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Quando a trombeta toca na cidade, 
 o povo não treme? 
Ocorre alguma desgraça na cidade, 
 sem que o SENHOR a tenha mandado? 

Amós 3:6 (NVI)

O  Senhor Deus Todo-Poderoso é um Deus Soberano. As 
Escrituras ensinam-nos que somente ele faz o sol nascer 
todos os dias, ele sabe quando cada pardal cai ao chão e 
como o verso de Amós acima declara, mesmo desastres 

estão em suas mãos soberanas. Embora as pessoas tremam e 
temam o desconhecido, os crentes têm confiança em quem criou os 
céus e a Terra. Nossos dias são contados por Ele, assim como cada 
evento e crise no mundo. Saber quem está finalmente no controle 
traz paz e confiança, porque o Senhor provou ser um Deus bom e 
cheio de amor. 
Cada nação, grupo membro do ICMDA e indivíduo listado neste 
diário precisam colocar suas esperanças e planos nas mãos deste 
soberano Deus. Enquanto você ora pelas 14 regiões (expandidas 
recentemente das doze originais) isto é um ato de fé em Deus - 
sabendo que são seus propósitos para o mundo que queremos 
ver cumpridos. Que as sugestões de oração de cada um dos dias 
nos levem a orar no Espírito e de acordo com a vontade de Deus. 
Obrigado por orar conosco. Que você conheça mais a graça e a paz 
do Senhor Jesus Cristo e mais a cada dia. 

Peter & Josh
ICMDA

Imagem da capa: © ICMDA Fieldworker Zoom Meeting, Maio 2020
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Sudeste Asiático 
1-5 agosto

Sábado 01 
A Conferência de Oração de 
Saúde em Missões continua 
hoje e amanhã, liderada por 
estudantes de Singapura, com 
150 participantes de 25 países 
diferentes da Ásia e Oceania. 
Oremos para que este evento 
cultive um coração missionário 
entre os participantes e que 
eles sejam médicos e profission-
ais de saúde fiéis. 
Domingo 02 
É a Semana Mundial da Ama-
mentação. O Senhor tem mães 
maravilhosamente designadas 
para serem capazes de fornecer 
todos os nutrientes de que um 
bebê precisa no início de sua 
vida. Oremos pelos esforços 
para proteger, promover e 
apoiar a amamentação pela 
saúde do planeta e de seu 
povo. 
Segunda 03 
Louvemos a Deus por uma 
comunhão mais forte entre os 
líderes do ministério médico 
da Malásia. A Sociedade Cristã 
de Medicina e Odontologia da 
Malásia (MDCFM) está realizan-
do seminários on-line mensais 
abertos a toda a região. Oremos 
para que este evento mensal 

estimule um movimento nacion-
al mais forte na Malásia. 
Terça 04 
Louvemos a Deus pelo primeiro 
treinamento online do Processo 
Saline realizado recentemente 
na região. Oremos para que 
uma base sólida seja estabe-
lecida para mais treinamentos 
online no Sudeste Asiático e 
para que treinadores dispostos 
e prontos sejam envolvidos. 
Quarta 05 
A Indonésia tem 34 províncias 
de Aceh a Papua. Louvemos a 
Deus pela província de Jambi 
que começou um grupo local 
em junho. Oremos por movi-
mentos mais fortes nas provín-
cias mais fracas e que os líderes 
do grupo em Jambi continuem 
fiéis a seus grupos de discipula-
do e outros planejamentos. 
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Leste Asiático
6-9 agosto

Quinta 06 
O retiro para estudantes do 
Associação Médica coreana 
termina hoje. Oremos por todos 
aqueles que participaram deste 
retiro online pensando sobre 
o tema: Da crença em Jesus à 
crença somente em Jesus, com 
o ensino do Pastor Jin-il.

