
Vida
plena
50 reflexões
de um médico

Luís Paulino Pereira 

miolo vida plena.indd   1 13/11/20   17:32



Vida plena
23

Introdução

miolo vida plena.indd   23 13/11/20   17:32



Vida plena
25

H
á dois anos, quando a PAULUS Editora simpa-
ticamente me convidou a entrar num projeto até 
então desconhecido para mim, que era fazer um 
livro com os artigos da minha autoria publicados 

no jornal Sol, no ano em que completava quarenta anos de 
licenciatura, estava longe de imaginar o resultado que iria 
obter com tal convite.

A princípio estava receoso e adiei a minha respos-
ta por não saber ao certo se devia ou não avançar vis-
to não ser escritor e não querer que o meu livro fosse 
mais um a ser lançado no mercado, sem interesse para 
o grande público. Ao aperceber-se das minhas reticên-
cias, a PAULUS Editora apresentou-me a proposta de 
uma forma diferente: partilhar a minha experiência pro-
fissional no mundo dos meus doentes, e aí já não tive 
qualquer dúvida em aceitar, pois faria todo o sentido.

Apareceu assim Para que tenham vida, um livro de um 
autor desconhecido, mas que, aos poucos, foi conquistan-
do algum espaço no meio, mercê da divulgação feita pela 
comunicação social, doentes e seus familiares e amigos. 
Fiz questão de oferecer os direitos de autor ao serviço de 
pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
e também por isso as pessoas responderam favoravelmen-
te, empenhando-se a fundo no sucesso desta operação.

Não pretendo ser juiz em causa própria, mas, a ava-
liar pelas mensagens, e-mails, telefonemas que recebi  
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e encontros ocasionais com pessoas conhecidas e até anó-
nimas que me perguntavam insistentemente para quan-
do um segundo livro, tinha razões suficientes para estar 
satisfeito e para poder concluir que o objetivo fora atingi-
do e portanto valera a pena.

Para que tenham vida foi a expressão escolhida para 
definir melhor o meu desejo para todos: que tenham vida, 
mas não uma vida qualquer, uma «vida em abundância», 
rica em qualidade, no fundo estamos a falar de uma Vida 
plena!

Nasceu assim um segundo livro, ao qual atribui propo-
sitadamente esse título, indo ao encontro dos desejos de 
muita gente e também por reconhecer que estão criadas 
as condições para se conseguir fazer um pouco mais e, se 
possível, melhor.

Os direitos de autor revertem, desta vez, para o 
Instituto de Apoio à Criança, da qual é madrinha a 
Dra. Manuela Eanes, que muito me honrou ao escre-
ver o prefácio desta obra. Esta instituição, que se dedica 
a uma causa tão importante como é o apoio à criança, 
merece a nossa solidariedade e a nossa confiança, já que 
a luta que trava na sociedade é de todos nós.

As palavras elogiosas de Sua Eminência o Sr. Cardeal-
-Patriarca, que reconhecidamente agradeço, são para mim 
um orgulho e um estímulo para prosseguir a missão que 
me propus realizar.

Tenho a legítima esperança de que este livro possa ir 
ao encontro dos desejos de quem o adquirir, lembrando, 
desde já, que estará também a contribuir para ajudar o 
Instituto de Apoio à Criança.

À PAULUS Editora agradeço o convite e a confiança 
em mim depositada. Àqueles que me ajudaram neste 
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novo projeto, o meu mais sincero obrigado. Aos que 
tanto desejaram um segundo livro, espero não desiludir 
as suas expectativas. Recordo com saudade os doentes e 
amigos que estiveram comigo da primeira vez e partiram, 
entretanto, deste mundo, pedindo a Deus que os tenha 
na sua glória.

Como médico, defensor incondicional da vida huma-
na, proponho-me agora, com estes textos, continuar a 
explorar os caminhos da vida, para que cada um possa 
desfrutar das maravilhas de uma Vida plena!

L.P.P.
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