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Patrick Guenin
Diálogo com um Pediatra na França

Patri ck Guenin, ('ilho de imi gra ntes suíços, nasceu em Londres, Inglaterra. Estudo u no Instirut
Advenliste d u Saleve na França e, de 1955 a 1966, na célebre escola de med icina da U ni ve rsidade de
Montpellier. AlUalmen te é méd ico pediatra em Annecy, uma bonita c idade locali zada a 65 Km de
Gênova, Suíça. Al ém di sso, o Dr. Guen in é direlOr do Departamento de SaÍlde e Temperan ça da Uni ão
Franco-Belga e presidente da Associação Médi ca Ad ve ntista de Líng ua Francesa (AMALF). Suas
ativielades profi ssio nai s e vo luntári as são famosas na região e m que vive e também en tre os
advent istas de o ut ras partes da Europa. ALUalmente é membro leigo do Comilê da Associação Geral,
representando a Di visão Euro-Afri cana. O Dr. G uc nin e sua esposa, Dany, tê m duas filhas e doi s
filhos .

• Dr. GlIell;", por qlle decidiu ser
médico ?
Sou fi lho de adventistas e para mim,
três profi ssões ide ntificavam -se mais com
me us ideais: paslor, proressor ou médico.
Mas desde quando em adolescente, havia
se ntido uma verdadeira paixão pela
medic ina. Essa profissão me dá a
ex traordin ária oportunidade ele vive r o
cristianismo no mundo de hoje. Posso servir,
aj udar meu seme lhante e a li viar muito
sofri menlo.
• Que pessoas rivemm maior iI~f7l1êllcia
lia sI/a vida ?
Me u pai fa leceu quando eu linha apenas
la 11nos, e min ha famíli a enviou-me pam
estudar no nosso colég io e m Collonges-sousSalcve. Haver s ido educado numa escola
adventista por nove a nos teve uma enomle
inlluê ncia na minh a vida. T odos os
professores, especialme nte a Sra. Ta lle,
foramlllodclos vivos do verdade iro

c ri sLi anismo e brindaram-me vali osa
ori enlaç50 para minhas decisões.

• Sua especialidade é pedia/ria. Esra
escollw foi feita po r seI/ amor pelas
crianças ?
Primeiramente quis ser ginecologista.
mas durante o int cmado em pediatria
descobri a minha verdade ira vocaç~o.
• De acordo CO III ce rtas pesquisas. os
pediatras têmfama de ser pessoas
bondosas e gemis. O senhor possui essas
características.' ... Po r ql/e estabeleceu-se
em Annecy?
Porque es tá pr6xima a lima igreja
adve ntista e ao Inslituto Advc nti sta dc
Salevc, nossa maior instituição educac iona l
da região. Quando cheguei, cm o quarto
ped iatra da cidade. Hoje c m dia. ex istem 3D !

• O senho r é /.fI1! líder de prestígio na
cidade. Havia planejado el/volver-se ali
de!iw forma ?
Niio havia scquer pensado nisso. Como
fi lho de adventi stas. edu c~ld o numa cscola
advcnli sta, o meu desejo não passava de
exerce r bcml1linha profissão e se r um bom
me mbro da igreja. Cc rto dia. c m 1970, o
pastor Pau l Ti cche insisti u que dirigisse um
Plano para Deixar dc Fum ar cm Cinco Dias.

A experiência foi uma revelação para mim!
Descobri que pod ia aj udar as pessoas como
médi co e també m fazê~ l as con hecer a minha
igreja e sua me nsage m. Poucos a nos de pois.
este mesmo pastor c hegou a ser pres idente
da União Franco- Belga. fundou o
Departamcnto de Saúdc e Te mperança e
pcd iu-me que colaborasse como diretor do
mesmo.

• Suponho que aceitou o cOl/ vite com
el/fltsias11l0.
Si ncera mente não. Sou uma pessoa
tímida e essa respon sabilidade reque r a
reali zação de muitas atividadcs cm público.
Mas aceite i o desnfio. Em 1979. fund amos a
Associação Méd ica Adve nti sta de Língua
Fmnccsa (AMALF), fonnada por 25
douto res. Atualme nle, a assoc iação perm ite a
partic ipação de o utros profi ss ionais da saúde
e tem a prox im adamc ntc 500 memb ros.
• Quais eram seus objerivos ao j ill/dal'
esta associaçiio?
Havia três objctivos pri nci pais:
•

•

•
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Uni r os profi ss io nai s advent istas da
saúde dos países de língua francesa
e integd- los à vi da da igreja;
Proporc ionar educação pósun ivers it ária adventista aos nossos
me mbros;
Apo iar a missão advent ista nos
pa íses c m desenvo lvimento.
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• Por esse motivo, cada allO certas
equipes médicas são enviadas à África.

centro social onde realizam-se serviços
religiosos e funciona a Rádio Semnoz.

Correto. Fiz parte da primeira equipe
que foi enviada ao Hospital Songa no Zaire,
em 1987. Nosso grupo estava formado por
três médicos - um cirurgião, um médico
familiar e um pediatra (este servidor) - e
três enfermeiras experientes. Um time
perfeito! Fundamos uma clínica em
Kitengué, numa região desprovida de .
serviços médicos. Hoje, naquele lugar eXIste
uma igreja de 300 membros, uma clínica de
maternidade, e esperamos que em breve
possa ser construído um hospital.
Nossa associação continua ajudando ao
Hospital Songa. Cada ano enviamos 30 m3
de materiais e medicamentos. Um de nossos
colegas, o Dr. Delgado, proveniente da ,
Argentina, é cirurgião ali atualmente e está
realizando um excelente trabalho.

• Então também colabora com uma
emissora de rádio!

