27. NA SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS/TOCA
DE ASSIS
Na década de trinta do século passado, o Padre Monteiro da
Cruz convocou um número significativo de médicos católicos, no
Ceará e fundou uma sociedade, com a missão precípua de lhes aprimorar
a fé cristã, assim como de engajá-los na evangelização de outros médicos.
A referida associação, inicialmente designada de Associação de Médicos
Católicos, passou a se chamar, posteriormente, Sociedade Médica São
Lucas (SMSL), mantendo as mesmas finalidades. Tanto os membros
iniciais, como os que depois aderiram, eram profissionais de reconhecida
competência e valor moral e humanitário.

Acima, nos primeiros anos da SMSL, identificam-se 1ª. fileira, sentados): Dr. Otávio Lobo
(1º. à E); Pe. Monteiro da Cruz, no meio e, ao lado dele, braços cruzados, Dr. José Ribeiro da
Frota. Na 2ª. fileira, em pé (D): Dr Cajaty Filho, o 3º. Dr. Waldemar de Alcântara. O 5º. E
Dr. Jurandir Picanço, o 7º. Na ultima fila, Dr. Ocelo Pinheiro (o 1º. à E) Dr. João Estanislau
Façanha. o 8º. e Dr. José Fernandes, o penúltimo (37).

176

30515 - DR. EDUILTON - LIVRO RESPINGOS DE LEMBRANÇAS.indd 176

15/09/2014 15:32:27

Desde a sua fundação, a Sociedade Médica São Lucas congrega
médicos, familiares e pessoas em geral, para participarem de eventos
religiosos.
Eu me sinto bem integrado naquela sociedade desde antes do ano
2.000, já tendo exercido o cargo de seu Secretário Geral.
Algo de muito proveitoso, que vem também, sendo realizado pela
Sociedade, é a assistência médica que prestamos a abrigados da Toca
de Assis, uma instituição religiosa, com casa para homens, no bairro
Castelão, além de outra, em outro bairro, para mulheres, onde são
recebidos moradores de rua. A visita é feita, geralmente, aos sábados.
Outra ação cristã da maior relevância é um atendimento ambulatorial,
feito, em uma casa, no bairro Benfica, onde a religiosa Irmã Inês fornece
almoço, também para moradores de ruas. Há grupos de colegas que
coordenam o funcionamento das referidas equipes, inclusive quanto à
ajuda na provisão dos alimentos e medicamentos e encaminhamento
para consultas médicas, exames ou internações em hospitais. Há vários
anos, o retiro espiritual tem lugar no Convento dos Capuchinhos, em
Guaramiranga, com a participação de muitos médicos e seus familiares.
As pregações, naquele retiro, têm sido feitas por padres ou bispos de
grande competência teológica e riqueza de exposição e convencimento.
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