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olá

este manual é para você que deseja estruturar um grupo local dos médicos de 
Cristo [mdC] de acordo com os estatutos, a declaração de fé e o regimento interno 
da organização.

de início, salientamos que onde há pessoas buscando a deus é possível implementar 
um grupo local. Isso significa que não é necessário uma estrutura completa para 
começar os trabalhos. então, leia com atenção as orientações de estruturação 
contidas neste manual e escreva para nós no caso de dúvidas. 

Você é muito importante no movimento.

Boa leitura!
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objetivos dos grupos LocAis

Se você já entregou sua vida para Jesus cristo e ele é o seu Senhor, 
você pode ter a satisfação e a alegria de conhecê-lo e servi-lo mais 
de perto.

o objetivo dos grupos locais dos mdC é servir a deus e promover, 
em integração com a diretoria nacional: 

.CresCImento esPIrItual
aprofundamento da vida espiritual dos cristãos que atuam na área da saúde por 
meio de grupos locais, congressos e seminários pelo país.

.ComPartIlHamento da noVa VIda em CrIsto [eVanGelIsmo]: 

Incentivo e capacitação dos profissionais da saúde para compartilharem a fé cristã 
com os colegas e com os pacientes.

.um ÓtImo temPo de amIZade e ComunHão: 
Promoção da amizade e da cooperação entre profissionais de saúde cristãos no Brasil 
e no exterior.

.mentorIa
apoio à formação de grupos de mentores | tutores na orientação de estudantes da 
área da saúde e facilitação na formação de grupos de profissionais recém-formados e  
estudantes juniores.

.traBalHos HumanItÁrIos Com FoCo no eVanGelHo [mIssÕes]: 
incentivo e apoio para projetos de missões de curto prazo em áreas necessitadas 
do Brasil e do mundo em parceria com igrejas, agências missionárias e instituições. 
Sensibilização e mobilização a favor de melhorias nas condições de vida e saúde da 
população.
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CresCImento esPIrItual
 

• estudos bíblicos; 

• reuniões de oração;

• treinamento, reciclagens  
e participação nos eventos de  
capacitação nacionais e locais. 

BIoÉtICa
 

• grupos de discussão;

• reuniões com convidados especiais; 
[palestrantes]

• divulgação do site  
“Bioética e Fé cristã”  

desenvolvido por conselheiro dos mdC.

eVanGelIsmo
 

• reuniões evangelísticas; 
• treinamento e capacitação  

de membros sobre evangelismo  
pessoal de pacientes e colegas.  

[curso “Saline Solution”]
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AtividAdes | pArticipAção2

CresCImento esPIrItual
 

• estudos bíblicos; 

• reuniões de oração;

• treinamento, reciclagens  
e participação nos eventos de  
capacitação nacionais e locais. 

reuniões e atividades periódicas relacionadas aos objetivos dos mdC são 
abertas a estudantes, a profissionais da área da saúde e a todos que queiram se 
envolver com o movimento.

BIoÉtICa
 

• grupos de discussão;

• reuniões com convidados especiais; 
[palestrantes]

• divulgação do site  
“Bioética e Fé cristã”  

desenvolvido por conselheiro dos mdC.

ComunHão
 
•  reuniões de confraternização:  

almoço, jantar, café da  
manhã e chá da tarde;

• participação em eventos nacionais  
dos mdC, internacionais do icMda  
e HcFi | atividades extra-campus.

eVanGelIsmo
 

• reuniões evangelísticas; 
• treinamento e capacitação  

de membros sobre evangelismo  
pessoal de pacientes e colegas.  

[curso “Saline Solution”]

mentorIa
 
• grupos de mentoria.  
[profissionais mentoreando  
estudantes e outros mais novos  
em suas carreiras e na fé]

mIssÕes
 
• programação ou participação em 
viagens missionárias | ações sociais;

• troca de experiências e divulgação 
de oportunidades locais e nacionais 
de agências e iniciativas parceiras;

• sensibilização e mobilização a favor 
da melhoria nas condições de vida 
e saúde da população.  
[exemplo: divulgação da “cartilha cidadã 
da aliança evangélica e reNaS”]
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estruturA dos grupos LocAis | 
grupos de trAbALho3
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Se você já tem um relacionamento com deus e se sente motivado a 
trabalhar para ele, sugerimos que comece a organizar seu grupo local.

Para começar a funcionar, o grupo local não precisa - necessariamente - de todos 
os grupos de trabalho [Gt’s]. 

comece com uma estrutura mínima, ou seja, com os gt’s que forem imprescindíveis 
para o funcionamento do grupo local que você vai iniciar. depois, com o crescimento 
do grupo, vá introduzindo os outros gt’s.

cada grupo local deve ter um líder [coordenador] e representantes que atuarão nos gt’s 
listados abaixo:

1. Gt oração 
2. Gt estudantil 
3. Gt missões 
4. Gt divulgação | Comunicação 
5. Gt eventos 
6. Gt Internacional 
7. Gt Bioética 

o principal objetivo de um gt é pensar o movimento por meio de discussões entre os 
seus integrantes de modo a criar estratégias de ação que poderão ser incorporadas 
pelos grupos dos mdC em cada local do país. 

por isso, em cada gt local deve ser escolhido um representante para compor os gt’s 
nacionais. esse representante será responsável por enviar as demandas locais ao grupo 
nacional e vice-versa.

Os objetivos específicos de cada GT estão listados nas próximas páginas.
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1. Gt oração
entendemos que a oração é o respirar de quem se aproxima de deus, é o diálogo 
com ele. por isso, somos motivados a:

• Orar pelo movimento;
• Criar estratégias para desenvolver o hábito da oração pelos integrantes dos mdC;
• Auxiliar o grupo local no desenvolvimento de ações de oração.

