


Estamos aqui para mais um boletim trimestral do Médicos de 
Cristo!  

Esse boletim está diferente dos anteriores, afinal o mundo 
encontra-se em uma situação incomum que mudou planos, de 
modo que a cada dia, todos nós tivemos que nos reinventar e nos 
adaptar a uma nova realidade.  

Havia vários eventos presenciais planejados para esse tempo, 
cursos Saline, eventos missionários, encontros presenciais de 
grupos locais, planos estes que foram alterados ou remarcados ou 
adaptados devido às novas circunstâncias.  

Todavia o novo contexto deu também lugar a novas ideias, novos 
eventos e novos projetos. Afinal, somos filhos de um Deus 
criativo, que criou os céus e a terra e este mesmo Deus tem dado 
fagulhas de sua criatividade em diferentes pessoas engajadas com 
a nossa associação, e estas tem se dedicado em serviço do Reino,  
de modo que esse boletim possui muitos eventos novos: foram 
lives de diferentes temas no insta do MDC, início do podcast do 
Médicos de Cristo, muitas reuniões de grupos locais realizadas 
online, possibilitando conexões antes inimaginadas, tasters online 
do Saline, eventos online de instituições parceiras e muito mais.  

Acompanha as próximas páginas para saber mais do que 
aconteceu nesses três meses.  

Suany  Serudo  Meirelis 

1ª Secretária  do  Médicos de Cristo 

 

 

 

"Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do 
que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que 

opera em nós”  Efésios 3:20 

 
 

Boletim trimestral dos Médicos de Cristo 

Por aqui você fica por dentro do que acontece nos grupos 
locais espalhados pelo Brasil, bem como dos eventos 
internacionais realizados junto com organizações parceiras ou 
eventos do  ICMDA (International Christian Medical and 
Dental Association - do qual somos filiados) 

Vem com a gente, tem muita coisa boa acontecendo por aí! 

 

Temos o privilégio de participar de uma associação que possui 
22 grupos locais espalhados pelo nosso imenso país.  

Como uma forma de ficarmos sabendo o que tem acontecido 
nos outros grupos, preparamos esse boletim informativo 
trimestral. 

Por aqui você fica sabendo o que tem acontecido  

 

Muita coisa acontece nos grupos locais ao redor do país 

 

 

 

 
 

Boletim Informativo MDC| Abril -  Jun  2020 



                Os grupos locais do MDC  

                   têm realizado encontros  

                     e participado de missões!  

Acompanhe um resumo 

 desses trabalhos  

a seguir! 



O grupo local de 
BH tem realizado 
reuniões online 
de temas 
diversos, como:  
entrevista com o 
Dr   Marcos  Davi, 
falando       sobre  
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Testemunho Cristão na vida Médica, taster do Saline com 
a Priscila Lemos, coordenadora nacional do Saline, 
discussão do artigo da Ashley Stewart (Líder Estudantil 
no Christian Medical Fellowship UK) sobre oração pelos 
profissionais da saúde, relato de experiência da Suany e 
João Pedro no Treinamento de Liderança Cristã 
Sydenham 2020 que ocorreu em Londres. 

3 



No dia 08 de abril o grupo local de Manaus 

realizou uma reunião de oração e palavra com a 

Dra Cassandra, momento preciosos de compar-

tilhar experiências e orar uns pelos outros. 
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O grupo local do Rio de Janeiro 

tem realizado reuniões de 

oração e comunhão via zoom.  
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No dia 09 de abril  ocorreu o Encontro MDC Curitiba, 

com a Dra Tânia Pires trazendo uma palavra de 

encorajamento ao grupo, foram momentos de oração e 

interação. 
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No dia 04 de maio 
ocorreu a reunião 
online do Grupo local 
de Governador 
Valadares, foi 
realizado  um estudo 
bíblico em Filipenses 
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2:1-18 sobre ser servo mesmo em meio a circunstâncias 
adversas. A reunião contou com a participação da 
Amanda, de Montes Claros, que está começando um 
grupo local do Médicos de Cristo na sua cidade. 

