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da AMCP e segue em anexo.
Em
pleno
tempo
Pascal,
retemperados no Espírito, porque
Cristo
Ressuscitou,
somos
chamados à ação evangelizadora no
concreto dos dias da nossa
profissão/ vocação.
De facto, como médicos católicos,
dar testemunho de Cristo não é
mais que O imitar, no tempo que
dedicamos aos nossos doentes e
colegas.
No percorrer do Evangelho,
facilmente verificamos que a
descoberta de Deus se faz na
dinâmica da Relação. Ele procuranos; a cada um de nós cabe acolhêLo e cuidar dessa relação. Quão
semelhante é a relação médicodoente!...
Encontramo-nos no dia 9, no Porto,
para refletir sobre o tema “MédicoDoente, uma relação secular”.

Reunião Nacional - 9 de maio
No Centro de Cultura e Congressos
da SRN da Ordem dos Médicos.
Tema:
Médico-Doente,
relação secular.

uma

O programa está disponível no site

Inscrições abertas no site, com
acesso simples e fácil. Tem o custo
de 40€ não sócios, 35€ sócios, 20€
estudantes.
Inclui
todas
as
atividades e refeições do evento. O
pagamento
será
feito
por
transferência bancária ou, na
impossibilidade desta, no local
(deve informar-nos desta opção por
e-mail).
Qualquer dúvida, não hesite em
colocar-nos através do mail
medicoscatolicos.pt@gmail.com
Não falte.
Divulgue pelos seus colegas.

Campanha para novos sócios
AMCP, 100 anos, mil sócios.
Divulgue a AMCP e convide os seus
colegas para se tornarem sócios.

Relatos dos eventos da AMCP, em
março, por todo o país.

Número 6

abril de 2015

Foram oradores neste debate o
Professor Walter Osswald e o Dr.
António
Caseiro
Marques,
advogado em Vila Real.
O Debate realizou-se na sede da
Ordem dos Médicos em Vila Real,
com a presença de mais de 50
médicos e advogados da região que
aderiram ao evento e permitiram
um debate muito participado.
A direção do núcleo agradece a
colaboração
que
tem
sido
disponibilizada por parte da
Direção Distrital da OM e gostaria
de destacar a ilustre presença de
sua Exa. Reverendíssima D.
Amândio Tomás, Bispo de Vila Real,
do Dr. Carlos Martins da Rocha,
Presidente da AMCP, da Dr.ª
Margarida Faria, Delegada Distrital
da Ordem dos Médicos e da Dr.ª
Cármen Amado, Delegada da
Ordem dos Advogados.

Vila Real

Proposta de oração das monjas
Beneditinas de Santa Escolástica,
Roriz.

A 12 de Março o Núcleo de Vila
Real, promoveu um debate público
dirigido a médicos e advogados
sobre o Testamento Vital.

Senhor
Ensina-me a colaborar com a tua
Criação.
Ajuda-me, sê a luz na minha vida.
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Que a minha vida não seja uma
vidinha jeitosa, mas uma Vida
vivida em plenitude!
Que eu possa ser, para cada um dos
que por mim passam, um dedo que
aponte para a Verdadeira Vida…
Eu sei que só contigo posso
ressuscitar a chama que se apaga
lentamente em tantos olhos...ás
vezes tão jovens!
Mas, para isso, sei bem Senhor que
tenho que esquadrinhar em mim
todos os cantinhos escuros do meu
coração e levar lá a luz do Teu
Amor!
Que a todos eu possa transmitir a
imensa certeza de que o Teu Amor
é maior que o sofrimento e que a
morte!
Eu creio Senhor…. Mas aumenta a
minha fé!

