


 

É com enorme alegria  e gratidão a Deus que lançamos nesse 

mês  o segundo "BOLETIM  INFORMATIVO MÉDICOS 

DE CRISTO".  

 

O objetivo é compartilhar com VOCÊ o trabalho 

que  Médicos de Cristo (MDC) tem realizado no Brasil e no 

exterior, junto de organizações parceiras! 

 

Compartilharemos encontros realizados, notícias , eventos 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, 

 

Suany  Serudo  Meirelis 

1ª Secretária  do  Médicos de Cristo 

 

 
 

"Grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais 
estamos alegres" Salmos 126.3 
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                Os grupos locais do MDC  

                   têm realizado encontros  

                     e participado de missões!  

Acompanhe um resumo 

 desses trabalhos  

a seguir! 



Encontro do MDC São Paulo no qual esteve presente Isaque 

Hattu (brasileiro de origem Indonésia formado em teologia e 

letras) que apresentou ao grupo um panorama  sócio - político - 

cultural e religioso do País.  



Reunião MDC São Paulo com Pastor Ramon Rodrigues, 
responsável pela implementação do Ministério de Capacitação 
de Liderança Indígena do Projeto AMAI - Agência Missionária 
de Auxílio ao Indígena! 

MDC São Paulo participando do "Projeto Cultivar" da igreja A Casa da Rocha 



Encontro  com o tema “Estresse e Ansiedade : é 

possível ficar livre do mal do século?” ministrado 

pela Dra Lorena Velho, palestrante internacional 

sobre qualidade de vida, bem estar e prevenção de 

doenças. 
 



Em outubro no MDC Belo Horizonte ocorreu o curso 

"Crescendo como testemunha“, que tem por objetivo ajudar 

a aprofundar o relacionamento com Deus, uma série de 18 

lições que dão continuidade ao Treinamento Saline! 



Encontro do Grupo MDC Anápolis! 
As reuniões acontecem  semanalmente na 
Unievangelica! 



Nos dias 7 a 10 de novembro ocorreu o Treinamento Saline 

Process e Formação de Treinadores em Curitiba, ministrado pela 

promotora e instrutora de multiplicação do Treinamento 

certificada pela IHS Global (International Health Services), que 

veio da Holanda para aplicar o treinamento no Brasil., foram 32 

participantes sendo capacitados para testemunhar do amor de 

Cristo e trazer alívio integral aos pacientes baseados em 

preceitos bíblicos e nos princípios éticos da permissão, respeito e 

sensibilidade. 



Nos dias 15 a 17 de novembro ocorreu o Treinamento Saline 

Process e Formação de Treinadores no Rio de Janeiro, foram 22 

participantes sendo capacitados para testemunhar do amor de 

Cristo na área da saúde. 



Médicos de Cristo Brasília em parceria com Filhos do Brasil em 

ação social na Unip, através da fisioterapeuta Albenica Bontempo. 

Trabalho feito com muito amor e dedicação 
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12° Encontro Nacional RENAS (Rede Evangélica Nacional de Ação 

Social). Na foto Soraya, Washington e Sibele, respectivamente 

conselheira, vice-presidente e tesoureira do Médicos de Cristo, que 

participaram do Encontro cujo tema foi: Pai nosso, seja feita a tua 

vontade 





Entre os dias 06 e 11 de outubro 

aconteceu, na Inglaterra, o Encontro 

de voluntários do ICMDA - 

Associação Internacional de Médicos 

e Dentistas Cristãos 

(icmda.net).Fizeram parte do 

encontro cerca de 30 pessoas de 28 

países diferentes e as brasileiras Laís 

de Oliveira*(MDC-BH) e Bruna 

Proença (MDC-Campinas) 

participaram como Representantes de 

Área  (AR) juntamente com o 

Secretário Regional para a América do 

Sul Dr. Jorge Patpatian. 



O III Congresso do ICMDA para Países de Língua Portuguesa ocorreu  nos dias 

30 de Outubro a 03 de novembro de 2019.  Foram 71 pessoas envolvidas, 

representando 11 países (Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique , Portugal, 

Cuba, Reino Unido, Holanda, Zimbábue , Malawi e África do Sul) 

Na foto acima, comitiva do Brasil reunida com os anfitriões moçambicanos, 

abaixo, foto oficial do congresso.  



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/ 
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Desconto em 
Congressos 

Novos planos de filiação 

Para mais informações acesse: 

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

filie-se-ao-mdc/ 

 

 

 

 

Área exclusiva para o 
filiado 

Nova plataforma de 
inscrição 



Obrigada por nos acompanhar até aqui! 

 

Esperamos poder contar com VOCÊ na próxima edição do Boletim 

Informativo Médicos de Cristo! 

 

Até breve! 

 

Suany Serudo Meirelis  

Secretária do Médicos de Cristo 

 

Acesse nossas redes 

www.medicosdecristo.com.br 

contato@medicosdecristo.com.br 

@Medicosdecristo 

 


