Propriedade: Direção Nacional da Associação de Médicos Católicos Portugueses
Grupo Redatorial: Bruno Carvalho Pinto, Daniel Oliveira Reis.

Formação Espiritual para
médicos
Findo o tempo de férias,
retomamos o trabalho com energia
redobrada.
Mantemos o objetivo de dar à
AMCP mil sócios, porque queremos
partilhar a alegria de ser Médico ao
jeito de Cristo. Acreditamos que
este é um bom caminho e maneira
certa de estar na Medicina. Para
isto, necessitamos da ajuda de cada
médico católico, para que assuma,
sem receio, Cristo na sua vida
profissional e cative outros pelo
exemplo.
Mantemos também as celebrações
do Centenário da AMCP, e a este
propósito, várias atividades vão
acontecer em breve. Esteja atento,
participe e divulgue.
Somos AMCP ao serviço da
evangelização… é a isso que Deus
nos convida.

Atualizações de sócios
Pede-se a todos os sócios que ainda
não o fizeram, que procedam à
atualização da sua ficha de dados e
das suas quotas. Formulários e
informações para regimes de em
quotas em atraso no site.

Um dia de recoleção espiritual
ocorrerá a 18 de outubro, na casa
Jesuíta de Soutelo, em Braga, sob o
tema “Cristo Médico”.
As inscrições encontram-se abertas
no site. O número de vagas é
limitado.
Inscreva-se quanto antes.

Celebração civil do
centenário da AMCP
Na tarde do dia 7 de novembro,
ocorrerá em Lisboa a cerimónia
oficial de comemoração do
centenário da AMCP.
Será no Centro Cultural de Belém
(e não na Fundação Calouste
Gulbenkian, como inicialmente
anunciado).
O evento iniciar-se-á pelas 15h,
seguido de Eucaristia no Mosteiro
dos Jerónimos pelas 19h, presidida
pelo nosso Cardial Patriarca.
Contamos com a sua presença.

Número 9 | setembro de 2015

DocTalks
28 de novembro
Conferências DocTalks: conversas
de médicos católicos sobre a sua
vocação, dirigida aos espíritos
médicos mais jovens.
A primeira sessão será no Porto, dia
28 de novembro de 2015, sob o
tema: “Somos médicos porque… “.
Com a ajuda de um ilustre painel de
oradores, discutir-se-á a temática
nas perspetivas: desafios de uma
prática competente da medicina,
desafios de justiça na saúde,
desafios
da
Esperança
e
Criatividade na clínica.
Reserve esta data na sua agenda.
Convide os seus colegas a
participar.
Mais informações e inscrições no
site da AMCP.

Imagem peregrina de Nossa
Senhora de Fátima
Até maio de 2016, convidam-se os
núcleos diocesanos a participar no
acolhimento nas suas dioceses da
Imagem Peregrina de Nossa
Senhora, a assinalar o Centenário
das Aparições.
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Proposta de oração da Igreja
Universal, à intimidade de cada
médico.
Senhor,
faz-me pequenino(a) e humilde
Abre o meu coração ao Teu amor.
Que eu te sinta em cada momento
da minha vida.
Ajuda-me a ser capaz de passar
a Tua mensagem de amor
a todos os irmãos que me rodeiam
e em especial aos irmãos doentes
que Tu confias aos meus cuidados a
cada momento.
Que eu saiba ser sempre bom
exemplo para os outros.
Louvado sejas Senhor.
Obrigado.

Perseverantes
Mantemos o apelo à oração
atuante pelos nossos irmãos
refugiados que se mantêm em
sofrimento e parecem começar a
ser esquecidos.
A força da nossa oração não tem
fronteiras e a ação orante das
nossas mãos concretiza o amor de
Deus no mundo.
Também
a
este
propósito,
deixemos que o Senhor interpele a
nossa imaginação para a criação de
soluções locais.