Proposta mensal de reflexão,
individual ou para as reuniões de
grupo diocesanas.
Ressurreição
O triunfo da vida
O grande sonho do ser humano, de
todos os tempos, foi sempre o de
poder vencer a morte e viver
sempre mais. A humanidade foi-se
organizando na luta em favor da
vida e da qualidade sempre maior
da vida. Foi assim que surgiu a

Data/ hora
4 e 5 abril
10 abril
14:30h
10 abril
21:30h
11 e 12 abril
18 e 19 abril
22 abril
25 e 26 abril
9 maio

Local
Santuário
de Fátima
Vila Real
Lisboa
Santuário
de Fátima
Santuário
de Fátima
Faro
Santuário
de Fátima
Porto

ciência médica, o serviço de
cuidados, a investigação clínica e
todas as artes do cuidar em saúde.
Todos os profissionais de saúde
lutam para dar mais vida às pessoas
a quem cuidam. A arte médica
outra coisa não é do que fazer tudo
para “dar vida e vida em
abundância” (Jo 10, 10).
Jesus Cristo passou pela terra
fazendo o bem, curando os que
estavam doentes e recorriam à Sua
intervenção salvadora. Procuravam-n’O muitos enfermos vindos
de todos os lugares conhecidos e
Jesus curava-os a todos (cf Mt 4,
22). O sinal de que Ele era o
Messias foi mesmo os gestos de
cura. “Ide dizer a João, o que vistes
e ouvistes: os cegos vêem, os coxos
andam, os leprosos são curados e
os mortos ressuscitam” (Lc 7, 22).
Depois, Jesus luta pela vida em
circunstâncias difíceis: com a filha
de Jairo, em morte aparente (Lc 8,
52-55), com o filho da viúva de
Naim, em morte real (Lc 7,11-17) e
com Lázaro morto há 4 dias, morte
absoluta (Jo 11, 1-45). Jesus
ressuscita-os a todos. Estes gestos
preparavam
a
sua
própria
ressurreição. Nela, Jesus iria
revelar-se o Senhor da vida. Os
discípulos, como testemunhas,
fazem a prova à evidência de que
Cristo
ressuscitou.
Depois:
“estivemos com Ele, comemos com
Ele à mesa, ninguém pode calar-

nos” (cf Act 10, 40-43). Jesus,
Senhor da vida, contagia os que são
servidores da vida. O cristão
médico é também servidor da vida.
Este é o melhor título que pode
dar-se aos médicos, ao sabor de
Cristo Médico. O médico é um
servidor da vida. Serve a vida
quando exerce cuidados de
prevenção, para evitar as doenças.
Serve a vida quando faz o
diagnóstico, o prognóstico e define
a terapia. Serve a vida quando
cuida o doente com tratamentos
eficazes. Serve a vida quando aceita
os limites, perante doenças
incuráveis e acompanha o doente
até ao fim. Serve a vida quando
está com o doente na fase terminal,
tem com ele cuidados de
compaixão, não tem medo de rezar
com ele e o ajuda a entrar na vida
que não tem fim e é fonte de
felicidade para sempre.
O
médico
inspirado
pelo
testemunho de Cristo Médico, está
ao serviço dos outros, como diz o
Papa Francisco, para os servir, para
ir ao seu encontro, para estar perto
deles e ser com eles solidário, sem
os julgar (cf mens. DMD 2015). O
médico é, em Cristo, testemunho
da verdadeira ressurreição.
Monsenhor Vitor Feytor Pinto

o que acontece, de norte a sul do país
Evento
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
Reunião do núcleo diocesano. Sede Distrital da OM.
Reunião do núcleo de Lisboa sobre a exortação Evangelli Gaudium. Tema: Cap V.
Evangelizadores com Espírito. Palestrantes Dr.ª Raquel Palma e Dr. Tiago Nolasco. Centro
Paroquial da Igreja do Campo Grande
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
Colóquio: O sexo – ideologia do género – a abordagem antropológica e cristã.
Centro hospitalar do Algarve – Unidade de Faro.
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim-de-semana)
Reunião Nacional AMCP “Médico - Doente: uma relação secular.”
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