Sexta 07 
A conferência regional do 
Leste Asiático está sendo 
realizada como um evento 
híbrido hoje e amanhã com 
uma reunião física em Taipei 
e muitos mais participando 
virtualmente. Oremos por todos 
os envolvidos: palestrantes, 
delegados e organizadores para 
que o evento resulte em muitas 
bênçãos para a região. 

Sábado 08 
Oremos pelo grupo na Mongólia 
(MCMA) e por Altankhuyag 
enquanto ele lidera o grupo. 
Que eles possam conhecer 
o amor e a graça do Senhor 
mais a cada dia, e que sirvam 
seus pacientes, colegas e uns 
aos outros com compaixão e 
integridade. 

Domingo 09 
A Associação Médica Cristã do 
Japão (JCMA) é membro desde 
o início do ICMDA. 126 milhões 
de pessoas vivem nas ilhas que 
constituem o Japão e apenas 
0,5% são evangélicas. Oremos 
para que os profissionais de 
saúde cristãos sejam ousados 
ao proclamar o Senhor Jesus 
neste país. 
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América do Sul
10-14 agosto

Segunda 10 
Um grupo de médicos em toda 
a América Latina se reuniu 
online na semana passada para 
experimentar o Curso do Pro-
cesso Saline, liderado por Pablo 
do CMF Reino Unido. Louvemos 
a Deus pela tecnologia que per-
mite essas reuniões e oremos 
para que os líderes que partici-
pam do curso sejam inspirados 
a treinar outros. 
Terça 11 
A região do ICMDA América do 
Sul é composta por 13 países. 
Oremos pelo Secretário Region-
al, Jorge, ao apoiar cada grupo, 
para que ele tenha sabedoria 
em onde concentrar suas ener-
gias e para que o Senhor abra 
portas para novos contatos e 
oportunidades. 
Quarta 12 
Hoje é o Dia Internacional da Ju-
ventude. Apoiemos cada aluno 
que estuda na área da saúde e 
aqueles que estão concluindo 
o ensino médio com a esper-
ança de ingressar nesta área. 
Oremos para que a interrupção 
do aprendizado normal deste 
ano não afete adversamente as 
perspectivas dessa geração. 

Quinta 13 
Oremos pelo Brasil que tem 
lutado com dificuldades para 
controlar os efeitos do COVID-19 
com a segunda maior contagem 
de mortes no mundo. Oremos 
por seu governo e a reação 
dos cidadãos às dificuldades 
percebidas. Que os profission-
ais de saúde sejam protegidos e 
apoiados adequadamente. 
Sexta 14 
No Uruguai, há discussões de 
membros do parlamento que 
querem mudar a lei da eutaná-
sia. Oremos pelos médicos que 
se reúnem para discutir como se 
opor a tais mudanças, e que os 
vulneráveis, deficientes e idosos 
na sociedade sejam protegidos 
de ideologias prejudiciais. 
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África Francófona
15-19 agosto

Sábado 15 
A diretoria do ICMDA aprovou 
recentemente esta nova região 
para apoiar o crescimento 
dos grupos lá. Oremos por 
Jean Paul, o novo Secretário 
Regional, enquanto continua 
seu trabalho de incentivar e 
treinar líderes médicos nos 23 
países de língua francesa da 
África. 
Domingo 16 
Oremos pelo Dr. Farra da 
República Centro-Africana, 
que esperava participar do 
Congresso Pan-Africano este 
ano com o objetivo de iniciar 
um grupo nacional no país. 
Oremos por contato contínuo e 
discussões que ajudem a este 
trabalho pioneiro. 