7 



O grupo tem 
realizado 
reuniões 
quinzenais com 
temas como: a 
soberania de 
Deus e a 
fragilidade dos 
planos humanos,  
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baseado em Lucas 17:26-29 e como o forjar de Deus 
durante as provações traz perseverança, nos aproxima 
dEle e faz com que pareçamos mais com Cristo, 
baseado em Tiago 1:3-4. 
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No dia 14 de maio, a Coordenadora Nacional do Saline 

Process, Priscila Lemos Gonçalves, apresentou o 

Treinamento para o Grupo MDC que está se iniciando 

em Montes Claros-MG, que venhamos estar em oração 

por esse novo grupo que está começando 
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No dia 03 de abril, ocorreu o encontro Médicos de 
Cristo  São Paulo online,  Palavra  com  a  Dra Mirna  
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Santos, coor - 
denadora do GT 
Nacional de 
Oração do 
MDC, foi um 
momento muito 
especial de 
oração! 
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Reunião do grupo de Anápolis, junto com o 

grupo de  Goiânia, que devido a facilidade 

logística pela proximidade entre as cidades 

agora serão um só grupo, a reunião foi para 

reestruturação.  

Que Deus abençoe a nova fase desse grupo 

local! 
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Nos próximos eventos tirem fotos e 
solicitem  ao representante local do 
GT de comunicações para enviar ao 

grupo de coordenação nacional  

Estamos aguardando as fotos de 
vocês e teremos uma imensa alegria 

em incluir nos próximos boletins! 



medicosdecristo.com.br/site/ 

 

@medicosdecristo 

Basta clicar nos ícones acima que 
você será direcionado para as 
nossas redes sociais! 
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No dia 15 de abril tivemos a primeira 
live do Mèdicos de Cristo no insta do 
MDC com Dr Marcos Davi, 
infectologista e vice-coordandor do 
GT Estudantil. 

Boletim Informativo MDC| Abril -  Jun  2020 15 



Com a moderação da nossa presidente Dra Tássia 
Millena, os representantes do GT Estudantil do MDC 
de diferentes cidades do Brasil, conversaram sobre 
como a pandemia tem impactado suas vida em diversas 
áreas, seja nos estudos, na igreja, no convívio familiar, 
relacionamento com os colegas e no tempo inidvidual  
com Deus.  
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Em maio tivemos 
uma live especial 
comemorando o mês 
da enfermagem com 
a nossa coorde-
nadora do GT de 
missões, a enfermei-
ra Marlene Grigorio, 
que também faz 
parte do MDC 
Brasília e a em-
fermeira Flaviana 
Nascimento que faz 
parte do MDC Rio de 
Janeiro.  

Em junho tivemos 
uma live muito 
informativa com a 
nossa tesoureira e 
epidemiologista 
Sibele Esteves.  

 

Ambas as lives estãos 
disponíveis no IGTV 
no instagram do 
Médicos de Cristo.  
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Ainda em alusão ao mês da enfermagem, o artigo 
“Uma reflexão sobre o campo de atuação da 
enfermagem” escrito com a participação das 
enfermeiras Marlene Grigorio e Flaviana Nascimento 
foi publicado na revista ultimato. 

Clique aqui para acessar o artigo. 
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• Marlene Grigorio dos Santos é enfermeira, especialista 
em direito sanitário e saúde da mulher. Gestora em 
Unidade Básica  de Saúde, voluntária em projetos de saúde 
humanitária e líder do GT Missões dos Médicos de Cristo. 

  

• Flaviana Pereira Bastos Nascimento é enfermeira, 
doutoranda em enfermagem pela EEAN/UFRJ, professora 
de Ensino Superior na UNIABEU e integrante do grupo 
Médicos De Cristo Rio de Janeiro. 
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Tem sido realizado uma parceria com a missão 
Base, em que integrantes do Médicos de Cristo 
também têm participado de reuniões quinzenais 
online via zoom, para orar pelos profissionais de 
saúde e seus familiares 
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Médicos de Cristo 
também realizou 
parceira com a 
Associação Capelania na 
Saúde (ACS) e tem 
ajudado na elaboração 
de mensagens para 
alguns dos podcasts 
Medicina para Alma.  
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O mundo está em alerta com o 
avanço do novo coronavírus. 

Como cristãos estamos orando e 
crendo na soberania de Deus que 
NUNCA perde o controle. 

Como profissionais da saúde 
estamos na linha de frente 
conduzindo ações importantes 
para o cuidado. 

