
FÁTIMA—DOMUS CARMELI 
3 e 4 de Dezembro de 2018 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO 

«Estive doente e abandonaste-Me» 

AsER—Associação Portuguesa de Capelães e Assistentes Espirituais e Religiosos Hospitalares  |  Coordenação Nacional das Capelanias Hospitalares 



1º DIA  
  

DIREITO À ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 
(com alguns prelectores ainda a confirmar e a divulgar oportunamente) 

 
09.30 h - MESA DE ABERTURA 

10:00 h -  CONFERÊNCIA – Relevância da espiritualidade nos cuidados de sa-
úde: Evidências científicas.  (Profª Ana Querido) 

 

11.00 H – INTERVALO  

 

11-30 h  -  “A assistência espiritual e religiosa no direito à saúde” (decreto-lei 
253/2009 para o SNS, as PPP, liberdade religiosa, regulamentos 
hospitalares…). (Dr. André Folque) 

 

13.00 H – ALMOÇO 

 

14-30 h - PAINEL – O acesso dos doentes à assistência espiritual no contexto 
dos cuidados de saúde no Hospital: Bloqueios, facilidades, pro-
postas (decreto 253/2009 e sua implicação nos cuidados, plata-
forma da enfermagem, informação, comunicação…). (Enfª Andreia 
Magalhães, Pe. Pedro Viva, médico a confirmar) 

 

16.00 H – INTERVALO  

 
16-30 h - O SAER-Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa: o desafio da 

qualidade, inter-religiosidade e diálogo com os profissionais. (Dr. 
Mário Ávila) 

 

18.00 H – FINAL DO PRIMEIRO DIA 



2º DIA  
 

 RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE ECLESIAL 
   

09.45 h – CONFERÊNCIA –  “Estava doente e abandonaste-Me” (Pe José Nuno) 
 

09.45 h – PAINEL  -  Diaconia da misericórdia: novas realidades exigem no-
vas respostas da comunidade cristã: 

a) Nas comunidades: O trabalho de informação/consciencialização 
dos direitos e deveres dos cristãos no que se refere à saúde e so-
frimento, instituições hospitalares e fé;  (Enfº João Mendes—Pastoral da 
Saúde de Évora) 

 

b)   Os novos lugares da diaconia da misericórdia – o domicílio, lares, 
unidades de cuidados continuados e paliativos; (Pastoral da Saúde de 
Braga) 

 

c)   Um novo voluntariado – formação e organização (muitos grupos 
nas comunidades, mas sem formação e sem integração orgânica – 
MECs, Legião de Maria, Visitadores de Doentes…).  (Dra. Susana Queiro-
ga) 

 

11:00 H - INTERVALO 
 

11.30 h – PAINEL – O ministério espiritual e pastoral dos profissionais cris-
tãos: releitura da carta do Pontifício Conselho para a Pastoral da 
Saúde aos profissionais cristãos. (D. António Luciano, Bispo de Viseu)  

 

13.00 H – ALMOÇO 
 

14.30 h – PAINEL –  Igrejas Cristãs e Tradições religiosas não cristãs: contri-
butos para os cuidados de saúde, dificuldades e desafios, (Pr. Jorge 
Humberto (AE); Sheik David Munir (CI); D. Ivone (CB) 

 

16:00 INTERVALO 
 

16.00 h – SESSÃO DE ENCERRAMENTO - Assistência espiritual No SNS: que 
futuro? (Prelectores a confirmar) 



CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Até 16 de Novembro 

· Sócios da AsER, Voluntários da Mateus 25 e Estudantes   20.00€ 

· Público em geral           30.00€ 
 

Após 16 de Novembro 

· Sócios da AsER, Voluntários da Mateus 25 e Estudantes   25.00€ 

· Público em geral           35.00€ 

Pagamento a ser feito por transferência bancária para o IBAN: PT50 0045 9080 4027 4533 98829, ou por Cheque 
passado à ordem de AsER e a enviar para: 

Serviço de Pastoral da Saúde 
A/C Fernando d’Oliveira 
Casa de Saúde do Telhal 

Estrada do Telhal, 55 
2725-588 Mem Martins 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

associacaocapelaes@gmail.com | coordenacaonacionaldecapelaes@gmail.com 

Telem. 925352109 (Fernando d’Oliveira) | 936596121 (Pe. Fernando Sampaio) 