Segunda 17 
Líderes de quase todos os 
países de língua francesa se 
reúnem praticamente duas 
vezes por mês para treinamento 
e comunhão. Agradeçamos a 
Deus por esta iniciativa, apoiada 
por Augustin, e que continue 
sendo uma bênção para os 
envolvidos. 
Terça 18 
No Mali, a maioria dos líderes 
do movimento nacional acaba 
de se formar como médicos 
juniores. Oremos para que, 
ao procurarem trabalho ou 
começarem suas próprias 
clínicas, a comunhão de que 
desfrutaram como estudantes 
continue, e eles conheçam o 
favor e a provisão do Senhor. 
Quarta 19 
Hoje é o Dia Humanitário 
da ONU. Este dia é uma 
homenagem a todos os 
trabalhadores da linha de frente 
e àqueles que enfrentam o 
impacto de qualquer crise. 
Oremos pelos incontáveis 
profissionais de saúde cristãos 
servindo nas alas COVID-19, 
particularmente naqueles 
lugares da África que só agora 
estão atingindo o pico da crise. 
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Eurásia
20-23 agosto

Quinta 20 
Agradeçamos ao Senhor por 
Noel, a novo secretário regional 
da Eurásia, e por Kristina, uma 
nova representante regional 
para a região do Cáucaso. Ela 
recentemente começou um 
curso do Movimento de Fazer 
Discípulos (DMM) com iranianos 
de toda a área - oremos por 
bênçãos neste trabalho. 

Sexta 21 
Oremos por trabalho entre 
as cinco nações da União 
Médica Cristã da Ásia Central 
(CMUCA) - pela clínica ‘Lukas’ 
no Uzbequistão, agora vendo 
pacientes online; para o projeto 
em andamento do Cazaquistão 
‘Perdoado e Gratuito’ com a Dra. 
Dina; e o curso do Movimento 
de Fazer Discípulos (DMM) nas 
quatro regiões do Quirguistão. 

Sábado 22 
Hoje é o Dia Internacional em 
Reconhecimento das vítimas 
de Atos de Violência Baseados 
em Religião ou crença. A 
perseguição aos cristãos 
continua em todo o mundo. 

Oremos para que nossos irmãos 
e irmãs que servem na saúde 
compartilhem o evangelho sem 
obstáculos, que eles conheçam 
o conforto e proteção do 
Senhor e que vivam sua fé com 
confiança, alegria e diplomacia. 

Domingo 23 
Agradeçamos a Deus pelo 
maior envolvimento dos 
médicos que falam russo com o 
ICMDA. Oremos pela Dra. Irina, 
que tem ajudado a divulgar as 
notícias de oração do ICMDA, 
e pela Dr. Danil, que ajuda 
na tradução durante nossos 
webinários (seminários online) - 
ambos são membros do CMF da 
Bielorrússia. 
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Oceânia 
24-27 agosto

Segunda 24 
A região da Oceania cobre 
88 milhões de quilômetros 
quadrados de oceano, tem 
25.000 ilhas, mas tem apenas 
42 milhões de habitantes. Há 
uma forte herança cristã em 
muitos lugares, oremos para 
que Deus esteja trabalhando 
entre os profissionais de saúde 
cristãos para fortalecer os 
relacionamentos na região. 

Terça 25 
Agradeçamos a Deus pela 
generosidade daqueles da 
HealthServe Austrália que 
forneceram fundos para equipar 
profissionais de saúde na 
Indonésia com EPIs. O país tem 

sido um dos mais atingidos 
pela COVID-19. Oremos por 
sabedoria ao distribuir os 
equipamentos aos que mais 
precisam. 

Quarta 26 
Há meia dúzia de escolas 
médicas nas pequenas ilhas do 
Pacífico. Oremos pelos alunos 
cristãos que estudam aqui, que 
vejam os benefícios de formar 
grupos, estar em comunhão, 
e usar bem seu tempo, e 
no cumprimento da grande 
comissão.

Quinta 27 
Oremos pelas reuniões 
regulares pelo Zoom da Saline 
Scenarios na região. Dezenas 
se reúnem regularmente para 
compartilhar testemunhos de 
como Deus está operando 
por meio de profissionais de 
saúde. Que os presentes sejam 
inspirados a aproveitar todas as 
oportunidades para a glória de 
Deus. 
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Sul da Ásia
28-31 agosto

Sexta 28 
Oremos por Santhosh, nosso 
coordenador de treinamento 
e Secretário Regional para 
a região. Com sua vasta 
experiência, ele ajudou a 
desenvolver novas iniciativas 
de treinamento para o ICMDA e 
está apoiando o grupo do Nepal 
enquanto se preparam para 
uma conferência regional ainda 
este ano. 