Por isso  o Médicos de Cristo 
desde 22 de março começou uma 
campanha de jejum e oração.  

A cada 4 dias são postados nas 
nossas redes sociais motivos 
de oração - para que em horários 
específicos possamos, juntos, 
clamar Àquele que ouve e 
responde nossas orações.  

“Então vocês clamarão a mim, 
virão orar a mim, e eu os ouvirei. 
Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem 
de todo o coração” (Jeremias 
29:12-13) 
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Foram 40 dias de campanha de 
jejum e oração, que começou em 
22 de março e foi até  30 de 
abril, com motivos de oração 
sendo divulgados a cada 4 dias 
em nossas redes sociais e nos 
grupos de whatsApp dos grupos 
locais.  

Além disso, houve 
textos devocionais 
sendo divulgados 
diariamente como 
“Reflexão do dia”. Cada 
material sendo 
produzido com 
dedicação pelo Grupo 
de Trabalho (GT) de 
Oração. que Deus 
abençoe nossas 
coordenadoras desse  
GT, Mirna e Nilceia e as 
recompense pelo 
trabalho e dedicação ao 
coordenarem essa 
campanha. 
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Também foi 
realizada uma 
campanha de 
oração de 10 dias 
pelos profissionais 
de saúde, baseado 
no artigo  “Dez 
coisas para orar 
pelos profissionais 
da saúde cristãos” 
da Ashley Stewart 
(Líder Estudantil no 
Christian Medical 
Fellowship UK) , 
que foi traduzido 
pela equipe de 
tradução do 
Médicos de Cristo.  

A cada dia havia um 
dos 10 motivos 
presentes no artigo. 
Nossa associação 
parceira RENAS 
(Rede Evangélica 
Nacional de Ação 
Social) apoiou essa 
campanha 
divulgando em seus 
canais de 
comunicação 
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O Projeto Missionário Nutrindo Angola surgiu no 
coração de três integrantes do MDC Rio de Janeiro 
(Gustavo, Cinara e Adriana) que estão na foto acima 
acompanhados da Sra Suzana Pedro, Vice-Cônsul de 
Angola, do Consulado Geral de Angola no Rio de 
Janeiro. O projeto tem por objetivo a assistência 
nutricional e sustentabilidade para desenvolvimento da 
população angolana.  
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Para realizar a viagem é necessário ter o "seguro-
saúde" e eles estão contando com a ajuda de doações 
para conseguir o montante (em torno de 3 mil dólares 
por pessoa). 

Clique aqui para realizar sua doação 
ao Projeto! 

https://medicosdecristo.com.br/site/projeto-missionario-nutrindo-angola/


O GT MDC Estudantil elaborou um projeto que 
consiste em cartas-artigos sobre temas 
relacionados com a jornada do médico em 
formação.  

As mesmas são escritas por acadêmicos finalistas 
ou médicos, pretendendo servir como uma 
mentoria dos estudantes e com um tom de 
informalidade. 

 

Você é médico ou acadêmico do último 
ano? Já foi encorajado por um 

médico(a) que considera um mentor? Já 
parou para pensar que hoje pode ser a 
sua vez de encorajar outras pessoas? 

Que tal escrever uma carta para 
acadêmicos de medicina? 

Você pode fazer isso e enviar para o e-
mail: 

medicosdecristoestudantil@gmail.com. 
Dessa forma você vai estar encorajando 
diversos estudantes de medicina cristãos 

ao redor do nosso país 



…
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Você é médico ou acadêmico do último ano?  
Já foi encorajado por um médico(a) que considera um 

mentor? Já parou para pensar que hoje pode 
ser a sua vez de encorajar outras pessoas? 

Que tal escrever uma carta para acadêmicos de medicina? 
Você pode fazer isso e enviar para o e-mail: 
estudantil@medicosdecristo.com.br 

 Dessa forma você vai estar encorajando diversos 
estudantes de medicina cristãos ao redor do nosso país 
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mailto:contato@medicosdecristo.com.br?subject=Cartas para Estudantes 




O Grupo de Trabalho (GT) Estudantil começou o 
projeto de podcasts do MDC com a série “Desafios 
dos profissionais de saúde cristãos em tempos de 
pandemia” 
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Acompanhe no 
spotify em 
episódios que 
duram entre 5 a 
8 minutos,  
conversas com 
cristãos de 
diferentes 
profissões da 
área da saúde 
contando sobre 
seus desafios e 
e como lidar 
com eles neste 
tempo de 
pandemia. 

