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 Em certos casos, a objeção 
de consciência deverá tornar-
se a uma opção necessária aos 
profissionais da saúde, para 
permanecerem coerentes 
com o «sim» à vida e à pessoa. 
Em todo o caso, o profissiona-
lismo, animado pela caridade 

cristã, será o melhor serviço ao verdadeiro direito humano: o 
direito à vida. Quando não puderem curar, poderão sempre cui-
dar com gestos e procedimentos que proporcionem amparo e 
alívio ao doente.

 È quando pensa, ensina e proclama o Santo Padre, orien-
tando a Igreja neste campo tão complicado da saúde humana 
onde tão importante quanto curar é cuidar.

Pe. Marcelo Adriano Cervi

 É preciso sempre recordar que a vida é sacra e pertence a 
Deus, sendo por conseguinte inviolável e indisponível (cf. Instr. 
Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). A vida precisa 
ser acolhida, tutelada, respeitada e servida desde o seu início 
até à morte: è o que exigem simultaneamente tanto a razão 
como a fé em Deus, autor da vida. 

 Quando um profissional da saúde se defronta com os limi-
tes e o possível fracasso da ciência médica perante casos clíni-
cos cada vez mais problemáticos e diagnósticos funestos, é cha-
mado a abrir-se à dimensão transcendente, que pode oferecer o 
sentido pleno da profissão. 



Nos evangelhos vemos com admiração o cuidado e o carinho que 
Jesus tinha com os doentes de todo tipo. Fiel ao seu Senhor, ao 
longo dos séculos a Comunidade Eclesial sempre destinou parte 
dos seus cuidados primordiais aos enfermos, de modo que, no 
âmbito social da pastoral da Igreja, a saúde aparece sempre 
como um aspecto prioritário. A Igreja cuidou dos enfermos, seja 
através de grandes estruturas como as Santas Casas e os Asilos 
seja de iniciativas como a Pastoral da Saúde e a celebração de 
jornadas mundiais, congressos e celebrações destinadas aos 
doentes e a quantos cuidam deles. Recentemente (11.02.2020), 
o Papa Francisco escreveu aos enfermos e aos profissionais da 
saúde uma carta recordando algumas orientações da Doutrina 
Social da Igreja sobre esse campo.

O enfermo
A doença coloca o doente de modo particular entre 
os «cansados e oprimidos» que atraem o olhar e o 
coração de Jesus. Daqui vem a luz para os momentos 
de escuridão e a esperança para o desalento do doen-
te que, em Cristo encontra força para ultrapassar as 
inquietações e interrogativos que surgem na «noite» 
do corpo e do espírito. É verdade que Cristo não nos 
deixou receitas, mas, com a sua paixão, morte e res-
surreição, liberta-nos da opressão do mal.
Nesta condição, o doente necessita dum lugar para 
se restabelecer. A Igreja quer ser, cada vez mais e 
melhor, a «estalagem» do Bom Samaritano que é 
Cristo (cf. Lc 10, 34), isto é, a casa onde cada doente 
pode encontrar a sua graça, que se expressa na fami-
liaridade, no acolhimento, no alívio. Nesta casa, 
devem poder encontrar pessoas que, tendo sido 
curadas pela misericórdia de Deus na sua fragilida-
de, sabem ajudar a levar a cruz, fazendo das próprias feridas, 
frestas através das quais divisar o horizonte para além da doen-
ça e receber luz e ar para a vossa vida.

Nesta obra de restabelecimento dos irmãos enfermos, insere-se 
o serviço dos profissionais da saúde – médicos, enfermeiros, 
pessoal sanitário, administrativo e auxiliar, voluntários –, pondo 
em ação as respetivas competências e fazendo sentir a presença 
de Cristo, que proporciona consolação e cuida da pessoa doente 
tratando das suas feridas. Mas eles também são homens e mulhe-
res com as suas fragilidades e até com as suas doenças. Neles se 
cumpre de modo particular esta verdade: «Quando recebemos o 
alívio e a consolação de Cristo, por nossa vez somos chamados a 
tornar-nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude 
mansa e humilde, à imitação do Mestre» (Angelus, 6 de julho de 

2014).

A dignidade da 
pessoa enferma
Todas as intervenções 
diagnósticas, preven-
tivas, terapêuticas, 
de pesquisa, trata-
mento e reabilitação 
devem ter por objeti-
vo a pessoa doente, 
onde o substantivo 
«pessoa» venha sem-
pre antes do adjetivo 
«doente». Por isso, a 
ação dos profissionais 
deve ter em vista cons-
tantemente a digni-
dade e a vida da pes-
soa, sem qualquer 

cedência a atos de natureza eutanásica, de suicídio assistido ou 
supressão da vida, nem mesmo se for irreversível o estado da 
doença.

Os profissionais da saúde