Sábado 29 
Casos COVID-19 têm 
aumentado rapidamente em 
toda a Índia nos últimos meses 
e atingiram muitos hospitais e 
comunidades. Oremos por alívio 
e força para quem está na linha 
de frente e por sabedoria para 
os tomadores de decisão que 
buscam conter o vírus. 

Domingo 30 
Oremos pelo CMF do Paquistão, 
que conheceu um crescimento 
e fortalecimento real no ano 
passado. Eles têm proximidade 
com o PFES (Aliança de 

Estudantes Evangélicos 
do Paquistão) - que haja 
colaboração funcional e um 
senso de unidade ao servir ao 
Senhor por meio da assistência 
médica. 

Segunda 31 
Vários médicos em países 
de baixa e média renda 
foram treinados no curso de 
Preparação para COVID-19 
ministrado pelo CMC Vellore. 
Que esses treinadores usem 
as habilidades aprendidas 
para ajudar os hospitais 
missionários a lidar com áreas 
frequentemente com poucos 
recursos. 
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América Central 
Secretário Regional: Mario Ruiz 
Representantes regionais: Jairo Rojas 
Khara Collymore & Mario Euceda 
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América do Sul 
Secretário Regional: Jorge Patpatian 
Representante regional: Haniel Eller 
Representantes de Área: Lais Tamara Dias, 
Bruna Proença, Talitha Formagio Telles

MENA 
Secretário Regional: Ehab Ayoub 
Coordenador de Israel: Philippe Seguin

África Francófona
Secretário Regional: Jean Paul Dansou 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante de Área: Luc Mahougbé 

África Ocidental 
Secretário Regional: 
Anthony Enimil 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante Regional: 
Jacqueline Asibey 
Representantes da área: 
Alex Etubi

Europa 
Secretário Regional: Peter Saunders (em exercício) 
AEO: Nurgul Mamyrova 
Representantes regionais: Esther Frei & Alexander 
Kreschenko (Europa Ocidental), Geir-Anders Kaldal 
(Nórdicos e Bálticos), Paul Năndrean (Bálcãs) 
Representantes de área: Christian Andersen 
(Nórdicos), Jovita Anikinaite (Países Bálticos), 
Marina Rastovic (Bálcãs), Alla Shelestovska (Europa 
Ocidental)
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Voluntários Representantes 
das 14 regiões do ICMDA

Eurásia 
Secretário Regional: Noel Aruparayil 
AEO: Nurgul Mamyrova 
Representantes regionais: Kristina Alikhanyan 
& Ramil Almammadov (Cáucaso), Dima Lichich 
(BRUM), Nurbek Orunkulov (Ásia Central) 

África Francófona
Secretário Regional: Jean Paul Dansou 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante de Área: Luc Mahougbé África Oriental 

Secretário Regional: Alex Bolek 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante Regional: 
Papa Ayella 

Sul da África
Secretário Regional: 
Tygie Nadesan 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante Regional: 
Mfanelo Sobekwa 

Sul da Asia 
Secretário Regional: 
Santhosh Mathew 
Representante Regional: 
Samundra Rana 

Leste Asiático 
Secretário Regional: 
Han-Sanghwan 

Sudeste Asiático 
Secretário Regional: Wei-Leong Goh
AEO: Hedwin Kadrianto 
Representante regional: Linus Chua 
Representante da área: Yasuko Arakawa 

Oceânia 
Secretário Regional: Michael Burke 
AEO: Hedwin Kadrianto 



América Central
1-4 setembro

Terça 01 
Muitos países na região tiveram 
suas economias afetadas pelo 
impacto do COVID-19. Oremos 
por todos os profissionais da 
saúde que atuam na região, que 
eles conheçam as provisões 
do Senhor e continuem a servir 
bem suas comunidades.

