É com enorme alegria e gratidão a Deus que lançamos nesse
mês o "BOLETIM INFORMATIVO MÉDICOS DE
CRISTO".
O objetivo é compartilhar com VOCÊ o trabalho
que Médicos de Cristo (MDC) tem realizado no Brasil e
também no exterior, junto de organizações parceiras!
Compartilharemos encontros realizados, notícias , eventos
que acontecerão em breve e muito mais!
Esperamos que você nos acompanhe nas próximas páginas
assim como siga as nossas redes sociais, participe dos grupos
locais e, principalmente, ore por nós!
Com carinho,
Cibele Mendes Carrera
Coordenadora do GT Nacional de Divulgação e Comunicação
do Médicos de Cristo
"Grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais
estamos alegres" Salmos 126.3

Os grupos locais do MDC
têm realizado encontros
e participado de missões!
Acompanhe um resumo
desses trabalhos
a seguir!

Encontro bimestral do grupo ! Na foto
participantes da última reunião em que
foi abordado o tema "Cuidando de
quem cuida" com a psicóloga Maria
Emanuely!

Participação no evento DiaLogos da Aliança
Bíblica de Profissionais (ABP-SP) com o
tema:"Saúde emocional do Profissional
Cristão".
Estiveram presentes também o Corpo de
Psicólogos e Psiquiatras Cristãos (CPPC) e
Seven!

Ação Social desenvolvida na Missão Cultivar em conjunto com a igreja casa da
Rocha, sob coordenação da Dra Raquel Berti.

Participação da Dra
Bianca, oncologista
pediátrica do INCA I, e
seu cão guia no RJ –TV.

Encontro de comunhão
com o tema “depressão e
ansiedade.”

Café com Prosa em BH - para todos que fizeram Saline em
Minas. Nesta oportunidade o grupo conheceu o "Crescendo
como Testemunha". Este é um programa de reuniões para
aprofundar o relacionamento com Deus e com o próximo.

Treinamento Saline Process com a presença de 30 participantes.
O Treinamento visa preparar o profissional da saúde a testemunhar do
amor de Cristo com permissão, sensibilidade e respeito e é realizado nos
5 continentes.

Encontros realizados todas às terças na
Unievangélica. O grupo na Universidade é
conhecido como PUDIN ( Pessoas Unidas
descobrindo intensas novidades).

Relatos de experiências de José,
residente de medicina de família e
comunidade, em um estágio na
missão Caiuá.
Ele compartilhou como está a
atual situação de saúde, política e
religiosa dos índios que vivem no
local e como Deus tem levantado
pessoas
pra fazer a diferença
através de suas profissões.

Médicos de Cristo de Curitiba, com a coordenação da Dra Sahlua,
médica oncopediatra, realizaram atendimento para as crianças no
Lar Hermínia Scheleder!

Reunião do MDC Brasília com a
palavra da irmã Glenda, pediatra
e missionária.
Compartilhou suas experiências
do período em que esteve na
Amazonia .

Participação na Ação Social
realizada pelos Filhos do Brasil na
cidade do Gama- DF. Mais de 140
atendimentos em clínica médica,
pediatria, psicologia e nutrição.

https://medicosdecristo.com.br/site/

/medicosdecristo/

O Congresso Nacional do Médicos de Cristo é um evento que ocorre a
cada 2 anos e , pela primeira vez, aconteceu em uma cidade da região
Nordeste.
De 29 a 31 de março mais de 90 participantes puderam refletir sobre o
tema: "Sinais do reino na
saúde: vocacionados para
transformar e promover justiça social." Durante o evento
ocorreram a eleição da nova diretoria e uma Ação Social na Cristolândia
de Salvador ! Todos saíram impactados!

Ocorreu em Bali (Indonésia) a Reunião Anual do Board do
ICMDA-International Christian Medical and Dental
Association.
SORAYA DIAS, também conselheira do Médicos de Cristo,
participou do encontro como representante do Brasil.
Que Deus continue abençoando cada participante dos 13
países que foram representados!

Dra Ana Eller e Dr Haniel Eller , integrantes do Médicos de
Cristo, estão servindo na Angola como missionários
juntamente à missão SIM. Ore para que Deus os capacite
cada vez mais para essa obra. Se quiser mais informações:
entre em contato pelo email: haniel.ana@sim.org.br

Participação do Dr Roberto Dias e Dr. Tércio Obara na Missão
Aldeia Água Azul no Mato Grosso do Sul. O grupo foi composto
por 25 pessoas e foram oferecidos atendimentos médico, odontológico,
recreação e momentos de comunhão e estudo da Palavra.
Todos saíram desafiados dessa missão e gratos a Deus pela
oportunidade de servir!

Marlene, líder nacional do Grupo de Trabalho Missões do
Médico de Cristo, embarcou com o Asas de Socorro para a
missão Pauini, no Amazonas.
Foram realizados diversos antendimentos para população
ribeirinha da região !
Oremos pela Marlene e por todos voluntário que dedicam seu
tempo e seu coração às missões!

Estamos muito felzes pois em agosto lançamos o nosso Primeiro
"Boletim de Oração "!
A cada dois meses sairá uma nova edição que ficará disponível
também em nosso site
(http://medicosdecristo.com.br/downloads/Boletim-deoracao_Agosto_Setembro-19.pdf)

Esperamos contar com as suas orações!!!!

Médicos de Cristo realiza
cursos e congressos!
Para ficar por dentro dos
próximos eventos
não deixe de acompanhar nosso site:
https://medicosdecristo.com.br/site/
eventos/
Acompanhe a seguir os que serão
realizados em breve:

As Inscrições para o III Congresso do ICMDA para
Países de Língua Portuguesa já estão abertas !
Ocorrerá em Nampula / Moçambique e terá como cursos précongresso: Casas Nutrir, PRIME e Saline Process
Ainda dá tempo !
Passaporte e comprovante internacional de vacinação contra
febre amarela em mãos? Comprar passagem, reservar hotel,
solicitar carta convite e providenciar visto na embaixada de
Moçambique em Brasília!

Acesse o site oficial do
evento: https://rev.unilurio.ac.mz/icmda/
.

O objetivo do Treinamento Saline Process é equipar profissionais e
estudantes da aréa de saúde a serem testemunhas de Cristo em seus
locais de atuação.
Os participantes aprendem 8 ferramentas e aprendem a responder
essas 5 perguntas 1) Por que a fé é importante no contexto da saúde? 2)
Quais são as oportunidades e Barreiras ao atender o chamado de
Deus?3) Qual é o meu papel? 4) Quais ferramentas irão me ajudar a
cultivar, semear e colher? 5)Qual o próximo passo?
No ano de 2018 foi realizado o Treinamento de Treinadores em quatro
cidades do Brasil (Manaus, Brasília, Belo Horizonte e Campinas).
Nesse ano a promotora e instrutora de multiplicação do Treinamento
certificada pela IHS Global (International Health Services) volta ao
Brasil, diretamente da Holanda, para ministrar o curso (haverá
tradução simultânea para o português).
O treinamento ocorrerá nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba !
Venha participar ! As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas !

Para saber mais acesse: https://medicosdecristo.com.br/site/eventos/

Obrigada por nos acompanhar até aqui!
Esperamos contar com VOCÊ na próxima edição do Boletim
Informativo Médicos de Cristo!

Até breve!
Cibele Mendes Carrera
Coordenadora do GT Nacional de Divulgação e Comunicação do

Médicos de Cristo

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

