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“ NÓS CREMOS NO PODER DA ORAÇÃO”
Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele,
ungindo-o com azeite em nome do Senhor;
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e,
por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Tiago 5:13-18

MÉDICOS DE CRISTO te convida a se unir conosco em oração nos próximos 2 meses!

Neste trecho Tiago nos aconselha a orar, e não qualquer oração, a oração de fé, que provém
de uma confiança inabalável em um Deus poderoso que nos ouve.
Nos próximos meses (agosto e setembro) teremos um tema especial de oração a cada
semana. Separe um tempo e inclua em suas orações esses pedidos. E se você acha sua vida
muito corrida para adicionar mais pedidos de oração, lembre-se o que Tiago nos adverte “...
orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados...”. Creia! Deus faz maravilhas em
nossas vidas quando tiramos nossos olhos de nós e oramos pelos nossos amigos.

Com carinho,
Mirna Santos
Coordenadora do GT Nacional de Oração do Médicos de Cristo

Boletim de Oração MDC – Agosto/Setembro 2019 – Número 1

2

AGOSTO 2019
01/08 A 07/08
Vamos iniciar nossa semana de oração oferecendo nossa melhor oferta a Deus: nossa
GRATIDÃO.
Nessa semana te encorajo a fazer orações apenas de ações de graças ao Senhor, motivos não
nos faltam...
SEJA GRATO! Lembre de suas conquistas e vitórias, das dificuldades que te fortaleceram, dos
problemas que te aproximaram do Senhor . Todas as coisas cooperam para nosso bem! Cada
vez que nossa fé é provada Deus nos dá a oportunidade de conhecermos e nos aproximarmos
mais dEle. SEJA GRATO ! Creia que TUDO o que Ele faz e permite acontecer é bom, embora
nem sempre entendemos, mas somos limitados para tanta grandeza , então só agradeça,
porque em todo tempo Ele é bom e seus planos são maravilhosos demais para nossa mente
tão limitada compreender.
Agradeça a Deus pelos grupos do MDC espalhados pelo Brasil e pelos Grupos de Trabalho
do Médicos de Cristo (GT de oração, GT de comunicação, GT de missões, GT de Bioética, GT
Internacional, GT de Eventos, GT Estudantil).
Agradeça porque existem pessoas que têm doado seu tempo e recursos em prol dessa missão.
Louve ao Senhor porque muitas pessoas tem sido impactadas em cada reunião do MDC, estão
sendo fortalecidas e encorajadas a serem luz e manterem suas vestes limpas em seu ambiente
de trabalho.
Agradeça pelos grupos e pessoas que apoiam este ministério. Louve a Deus pela tradução do
Doctor´s Life Support 3 ( DLS- Suporte Diário para Profissionais da Saúde- em português) que
tem abençoado a vida de muita gente trazendo um renovo diário.

08/08 A 14/08
Oração pelos grupos da região SUDESTE (Belo Horizonte, Uberlândia, Governador
Valadares,Vitória, Rio de Janeiro, São Carlos, Campinas e São Paulo).
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Que o Senhor fortaleça a liderança e que sejam encorajados a não esmorecer. Que mais
pessoas possam se envolver e participar das campanhas e reuniões.
Ore de forma especifica por cada estado.
SP: Ore pelo fortalecimento dos grupos locais, que haja constância dos participantes nas
atividades.
MG:.Ore pelo curso SALINE que ocorrerá em Belo Horizonte em 31/08/2019.
RJ:..O MDC do Rio está

organizando um curso SALINE para novembro. Ore pela equipe

organizadora do evento para que eles possam desenvolver essa atividade com excelência e na
direção do Senhor. Peça a Deus que pessoas possam se voluntariar para ajudar na
organização,

que haja um bom número de inscritos e que as pessoas que participarem

sejam impactadas pelo grande amor de Deus , sintam-se estimuladas e encorajadas nessa
missão.
O MDC do Rio tem enfrentado nesse ano muita dificuldade em tornar os encontros possíveis.
Ore para que em meio a correria e afazeres do dia a dia eles encontrem tempo para estarem
juntos , compartilharem suas experiências e receberem de Deus ânimo e coragem para
prosseguir.
ES: ore pelas missões que estão programadas e para que Deus venha alcançar a vida de cada
pessoa que for atendida.

15/08 A 21/08
Oração pelos grupos da região SUL(Curitiba e Cascavel)
Que o Senhor possa abrir as portas para que sejam criados novos grupos do MDC na região
Sul. Ore por parcerias. Que os profissionais mantenham sua fé em Cristo e que a possam
compartilhar em seu ambiente de trabalho.
Ore de forma especifica pelo estado:
PR: Ore pelo SALINE e Treinamento de Treinadores SALINE de Curitiba. Que Deus capacite a
equipe de organização e os palestrantes. Que o grupo do MDC

em Curitiba possa ser

fortalecido através deste evento, despertando o interesse e desejo nos participantes de servir
ao Senhor.
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22/08 A 28/08
Oração pelos grupos da região NORDESTE (São Luiz, Teresina, Vitória da Conquista,
Salvador.)
Muitos dos estados da região Nordeste ainda não possuem nenhum grupo do Médicos de
Cristo....ore para que Deus levante pessoas comprometidas nesses estados ! Ore pelos grupos
citados para que Deus anime e dê estratégias para fortalecimento e comunhão.