Quarta 02
O Professor John Wyatt está 
liderando um novo curso de 
formação de formadores em 
bioética para 8 líderes da 
ICMDA, incluindo Mário, nosso 
representante regional da 
Guatemala. Oremos para que o 
curso resulte em muitos frutos e 
que as habilidades aprendidas 
possam ser passadas adiante 
com o tempo.

Quinta 03 
Oremos por um estudante 
de medicina na Guiana que 
acabou de começar um grupo 
do CMDA lá. Oremos para que 
haja unidade e profundidade no 
grupo que tenha um impacto 
duradouro no país.

Sexta 04 
Agradeçamos pelos novos 
contatos feitos em Cuba, na 
República Dominicana, em 
Barbados e na Jamaica. Que 
cada uma dessas conversas 
possam dar frutos e abrir 
oportunidades para um trabalho 
melhor junto aos profissionais 
de saúde cristãos na região.
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África Ocidental
5-8 setembro

Sábado 05
Hoje é o dia internacional de 
caridade. O ICMDA depende 
do apoio muitos indivíduos 
e fundos para apoiar nossos 
missionários ‘fazedores de 
tendas’, para fornecer bolsas 
àqueles que não conseguem 
arcar com os custos de eventos 
importantes e bolsas de estudos 
para aqueles que desejam 
estudar no nosso programa de 
medicina da família. Oremos 
para que o Senhor continue 
suprindo todas nossas 
necessidades.

Domingo 06 
O CMDA da Nigéria 
recentemente realizou sua 
conferência nacional online com 
o tema: Melhores Trabalhos - 
Fazendo a diferença em meio 
a COVID-19. Oremos por todos 
que participaram, para que 
sigam o chamado de Deus, 
fazendo ótimos trabalhos em 
Seu nome.

Segunda 07 
Oremos por Isaac que lidera 
um movimento inicial na 

Gâmbia. Ele participou do 
curso treinamento Sydenham 
realizado pelo CMF da Grã 
Bretanha e agora está reunindo 
estudantes e médicos recém-
formados para ajudarem um ao 
outro no menor país da África, 
com somente 2.4 milhões de 
pessoas.

Terça 08 
Oremos pelos nossos 
missionários na África Ocidental, 
Secretário Regional Anthony 
(Gana), Representantes 
Regionais e de Área: Alex 
(Nigéria) e Jacqueline (Gana). 
Visto que eles tem dado 
apoio a movimentos nacionais 
e encorajado estudantes e 
médicos em formação, que o 
Senhor lidere, guie e abençoe 
todos nossos esforços.
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MENA
9-12 setembro

Quarta 9 
Oremos para que o Senhor 
mande mais trabalhadores para 
colheita por todo norte da África 
e Oriente Médio. Muitos estão 
procurando pela verdade e 
significado em suas vidas e por 
uma visão de mundo que faça 
sentido. Que muitos médicos 
e dentistas cristãos sejam 
chamados para o trabalho.

Quinta 10 
Hoje é o dia internacional de 
prevenção ao suicídio. Todos 
os anos mais de 800 mil 
pessoas cometem o suicídio, 
afetando pessoas próximas e 
suas comunidades. Oremos por 
aqueles trabalhando na 

prevenção ao suicídio e para 
que a igreja seja uma fonte de 
esperança, ajuda e cura para 
todos aqueles afetados por um 
suicídio.

Sexta 11 
Oremos pelo arquipélago 
do Bahrein, um país com 
pouco menos de 1 milhão de 
habitantes. Há mais liberdade 
aqui para cristãos do que em 
países vizinhos. Oremos para 
que isso continue, e que os 
contatos do ICMDA possam com 
o tempo criar um grupo nacional 
de médicos e dentistas.

