COMPROMISSO COM A VIDA HUMANA, EM TODAS AS SUAS FORMAS
A medicina possui uma longa e honrada tradição a favor da vida humana.
Um compromisso afirmado em tempos pré-cristãos pelos médicos
hipocráticos e judeus e ratificado, reforçado, atualizado e enquadrado pela
ética cristã ao longo dos séculos em nossa civilização. Esse compromisso
com a vida do ser humano é refletido por outras profissões em qualquer
sociedade que contempla o ser humano, em todas as suas formas e
dimensões, como uma pessoa digna de respeito e proteção.
Em nossos dias, assim como foi no passado, observamos ameaças erigidas
contra a santidade e dignidade da vida humana e contra o compromisso do
modelo hipocrático e cristão da medicina. Diante dessa realidade que
aponta para a tentativa de mudança de paradigma, capaz de provocar a
perigosa alteração dos valores básicos que estruturam toda nossa
sociedade, nós, Médicos de Cristo (Brasil) e Associação Cristã Evangélica de
Profissionais de Saúde (Portugal), nos sentimos obrigados a declarar
abertamente nosso compromisso com o paciente, com a sua dignidade e
com a sua vida.
Compreendemos que nós, profissionais de saúde cristãos, devemos:
- Atuar sempre em defesa da vida humana, desde a concepção até à morte
natural, como fundamento para todos os demais direitos e valores da
sociedade;
- Prestar cuidados de saúde integral com pureza, santidade, rigor ético,
responsabilidade e amor sacrificial, conscientes de nossas fragilidades e
limitações, e conscientes acima de tudo da Graça e da Misericórdia que
alcançam a todos, profissionais da saúde e pacientes, cristãos e nãocristãos;
- Labutar para que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde globais
que reconheçam a dimensão biológica, mental, social e espiritual do ser
humano.
- Recusar qualquer atentado contra a Dignidade Humana, como a
eutanásia, o abortamento voluntário, o suicídio assistido e o trato
desumano com o paciente;
- Recusar participação em tortura ou pena de morte, compreendendo a
missão sagrada a nós entregue: proteger a vida humana, reconhecendo a
sua dignidade;

- Pesquisar somente em prol da sociedade, respeitando e priorizando o bem
do paciente, recusando a participação em experimentos antiéticos,
perigosos ou orientados para o dano ao ser humano;
- Visualizar em cada ser humano, embrião, feto, criança, adulto ou idoso,
saudável ou doente, capaz ou deficiente, um ser imortal digno do melhor
esforço técnico, econômico e científico, digno de todo respeito, de todo
carinho e de todo o amor;
- Agir com integridade, compaixão, competência, responsabilidade e
respeito em um contexto de Caridade, Fé e Esperança em prol do bem do
paciente, sem abrir mão dos valores tradicionais dos nossos códigos de
ética e deontologia que tanto bem promoveram e ainda promovem aos
diversos povos;
- Ter Jesus Cristo como grande Modelo de vida, sabedoria e ação, e ver
Cristo em cada um daqueles que busca o auxílio em seu momento de dor,
tristeza ou doença, beneficiando a todos os seres humanos, de todas as
classes sociais, de todas as religiões, de todos os povos e de todas as nações,
assim como fizeram os nossos antepassados.
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