por aqui, pela oferta de si mesmo
em sacrifício. Esta é uma
possibilidade nunca estancada do
necessário aprofundamento da

releitura conciliar do horizonte de
compreensão
do
sacerdócio
médico.
E, há que acrescentar, porque o
Sacrifício de Cristo é a expressão da
Fidelidade de Deus, não estamos só
a falar da mística médica, mas
também da ética médica que, se,
para um filho da Igreja, não assenta
na fidelidade à vida e à missão, em
que assentará então? Fidelidade
em ato(s): assim me atreveria a
propor um modo de ver a ética
médica, a partir do olhar para a

Paixão de Cristo, que é como quem
diz, Jesus apaixonado. Ética da
fidelidade animada pela mística
sacrificial que faz sagrado o
exercício da missão e o serviço à
vida – uma proposta aos médicos
para viver esta Páscoa.
Padre José Nuno F. Silva
Capelão do Hospital de São João

o que vai acontecer, de norte a sul do país
Data/ hora

Local

Evento

1 mar

Santuário de
Fátima

SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)

7 e 8 mar

Santuário de
Fátima

SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)

12 mar
21h
14 mar

Vila Real
Faro

Debate sobre Testamento Vital. Palestrantes Professor Doutor Walter Osswald, Dr. António
Caseiro Marques. Sede distrital da OM.
Retiro Quaresmal em conjunto com os núcleos da província eclesiástica do Sul (Algarve,
Beja e Évora). Casa de Ferragudo, Lagoa.

14 e 15
mar
19 e 20
mar

Santuário de
Fátima

21 e 22
mar
24 mar
21h
27 mar
21:30h

Santuário de
Fátima

28 e 29
mar
9 maio

Santuário de
Fátima

SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)

Porto

Reunião Nacional AMCP “Médico - Doente: uma relação secular.”

Coimbra

Porto
Lisboa

SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
Simpósio "Dizer-se NU SOFRIMENTO", no Auditório do CHUC.
Com concurso de fotografia associado
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
Via Sacra de Quaresma do Núcleo do Porto.
Casa das Irmãzinhas do Pobres. Pinheiro Manso.
Reunião do núcleo de Lisboa sobre a exortação Evangelli Gaudium. Tema: A dimensão
social da Evangelização. Palestrante Dr.ª Zita Seabra. Centro Paroquial da Igreja do Campo
Grande
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