Sábado 12 
Junte-se ao Grupo de 
Saúde de Cristãos em Israel 
enquanto eles oram a Deus 
por provisões financeiras para 
suas necessidades e maior 
engajamento de trabalhadores 
ao redor do país, por um tempo 
de avivamento nos crentes e 
para abrir as portas para servir 
ao Senhor com a medicina.
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Africa Oriental
13-16 setembro

Domingo 13 
Hoje é o Dia internacional 
da sepse. A sepse é a causa 
número um de mortes nos 
hospitais e o maior custo para 
instituições de saúde. Oremos 
pelas campanhas atuais que 
aumentam os serviços e 
cuidados contra a sepse e que 
eles consigam salvar vidas e 
diminuir a crise de saúde global.

Segunda 14 
No Sudão do Sul, o grupo 
Ensine Para Transformar ensinou 
estudantes sobre o tratamento 
do COVID-19, visando o 
treinamento de outros em suas 
faculdades. Oremos para que 
essas tentativas sejam benéficas 
e que o impacto do COVID-19 
no país seja reduzido.

Terça 15 
Oremos pelo Alex, o secretário 
regional da África Oriental. 
Que ele possa sentir a paz do 
Senhor na sua vida e a alegria 
de servir ao evangelho com o 
seu trabalho no Sudão do Sul 
envolvendo-se com grupos pela 
região.

Quarta 16
Oremos pelo grupo da Tanzânia 
e outros grupos na região 
enquanto eles se preparam 
para o Congresso Mundial do 
ICMDA que será sediado na 
Arusha (cidade da Tanzânia). 
Que o Senhor os conduza a 
convidar os palestrantes certos, 
e incluir seminários que possam 
desenvolver membros do 
ICMDA ao redor do mundo.
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Europa
17-21 setembro

Quinta 17 
Hoje é o dia internacional da 
segurança do paciente. Esse 
é um dia novo no calendário 
anual, mas um dia importante, 
já que 134 milhões de even-
tos adversos ocorrem por ano 
devido à descuidos em hospi-
tais de países de baixa e média 
renda, contribuindo com 2,6 
milhões de mortes anualmente. 
Oremos para que as campanhas 
de conscientização aumentem a 
segurança dos pacientes.
Sexta 18 
A ACM Alemanha acabou de 
completar sua 73° conferência 
para médicos e estudantes de 
medicina sobre o tema: Vivendo 
Relacionamentos. Oremos para 
que esse evento bianual contin-
ue sendo benção nessa nação 
chave europeia.

Sábado 19
Oremos para um secretário re-
gional devoto e dedicado para 
substituir Rick que saiu em Maio. 
Peter, o CEO da ICMDA, está 
trabalhando como secretário 
dessa região enquanto isso, 
que o Senhor o guie e fortaleça 
para que ele consiga fazer suas 
responsabilidades também.
Domingo 20
SKLS, o CMA finlandês, pediu 
para orarmos pelo seu trabalho 
com estudantes, para um bom 
engajamento durante o verão, 
pela instituição, pelo amor ao 
próximo nos grupos regionais, e 
para novos estudantes se envol-
vendo no próximo semestre.
Segunda 21
Um grupo de estudantes e 
médicos romenos em for-
mação acabaram de completar 
uma semana de treinamento 
do Curso do Processo Saline 
dirigido por Pablo e pela Penny 
da CMF Grã Bretanha. Oremos 
para que as habilidades e ideias 
que eles aprenderam possam 
ser colocadas em prática, e que 
eles possam tirar o máximo das 
oportunidades que eles têm de 
compartilhar o amor e a men-
sagem de Jesus.
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Sul da África
22-26 setembro

