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A Associação Médica Espírita de Santa Catarina, AME-SC, é a seccional no
estado de Santa Catarina da Associação Médico Espírita do Brasil,

AME-BR

(www.amebr.org.br), entidade mater, fundada em São Paulo, em 17 de junho
de 1995, por iniciativa de um grupo de médicos sob a inspiração espiritual do
Dr. Adolpho Bezerra de Menezes, patrono dos médicos espíritas do Brasil. Os
pioneiros na organização de associações médicas no Brasil foram os estados
de São Paulo e Minas Gerais, fundadas respectivamente em 30 de março de
1968 e 18 de abril de 1986. Em 1991, iniciaram os encontros de AMEs,
encontros nacionais e bienais e, a partir de então, fundaram-se outras
associações em vários estados do nosso Brasil, possibilitando o surgimento da
entidade federal, em 1995. Hoje são 47 Associações Médico Espíritas
espalhadas pelo Brasil – Pátria do Evangelho, incluindo-se as entidades
estaduais e regionais.
Historicamente, a secção de Santa Catarina da AME-BR foi fundada em 28 de
fevereiro de 1999, na sede do Instituto de Cultura Espírita de Santa Catarina
(ICEF), em Florianópolis, sob a liderança do médico Ricardo Di Bernardi,
pediatra catarinense, estudioso da doutrina espírita, doutrina esta codificada
por Allan Kardec, em publicação no ano de 1857, na França, com O Livro dos
Espíritos. No período compreendido entre 2001 até final de 2005, a AME-SC
esteve com suas atividades desativadas. Então, numa tentativa conjunta de
reativar a Entidade, um grupo de médicos de Florianópolis, liderados pelo
professor Dr. Newton Marques da Silva, Odi Oleininski, André Felix Cardozo e
antigos sócios, sob inspiração e apoio da Dra. Marlene Rossi Nobre, presidente
da AME-BR, reuniu-se em assembleia geral no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no dia 4 de outubro de 2005,
a fim de eleger a nova Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal, assumindo o compromisso de desenvolver as atividades da AME-SC.
Em 30 de outubro de 2007, foi realizada a eleição da nova diretoria da AMESC, em Assembleia Geral no Hospital Universitário (UFSC) tendo sido eleita

para presidir a entidade no biênio 2007/2009 a médica

Maria de Fátima

Marques da Silva e o biênio 2010/2011 tem como presidente a médica Rosane
Terezinha Gonçalves. Participam da diretoria da AME-SC os médicos Maria de
Fátima Marques da Silva (vice-presidente), Claudia de Souza Marques da Silva
(1ª secretaria), Airson Camilo Stein (2º secretario) Newton Marques da Silva
(1º tesoureiro),

Margarida Maria Vieira (2º tesoureiro), Conselho Fiscal os

médicos

Wilma Machado Carrilho, Márcia Donato, Leonardo Antunes

Azevedo,

Odi

Desde o

ano 2007, a AME-SC firmou parceria com a direção do Núcleo

José

Oleiniscki,

José

Bel,

Alexandra

Kurth

Quadro.

Espírita Nosso Lar (NENL), que a apóia prestando assessoria administrativa.
Paralelamente, a AME-SC realiza parceria com aquela entidade, oferecendo
trabalho de assistência voluntária e apoio técnico ao Centro de Apoio ao
Paciente com Câncer (CAPC) e ao NENL, realizando palestras, auxílio técnicocientífico para a Escola de Médiuns, dentre outros.
Em 16 de agosto de 2010, a AME-SC se firmou como entidade jurídica,
científica, filantrópica, sem fins lucrativos, para promover o estudo da Doutrina
Espírita em seu aspecto filosófico, religioso e científico,

especialmente no

campo da medicina, bem como conduzir, estimular ou apoiar a realização de
pesquisa e experiência para fundamentar a relação Espiritismo-Ciência.
Também tem como finalidade oferecer auxílio ao

trabalho

assistencial no

CAPC, através de seu departamento de solidariedade.
A AME-SC se propõe a divulgar os Princípios Bio-Éticos da AME-Brasil,
reafirmando que o Movimento Médico-Espírita é contra a eutanásia e a
distanásia, referendando a escolha de atitudes terapêuticas que permitam a
morte natural com menor sofrimento e total apoio para o paciente e a família.
Contra quaisquer formas de violação do direito à vida, que se inicia, do ponto
de vida físico, com a fecundação e cessa na desencarnação.

A favor de

políticas de saúde que promovam a educação da população, visando os
princípios ético-cristãos. A favor de quaisquer ações terapêuticas que, no caso
de infertilidade, possibilitem ao casal a oportunidade de promover e valorizar a
família.

A AME-SC realiza suas atividades buscando divulgar a grandiosa mensagem
do Cristo Consolador, que se assenta sobre os alicerces da fé raciocinada e
do amor incondicional, primeiramente no coração dos seus colaboradores e de
todos os que desejam participar de suas atividades. Em nossas reuniões de
estudos, também discutimos a atualidade das pesquisas relativas a temática
saúde e espiritualidade, não só no campo das ciências médicas, mas em
outras ciências, cujas descobertas mais recentes corroboram com as teses
espíritas, trazendo para o nosso movimento, no Brasil e no mundo, esse
conhecimento que amplia nossas convicções de fé racional. As reuniões são
abertas ao público, habitualmente na última quinta feira de cada mês, às
19:30h, no 4º andar do Hospital Universitário (UFSC ),

na sala da Clínica

Cirúrgica.
Fale conosco no e-mail secretaria@ame-sc.org.br, solicitando receber nossa
mala direta, para informarmos a você o dia da palestra, o palestrante e o tema.
Participe, você é nosso convidado!
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