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EUROPA/FRANÇA - “Os médicos católicos são aqueles que podem
representar o verdadeiro rosto da cura e da esperança”: XXIII Congresso
Mundial da Federação Internacional das Associações Italianas dos
Médicos Católicos
Lourdes (Agência Fides) – Está em andamento em Lourdes o XXIII Congresso Mundial e a Assembleia Geral da
Federação Internacional das Associações Italianas dos Médicos Católicos (FIAMC), sobre o tema “Medicina e
Fé”. Com o patrocínio do Pontifício Conselho para a pastoral da Saúde, o Congresso-peregrinação reflete sobre o
tema “A nossa fé de médicos”. Pela primeira vez reunidos em Lourdes milhares de médicos católicos
provenientes de todo o mundo. Na abertura, o Arcebispo Zygmunt Zimowski, Presidente do Pontifício Conselho
para os Agentes de Saúde, recordou o que diz a Carta aos Agentes de Saúde, onde se lê que “o cuidado pastoral
dos enfermos consiste na assistência espiritual e religiosa . Ela é um direito fundamental do doente e um dever da
Igreja”. Sempre citando a Carta, publicada, em 1995, pelo organismo, Dom Zimowski reiterou como por
“necessária interação entre a dimensão física, psíquica e espiritual da pessoa e por dever de testemunhar a própria
fé, todo agente saúde deve criar as condições para que, quem a pedir, seja explicitamente que implicitamente, seja
garantida a assistência religiosa”. O presidente citou as pessoas e o pensamento de alguns entre os doutores que,
engajado na salvaguarda da vida e rejeitando comportamentos especulativos e ou superficiais, souberam percorrer
o caminho da saúde ou do testemunho do que seja ser “verdadeiros” médicos católicos. Entre eles São José
Moscati e São Ricardo Pampuri, O.H, Santa Gianna Beretta Molla e o Prof. Jèrôme Lejeune. Porque são os
“médicos católicos – concluiu o arcebispo – aqueles que podem representar o verdadeiro rosto da cura e da
esperança”.
A “missão” da FIAMC é a salvaguarda, a defesa e a promoção da Vida Humana em todas as diferentes culturas.
Neste contexto, a ação individual não é suficiente. A Federação é constituída por cerca de 60 associações
nacionais de médicos católicos provenientes do mundo inteiro, é subdividida em 6 regiões: África, Ásia
(AFCMA), Austrália e Nova Zelândia, Europa (FEAMC), América do Norte, America latina (FAMCLAM). (AP)
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