Terça 22
A comunidade dos tra-
balhadores da área da saúde do 
Zimbabué está tendo muitas difi-
culdades - muitos trabalhadores 
estão em greve ou trabalhando 
sem receber, frente aos cres-
centes casos de COVID-19. Um 
informante explicou: “Tem uma 
apatia geral, falta de paixão por 
nossos empregos, pessoas es-
tão cansadas, nós precisamos, 
realmente, ver a mão de Deus.”
Quarta 23 
Enquanto nós publicamos esse 
boletim, informantes no Lesoto 
relatam que casos de coro-
navírus estão crescendo rapi-
damente enquanto o sistema 
governamental ainda não está 
pronto - há receio de que o sis-
tema seja sobrecarregado. Ore-
mos para que o temor não seja 
concretizado e que o Senhor 
tenha misericórdia dessa nação 
de pouco mais de 2 milhões de 
pessoas.
Quinta 24 
Oremos por Augustin, origi-
nalmente da RDC (República 
Democrática do Congo), agora 
com base na África do Sul. Ele 
atua de forma importante no no 
apoio ao comitê do Congresso 
Mundial de 2022, encorajando 
o crescimento de grupos da lín-

gua francesa junto à fala, escrita, 
tradução e desenvolvimento 
de ferramentas para avaliar as 
necessidades dos nossos mem-
bros.
Sexta 25
Angola e Moçambique são os 
dois maiores países falantes 
português desconsiderando o 
Brasil. Existem grupos de médi-
cos cristãos nesses dois países. 
Oremos por Preciosa e Celso 
que dirigem essas instituições e 
pretendem, em breve, se juntar 
ao ICMDA.
Sábado 26
A África do Sul foi o país mais 
impactado pela COVID-19. Ore-
mos por essa nação de 59 mil-
hões de pessoas, que haja paz 
política, estabilidade financeira e 
um fim da injusta desigualdade 
e tensões raciais. Que o CMF de 
lá seja portador de luz em meio 
à escuridão.
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América do Norte
27-30 setembro

Domingo 27
Oremos pelo evento mensal de 
crescimento para casais que o 
CMDA realiza para profissionais 
de saúde sobrecarregados. Que 
isso crie relações mais fortes 
e proteja casamentos, para 
permitir que eles amem um ao 
outro bem e continuem a servir 
a Deus com suas vocações.

Segunda 28 
O COVID-19 afetou as finanças 
de vários grupos incluindo o 
Canadá e os Estados Unidos. 
Enquanto pedimos a Deus para 
nos dar tudo que precisamos, 
que Ele dê sabedoria aos 
conselhos e líderes dessas 
instituições para tomar decisões 
prudentes e cheias de fé.

Terça 29 
Hoje é o dia internacional 
do coração. Pessoas com 
insuficiência cardíaca estão mais 
vulneráveis a COVID-19. Oremos 
para que as campanhas de hoje 
aumentem a conscientização 
e a ajuda aos 26 milhões de 
pacientes com insuficiência 
cardíaca ao redor do mundo.

Quarta 30
Damos graças ao Senhor pelos 
muitos meios que o CMDA 
Estados Unidos elabora para 
desenvolver e equipar médicos 
estudantes e graduados, 
seja com publicações online, 
podcasts regulares, aplicativo 
de celular para estudantes e 
muito mais. Essa é uma bênção 
que está disponível aos grupos 
ao redor do planeta.
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Oramos para que o Senhor lidere a obra e o ministério do 
ICMDA em 2020. 

Contamos com assinaturas de nossas 84 organizações 
membras para pagar pelo escritório central, mas dependemos 
de doações para cobrir nosso trabalho de campo e 
desenvolvimento. 

Sua doação seria um investimento para ver mais movimentos 
cristãos nas áreas da saúde iniciados e fortalecidos ao redor do 
mundo. 

Por favor, considere apoiar o trabalho do ICMDA. 

Para formas de dar ao ICMDA, visite: icmda.net/give



Testemunho cristão 
através de profissionais 
de saúde em cada comunidade 
em todas as nações
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