2. Gt estudantIl
Sabemos da imensa necessidade de os estudantes terem um norte, um referencial. 
por isso, objetivamos: 

• Auxiliar no suporte dos grupos estudantis;
• Promover encontros entre os grupos formados;
• Promover ações incentivadoras da mentoria espiritual.

3. Gt mIssÕes
diante da vontade de se voluntariar e de servir alguma comunidade, buscamos:

• Conectar as agências missionárias com os médicos, promovendo missões que  
podem ser realizadas pelo grupo local ou nacional como um todo; 

• Auxiliar indivíduos que queiram realizar algum tipo de missão.

4. Gt dIVulGação | ComunICação
para integração entre os acontecimentos e os eventos dos mdC, objetivamos:

• Divulgar eventos e missões dos mdC local e nacionalmente;
• Promover intercâmbio de informações entre o grupo local e o nacional;
• Ajudar na atualização e no conteúdo do site dos mdC;
• Trabalhar com foco na convergência das redes sociais.
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5. Gt eVentos 
para os eventos dos mdC, é necessário:

• Apoiar logisticamente os eventos locais dos mdC;
• Auxiliar nos eventos nacionais.

6. Gt InternaCIonal
Sabemos que há fortes movimentos afins mundo afora. Por isso, incentivamos:

• Manter contato com o movimento internacional ICMDA/HCFI/SALINE;
• Discutir estratégias de apoio aos movimentos irmãos ao redor do mundo;
• Fazer a interface dos mdC com o movimento internacional;
• Fazer o curso SALINE na região.

7. Gt BIoÉtICa
A fim de incentivar discussões acerca de questões bioéticas, propomos:

• Tentar definir o posicionamento dos mdC sobre questões médicas éticas e 
polêmicas em torno da prática profissional diária;

• Apoiar nacionalmente o movimento em discussões de temas polêmicos;
• Ajudar na promoção de debates sobre o campo regionalmente;
• Buscar ser voz na sociedade em defesa ética e profissional de médicos e profissionais 

da saúde. 



LiderAnçA LocAL4
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se você se sente motivado a liderar, observe se já está preparado.

a liderança local dos mdC existe para prover uma voz para todos os membros frente à 
diretoria nacional. 
essa liderança ajudará a estabelecer o governo, missão, visão, ministério e voz para os 
mdC, além de refletir a vontade de Deus para o movimento. 

4.1

4.2

4.3

4.4

QualIFICaçÕes do líder: 
Se você se sente motivado a liderar, deverá:

1. crer e testemunhar as bases de fé dos mdC e ser comprometido com 
a visão e a missão do grupo;

2. Ser membro | filiado dos mdC; 
3. Ser comprometido com as atividades abaixo.

treInamento mínImo: 
Nós nos dispomos a treinar você:

1. curso via Skype ou presencial com a diretoria;
2. conferência de liderança dos mdC, virtual ou presencial. a conferência é 

oferecida anualmente no ano que precede o início da liderança.

ComPromIsso Pessoal: 
Vamos trabalhar juntos:

1. participação nos eventos e congressos nacionais promovidos pelos mdC.

desCrIção das atIVIdades: 
É importante que o líder promova algumas atividades, tais como:

1. Encontrar profissionais cristãos interessados;
2. Ligar novos membros ao ministério de maneira efetiva através da ficha 

de filiação que se encontra no site www.medicosdecristo.org; 
3. Nutrir, sustentar e discipular novos membros de acordo com a liderança 

de cristo e do grupo nacional; 
4. responder às necessidades dos liderados de suas áreas dentro de nossas 

competências, em especial de acordo com a nossa visão e missão;
5. relatar atividades à diretoria, a fins informativos;
6. treinar novos líderes;
7. Formar uma equipe de liderança e dividir as responsabilidades entre 

os membros da equipe por meio de gt’s.
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1

2

3

4

os conselheiros pastorais são pastores | 
teólogos escolhidos para caminhar junto 
aos mdC e dar apoio teológico e espiritual 
aos grupos locais. eles :

São selecionados pela  
liderança local dos mdC. 

devem crer e testemunhar 
as bases de fé dos mdC e 
serem comprometidos com 
a visão e a missão do grupo.
 

Serem membros | filiados 
dos mdC. 

devem participar de encontros locais dos 
mdC sempre que possível e estarem 
disponíveis para oferecer orientação 

para a equipe de liderança durante 
todo o ano letivo.



conseLheiros pAstorAis LocAis

10

As reuniÕes LocAis6

as reuniões locais têm como objetivo aproximar os integrantes do grupo, promover 
as atividades descritas no item 2 deste manual [atividades | participação] e viabilizar 
momentos de discussão e planejamento.

as reuniões devem estar relacionadas com o calendário e metas do grupo local e podem 
ser convocadas pelos líderes locais a qualquer momento.

Atenção. Lembre-se de notificar a diretoria nacional dos mdC sobre decisões de 
eventos de grande porte.
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O grupo local será oficializado após receber o parecer favorável da diretoria 
nacional dos mdC.

Se o seu grupo estiver em andamento, você poderá ter nossa ajuda para se adequar 
em áreas que eventualmente tenha alguma dificuldade. 

Andemos todos em unidade e mantenhamos a firme convicção da nossa fé, seguindo 
a cristo e a sua palavra. 



Instrumento nas mãos do mÉdICo dos mÉdICos
www.medicosdecristo.org

 contato@medicosdecristo.org
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