• Que lembranças tem de sua viagem
missionária?

Foi uma experiência emocionante!
Minha maneira de ver a vida mudou
completamente. Creio que todo profissional
adventista da saúde deveria colaborar em
algum lugar do mundo onde existam grandes
necessidades.
• Qual é a situação da igreja adventista
lia França?

Somos menos de 10.000 adventistas
num país de aproximadamente 60 milhões
de habitantes. Este número está aumentando,
mas muito lentamente. A religião já não
interessa a muitos franceses. A maioria da
população é católica, mas as igrejas estão
vazias. Parece que ainda não aprendemos a
maneira de comunicar a mensagem
adventista aos homens e mulheres modernos,
de mostrar sua relevância e fazê-la atrativa.
De qualquer forma, devemos continuar
nossa obra usando os talentos que Deus há
dado a cada um de nós.
• Onde vive, o senhor é conhecido como
"Monsieur Prévention Antitabac" (Sr.
Contra o Fumo).
É verdade! A Liga Pró Vida e Saúde, da

qual sou presidente, é uma ~rganização ._
muito apreciada pelas autondades da. regIao.
Somos os principais líderes do planeJam~nto
para o Dia Sem Fumar. Este programa ha
causado crescente preocupação sobre os
perigos do cigarro para a saúde e nossa
igreja é vista como proporcionadora ~e uma
contribuição positiva à sociedade. Alem
disso, a liga patrocina a divulgação de
leituras instrutivas sobre o cigarro nas
escolas primárias da região. Graças às
doações recebidas dos membros e outros
colaboradores, nossos programas possuem
uma sólida base financeira. Construímos um
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Minha esposa, Dany, é a co-fundadora
dessa estação de rádio local. Esta iniciou-se
em 1982 e hoje é uma das emissoras mais
apreciadas da área por sua programação.
Desde o começo, apoiei e colaborei com o
projeto em nome da Liga Pró-Vida e Saúde.
Foi uma surpresa saber que muitas pessoas
reconheciam a minha voz na transmissão. A
Rádio Semnoz é um projeto coletivo. Nosso
grupo está formado por 30 pessoas - 12
relacionadas com a produção dos programas
e três que trabalham tempo integral.
• A Rádio Semnoz é adventista e
transmite nllma área sumamente católica.
Qual é a reação dos ouvintes?

Todos sabem que somos adventistas!
As pessoas gostam de nossa programação e
por isso existe uma associação de ouvintes
patrocinadores da Rádio Semnoz. Também
publicamos uma revista para seus membros.
Sua transmissão local contribui para a
criação de uma imagem positiva ~ara a
igreja. De acordo com uma pes~Ulsa rec~nte,
8.000 pessoas ouvem nossa emissora maIs
de uma hora por dia.
• Impressionante! Que atividades planeja
para o futuro?

Nossa Liga Pró-Vida e Saúde é
.
oficialmente reconhecida na região. POSSUi
seis filiais locais. Planejamos expandir
nossas campanhas de saúde preventiva nas
escolas através dessas filiais.
• Como o senhor mantém forte sua vida
espiritual?

Sou muito ocupado, mas espero
ansiosamente por cada sábado, pois sei que
na igreja encontrarei companheirismo ~ristão
e alimento espiritual. Vivemos numa lInda
região dos Alpes franceses e a Natureza que
nos cerca faz-me lembrar cada dia que Deus
é o nosso Criador e que somos Suas
criaturas. Minha vida espiritual também é
fortalecida ao ajudar pessoas necessitadas e
ao cooperar com meus colegas em projetos
que considero importantes.

alguns dos quais eu mesmo experimentei guardar o sábado, manter os prin~ípi?s
morais cristãos ... Meu conselho e animá-los
a reunirem-se sempre que possível. Formem
uma associação. Freqüentem a igreja
regulannente. A igreja necessita de vocês e
vocês da igreja! Na Universidade de
Montpellier, éramos um animado grupo de
alunos que participavam das atividades
,
religiosas, sociais e missionárias. O desafio e
maior, claro, se você é o único adventista na
sua universidade e se não existe uma igreja
adventista na cidade. Mas Deus há de
fortalecê-lo se você pennanecer perto dEle.
• O senhor é feliz como médico
adventista?

Sinto-me feliz e orgulhoso porque a
saúde é parte da nossa mensagem. Um
médico adventista é motivado por sua fé a
lutar contra a doença por meio da prevenção
e também pela cura. Ele ou ela pode ter um
papel importante na igreja e na sociedade em
geral. Hoje em dia, a ciência confirm~ a
validade dos princípios de saúde e estilo de
vida adventistas. Isso nos dá uma grande
vantagem e aumenta nossa credi?i1idade. Os
adventistas deveriam ser conheCidos por
todo o mundo como pessoas equilibradas,
que dão valor às coisas saudávei~ e ~ue
fazem todo o possível para contnbUlr para a
melhora da vida de seu semelhante. Esta
perspectiva é um grande incentivo para o
meu ministério.

Entrevistado por
JohnGraz
o Dr. Jolm Craz é diretor de Comunicação e
do Departamento de Jovens da Divisão EuroAfricana em Berna. Suíça. O endereç'o para pôr-se
em comaTO com o Dr. Patrick Cuen;n. presideme da
Association des Médecins Advelllistes de ulIlgue
Françoise, é: I, Rue duLac; 74.000 Annec)'; França.
Telefone e telefax: (33) 50529265.

• Que conselho daria a alunos
adventistas de medicina que estudam em
universidades não adventistas?

Preparar-se para ser um profissional da
saúde é uma experiência emocionante.
Evidentemente, estudar em universidades
não adventistas apresenta certos desafios,
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