Boletim Informativo MDC| Abril -  Jun  2020 32 

Basta clicar no ícone acima, que você será direcionado 
para O MDC Podcasts! 

https://open.spotify.com/show/1jWABX6tPsbx8uapI2qqGz




Diariamente pessoas são impactadas, 
encorajadas ou despertadas para olhar a 
medicina como uma vocação e se colocarem 
como “instrumento nas mãos do Médico dos 
médicos” através do trabalho realizado pelo 
Médicos de Cristo.  

 

São 22 grupos locais espalhados pelo Brasil, diversos 
treinamentos Saline Process (que equipa 
profissionais de saúde com ferramentas adequadas  
para serem sal, luz e testemunhas do amor de Jesus 
nos seus locais de trabalho, baseado nos princípios 
éticos de respeito, sensibilidade e permissão).  

São 7 Grupos de Trabalho fazendo o melhor em prol 
do Reino, atuando em diferentes projetos de nossa 
associação. 

 

Aqui nesse boletim, você acompanhou o que foi 
realizado apenas nos últimos três meses 

 

E gostaria de dizer que você pode fazer parte 
disso se tornando um filiado de nossa 

associação!  
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Junte-se a outros profissionais da 
saúde cristãos evangélicos, que 
desejam integrar a fé cristã e sua 
prática clínica, sendo sal e luz no seu 
local de trabalho. 

1 

Promova a cooperação e 
colaboração entre os profissionais 
da saúde cristãos, aumentando o 
testemunho DE CRISTO na área da 
saúde para que sirvam mais e 
melhor ao Senhor 

2 

Aumente o impacto do testemunho 
cristão através de parcerias com 
outros líderes afiliados e seus 
ministérios 

3 
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Capacite-se para servir, pela 
troca de experiências, recursos, 
seminários e workshops disponíveis 

4 

Amplie seu network: nossos 
afiliados incluem profissionais da 
saúde e missões cristãs no Brasil e 
no mundo, sempre em busca de 
unidade e cooperação 

5 

Engaje-se no Corpo de Cristo ao 
redor do mundo: somos membro 
do ICMDA (International Christian 
Medical and Dental Association – 
www.icmda.net) que reúne 
profissionais da saúde cristãos em 
84 países, e DO HCFI (Healthcare 
Christian Fellowship International – 
www.hcfglobal.org) 

6 
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Participe da construção de uma voz 
cristã evangélica perante a mídia 
e os líderes governamentais, 
apresentando respostas aos temas de 
saúde atuais, baseadas numa 
perspectiva bíblica 

7 

Receba descontos em Congressos 
organizados pelo MDC e tenha 
acesso a “Área do Filiado” com 
materiais e links de cursos de 
instituições parceiras 

8 

Participe do sustento da obra 
missionária com a contribuição 
anual para missões através do 
Médicos de Cristo, demonstrando a 
Unidade do Corpo de Cristo e 
fortalecendo o testemunho público 
da Igreja e dos princípios e valores 
do Reino de Deus. 

9 
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Participe de uma associação com 
decisões colegiadas. Contamos 
com um grupo de líderes evangélicos 
de diferentes lugares e igrejas do 
Brasil, que se dedicam 
voluntariamente para que o médicos 
de cristo caminhe com sabedoria, 
discernimento e solidez 

10 
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Clique aqui para realizar 
sua filiação! 

https://medicosdecristo.com.br/site/filie-se-ao-mdc/


É muito bom saber que você acompanhou até aqui no boletim 

trimestral de abril a junho de 2020!! 

 

Esperamos poder contar com VOCÊ na próxima edição do 

Boletim Informativo Médicos de Cristo! 

 

Para acompanhar em tempo real, siga as nossas redes sociais.  

Até breve! 

 

Suany Serudo Meirelis  

Secretária do Médicos de Cristo 

 

Basta clicar nos ícones acima, que você será direcionado para as 
nossas redes sociais! 

contato@medicosdecristo.com.br 

@medicosdecristo 

medicosdecristo.com.br/site/ 
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