Proposta mensal de reflexão,
individual ou para as reuniões de
grupo diocesanas.
“Se alguém quer ser o primeiro, háde ser o último de todos e o servo
de todos”.
Regressavam à Galileia, Jesus
instruía-os, mas os discípulos não
compreendiam as suas palavras.
Sem que Jesus ouvisse, enquanto
caminhavam, entretinham-se a
discutir sobre qual deles seria o
maior. A jornada terminara,

chegavam a casa, a Cafarnaum.
Era já noite, as mulheres
preparavam a refeição e as crianças
brincavam por ali, sem se fazer
notar pela azáfama do regressar a
casa. Jesus sentou-se e chamou os
doze, como fazia quando tinha algo
de importante para lhes ensinar.
Sabendo do que tinham falado pelo
caminho, com uma voz firme e
clara, surpreende-os: “Se alguém
quer ser o primeiro, há-de ser o
último de todos e o servo de
todos”. Depois, ao seu jeito simples
e solene, chamou uma criança para
o meio deles e tomou-a nos braços
e as suas palavras irromperam de
novo: “Quem receber uma destas
crianças em meu nome, é a mim
que recebe. Não compreendiam;
quem
poderia
compreender?
Desconcertante, mas a verdade que
só a sabedoria do coração pode
descobrir.
Também hoje, as palavras de Jesus
irrompem coração a dentro e
fazem-nos “cair por nós a baixo”…
Ser médico, ao jeito de Cristo
Médico é também caminho de
humildade e serviço oblativo; é
sentarmo-nos para escutar Jesus
mestre do encontro que cura e
liberta para a vida. É deixar-se
surpreender pelos “últimos” e
saber-se último na fragilidade
humana que nos é comum.
São tantos os últimos, sabemo-los,
mesmo que sem nome e sem rosto,
vitimas de fome, da guerra, do
tráfego, da escravatura, em países
longínquos (e agora alguns a entrar
ou a sucumbir às portas da Europa).
Somos últimos os que do lado
Ocidental vivemos numa sociedade
que hipotecou o desenvolvimento
dos valores humanos em prole do
crescimento do ter e do poder.
São últimos aqueles, e estes têm
para nós rosto e nome, a quem a
doença fragiliza e faz desinstalar da
ilusão e cair na incerteza de um
futuro… muitos outros, são últimos
perdidos no abandono e na
ausência de sentido… tantos outros
a quem a vida perdeu pelo
infortúnio de não se encontrar e se
descobrir amado… últimos, aos
olhares incomodados, os diferentes

pela deficiência física ou mental…
últimos, os pobres de tantas
misérias e injustiças… últimos, os
idosos que a doença excluí e faz
carentes… últimos, os que nós
próprios excluímos do nosso
interesse
porque
sabemos
“doentes difíceis” e seriam os
últimos que gostaríamos de ver…
últimos, os que “não são” no
universo dos “sem médico” ou
porque marginalizados de tudo, até
dos
cuidados
de
saúde!
Como os discípulos, também nós
não compreendemos! Quando
Jesus se senta ao nosso lado são os
“últimos” que traz para o nosso
meio, toma nos braços e faz
primeiros da nossa atenção e
cuidado. As crianças, os pequeninos
do reino, são hoje para nós os
nossos
irmãos
doentes,
dependentes, que em certa medida
a vida depende de nós. Jesus
ensina-nos a “ser com” os últimos,
desafia-nos a recebê-los como a
crianças, com mãos maternais que
acariciam e dão vida, acolhe-los
com gestos de amor novo que
abraça e sustenta na fragilidade; a
restituir-lhes um olhar que edifica e
resgata para a liberdade de filhos
de Deus.
Nós, também últimos, somos
resgatados na doação e serviço aos
mais pequeninos, com a fé de que
é Jesus que recebemos quando
saímos de nós para acolher um
destes nossos irmãos. Neste ano da
vida consagrada, é também para
nós consagrados ao amor trinitário,
a missão de sermos “um abraço de
Deus ao mundo” e viveremos já a
alegria dos primeiros!
Raquel Santinho
Médica de Família, católica
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Data/ hora
depois de
15 set

Local
Santuário de
Fátima

o que acontece, de norte a sul do país
Evento
SEDO – Serviço de Apoio aos Doentes no Santuário (fim de semana)

13 set a
27 set

Coimbra

Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima às dioceses Portuguesas

27 set a
11 out

Guarda

Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima às dioceses Portuguesas

11 out a
25 out

Portalegre /
C. Branco

Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima às dioceses Portuguesas

18 Out

Soutelo
(Braga)

Formação Espiritual para médicos.

Lisboa

Cerimónia civil de celebração do Centenário da AMCP.

Porto

DocTalks: Somos médicos porque…

7 nov
28 nov
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