AO PROFESSOR E AO MÉDICO

Izabel Sadalla Grispino *

Reverenciamos o 15 e o 18 de Outubro, louvando o dia do Professor e o dia do Médico.

O professor é a estrela-guia da humanidade, o suporte da sociedade, a esperança de um
mundo de luz. A desigualdade social tem nele o seu grande ponto de equilíbrio.

Nosso desejo é que o professor volte ao seu posto de respeito e consideração usufruído no
passado. Nossa prece é que ele nunca abdique de sua função, nunca desanime da árdua luta
no intrincado caminho do ensinar. Que o mundo não o perca de vista, que lhe dê chances de
continuar semeando o saber, espalhando, com seus ensinamentos, a dádiva do trabalho
realizador!

Do mesmo modo, queremos nos confraternizar, prestar nossa homenagem à valorosa classe
médica.

O médico, em sua missão de curar, de aliviar o sofrimento, é um profissional insubstituível. Ele
alcança as raias divinas, quando alia ciência e sentimento de humanidade, quando tem o dom
de olhar o doente, antes de chegar à doença, curando-a mais profundamente.

Que Deus nunca lhe falte, lhe dê forças para enfrentar os duros embates do exercício da
medicina.

Ao professor e ao médico, estandartes da vida humana, minha poesia abaixo:
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MAGISTÉRIO E MEDICINA
Todas as profissões têm no magistério
Seu ponto de articulação,
Após os 1.ºs passos, segue os próprios critérios,
Cada uma cumprindo sua nobre missão.
Magistério é tronco em ramificações,
Sua estrada tem começo, mas não tem fim,
Sustenta a linha divisória das profissões,
É vibração que circula em anéis de marfim.
Magistério é educação, é saúde,
É astro que irradia com convicção,
Ensinamento, que vai do berço ao ataúde.
A educação tem no magistério a força, o caminho,
A saúde tem na medicina o sol, a lua,
Não haveria o amanhã, sem a união das duas!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em outubro/2006)
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