29/08 A 04/09
Oração pelos grupos da região CENTRO OESTE(Anápolis, Goiânia e Brasília)
Que os participantes possam receber de Deus ânimo e coragem para progredir!
Ore de forma especifica por cada estado:
DF: Ore pelo fortalecimento do MDC de Brasília! O grupo pede oração para que o Senhor
levante mais pessoas para

participarem e se envolverem.Há vários

pedidos de oração

específico por parte dos participantes.Lembre desses nossos irmãos essa semana em suas
orações : Sandra, Samuel, Kátia, Maria , Eduardo , Marta e família , Natanael, Paula e família,
Lourdes, Glaucia, Solange, Guilherme, Cláudia e Ana Maria.
Peça ao Senhor, que possa suprir as necessidades deles. Ore para que Deus direcione suas
vidas profissionais. Muitos pedem por seus familiares, que haja cura e restauração do físico e
da alma, que haja salvação e libertação. Ore pela restauração de casamentos, que Deus volte
a ser o centro de cada lar e que a vontade do Senhor seja soberana.
GO: que Deus continue fortalecendo cada participante e continue dando estratégias aos jovens
estudantes da Unievangélica

que têm se encontrado semanalmente na Universidade para

reuniões de oração, louvor e comunhão. Ore pelo grupo de Goiânia para que haja avivamento.
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SETEMBRO 2019
05/09 A 11/09
Ore pelos grupos da região NORTE (Manaus, Porto Velho, Belém do Pará)
Região grande em território porém ainda possui poucos grupos do MDC.

Ore por

trabalhadores, a Seara é grande!
AM, RO, PA: Que Deus

dê estratégias para os grupos locais desses estados, para que

encontrem mais ceifeiros para essa obra!

12/09 A 18/09
Nossa oração nos próximos dias será em favor da Campanha Setembro Amarelo já que este
é o mês de luta e prevenção ao suicídio.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 3 mil pessoas cometem
suicídio no mundo diariamente, ou seja, a cada 40 segundos um caso é registrado.
Ore por amigos, familiares, colegas de profissão e todos aqueles que você lembrar que lutam
contra a depressão e outros transtornos mentais.
Ore pela cura, cremos que Deus tem todo o poder e que Ele ainda opera milagres.
Clame para que essas pessoas consigam buscar ajuda.
Faça uma lista dessas pessoas e se comprometa não apenas a orar, mas pedir sabedoria a
Deus para realizar alguma ação de intervenção e ajuda, mesmo que seja apenas enviar uma
mensagem de encorajamento, fazer uma ligação, doar parte do seu tempo para fazer uma vista
a essa pessoa....
Busque! Deus te dará estratégias!
(Fonte: http://www.setembroamarelo.org.br/)

19/09 A 25/09
Atualmente essas são as 10 principais causas de suicídio: solidão, depressão, problemas de
saúde, problemas conjugais e de relacionamento, dificuldades financeiras ou profissionais,
bullying, problemas na adolescência e início da vida adulta, luto ou perdas afetivas, abuso de
drogas, timidez (Transtorno de Ansiedade Social).
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Você conhece alguém com algum desses problemas? Muitos amigos e familiares estão
sofrendo bem perto de nós mas a correria do dia a dia tem nos anestesiado e nos cegado.
Peça que Deus te dê sensibilidade para identificar e sabedoria para orar e ajudar
essas pessoas. Seja ouvinte, mostre empatia.
Você esta enfrentando algum desses problemas? Busque em Deus forças para procurar ajuda
e poder compartilhar o que você está sentindo com as pessoas certas.
Segundo o Ministério da Saúde o suicídio no Brasil é responsável por mais mortes do que a
AIDS e faz mais vítimas do que vários tipos de câncer sendo a segunda maior causa de mortes
na faixa de 15 aos 29 anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito.
Ore em especial para esses jovens entre 15-29 anos.
(Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-09/cada-40-segundos-ha-um-suicidio-no-mundo)

26/09 A 30/09
A taxa de suicídio entre médicos é 70% superior à média da população segundo o CREMESP.
Dados mostraram que 44% dos médicos entrevistados reportaram sofrer de burnout, 11% se
definiram como deprimidos e 4% receberam o diagnóstico de depressão.
Os constantes avanços tecnológicos na área da saúde não foram acompanhados pelo avanço
no bem-estar e qualidade de vida do profissional de saúde., jornada exaustiva de
trabalho, plantões ininterruptos e estresse sem precedentes, cobrança pela perfeição ,
condições inadequadas de trabalho, além disso estes profissionais estão constantemente
enfrentando situações difíceis como lidar com pessoas doentes, morte...
Ore

pelos

profissionais

de

saúde,

médicos,

enfermeiros,

dentistas,

fisioterapeutas,

nutricionistas...
Ora para que aprendam a lidar com seus limites, que busquem ajuda.
(Fonte: https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=5210)
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Finalizamos 2 meses de oração ! Glória a Deus !
Esperamos poder contar com suas orações no próximo boletim !
Até breve!
Mirna Santos
Coordenadora do GT Nacional de Oração do Médicos de Cristo

Acesse nossas redes
www.medicosdecristo.com.br
contato@medicosdecristo.com.br
medicosdecristo
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