


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

Enquanto eu escrevia esse boletim, meu coração transbordou em  
gratidão por observar a quantidade de atividades acontecendo 
simultaneamente em nossa associação.  

Escrever sobre isso trouxe a minha memória ensinamentos do 
apóstolo Paulo a igreja de Corinto, sobre a unidade do corpo. Vejo 
hoje em nossa associação pessoas com diferentes perfis, idades, 
personalidades, contextos culturais com os mais diversos dons e 
talentos trabalhando juntas. Olho para tudo isso e questiono: O 
que faz com que uma associação fundada em 1995 continue ano 
após ano até chegar aqui, o que faz com que os trabalhos e 
projetos  continuem e cresçam? O que é capaz de conectar pessoas 
tão diferentes de várias cidades do Brasil para trabalharem juntas 
de forma voluntária? 

O próprio Cristo nos conecta em prol de uma mesma causa, fazer 
o nome dEle conhecido e  despertar cristãos da área da saúde a 
serem instrumentos nas mãos dEle.  Deus nos guia e nos sustenta, 
a obra não é nossa, é dEle.  

Convido você a não apenas acompanhar as próximas páginas, mas 
também glorificar a Deus ao longo da leitura  ao ver o que Ele tem 
feito em nosso meio. 

 

Suany  Serudo  Meirelis 

1ª Secretária  do  Médicos de Cristo 

 

 

 

“O corpo não é feito de um só membro mas de muitos” 1Co 12:14 
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                Os grupos locais do MDC  

                   têm realizado encontros  

                     online!  

Acompanhe um resumo 

 desses trabalhos  

a seguir! 



No dia 06/07, os 

grupos do Médicos 

de Cristo da Região 

Sul do Brasil se 

reuniram! Mais de 

30 pessoas estive-

ram presentes on-

line para ouvir a 

palavra de um dos 

fundadores do Mé-

dicos de Cristo, Dr 

Edgard Schiefelbein. 

Dr Edgar trouxe 

uma reflexão sobre 

quando Moisés acha- 
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va que estava no fim de sua vida, aos oitenta anos e 

Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente 

para trazer um novo começo à sua história. 
 

“Os anos de nossa vida chegam a setenta, ou a oitenta para os 

que têm mais vigor; entretanto, são anos difíceis e cheios de 

sofrimento, pois a vida passa depressa, e nós voamos!” 

Salmos 90:10 (Salmo de Moisés) 
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No dia 09 de julho ocorreu 

reunião do grupo local de 

Anápolis-Goiânia sobre o te-

ma “Aborto: cosmovisão cris-

tã e médico-legal”, com a pre-

sença do médico pediatra 

Afonso Henrique e do advo-

gado Walter de Paula Silva.  
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   As discussões se basearam no Salmo 139  “Os teus olhos 
viram o meu corpo ainda informe e no Teu livro todas 
estas coisas foram escritas”. 
   Discussões de questões amparadas pela lei, visão 
biológica e socioeconômica do mundo em relação ao 
aborto e o que a Bíblia nos diz sobre a vida e sua 
concepção. 
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O grupo tem realizado reuniões quinzenais com temas 
como: Reflexões sobre Isaías 53 e Atos 8:26-40, 
compreensão da nossa vida como uma obra 
missionária, reflexões sobre o livro O Sofrimento 
Nunca é em Vão, de Elisabeth Elliot entre outros.  
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É com imensa alegria que tivemos a 

primeira reunião online  do grupo local de 

Fortaleza, foi um momento para 

apresentação individual, definição de 

estratégias e reflexão em Romanos 8:28. 

Que venhamos estar em oração por esse 

novo grupo que está começando 
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Conversando com a assistente social de um dos locais de 

distribuição, vimos o operar de Deus! Ela havia comentado 

com um dos filhos do pastor sobre a necessidade de 

conseguirem mais doações de cestas básicas para atender 

às famílias. Sem conhecê-los, uma pessoa da diretoria do 

MDC entrou em contato com um presbítero, propondo a 

parceria! Olha Deus provendo!  

Com a chegada da pandemia, muitos pais, mães, avós e 

avôs perderam seus empregos e precisam de um apoio 

nesse momento. Em Contagem, as pessoas beneficiadas 

residem próximo aos locais de distribuição e se sentiram 

tão agradecidas que levavam as cestas básicas em casa e 

voltavam para agradecer! Somos gratos ao Senhor por ter 

usado nossos dons e talentos e nossa rede de parceiros para 

levar alimento e esperança a essas pessoas! 
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Por Sibele Esteves 
Em setembro de 2020, o MDC em 
parceria com a Visão Mundial e 
Juntos Pelas Crianças distribuiu 
cestas básicas para famílias  em 
situação de vulnerabilidade em 
Belo Horizonte e Contagem. 



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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https://medicosdecristo.com.br/site/
https://www.instagram.com/medicosdecristo/
https://www.facebook.com/medicosdecristo/
https://twitter.com/medicosdecristo
https://medicosdecristo.com.br/site/
https://www.youtube.com/user/medicosdecristo


 Todo resultado visível possui 
pessoas trabalhando com 
excelência nos bastidores.  

Acompanhe um resumo 

 desses trabalhos  

a seguir! 

Esta seção do boletim busca 
expor um pouquinho do que 
acontece nos bastidores da 

nossa associação 
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Em outubro de  2019, 
no frio londrino  ocor-
reu o ICMDA Summit, 
um evento que reunia 
vários líderes mundiais 
do ICMDA (Interna-
tional Christian Medi-
cal and Dental Asso-
ciation), tínhamos duas 
brasileiras nesse evento, 
Bruna Proença e Laís 
Dias (na foto estão ao 
lado do Secretário 
Regional da América do 
Sul, Jorge Patpatian), 
elas fazem parte do 
MDC e também da 
liderança do ICMDA.  

Durante o evento houve discussões sobre projetos que 
seriam relevantes para seus respectivos países.  Como as 
duas já estavam deslumbradas com a gama de materiais 
disponíveis em inglês, diversos livros e artigos de temas 
relevantes para profissionais da saúde, escritos por 
médicos cristãos experientes, conteúdo que certamente 
ajudariam estudantes e profissionais da área da saúde 
cristãos brasileiros. Nasce então a ideia! Começar um 
equipe de tradução dentro  do  MDC.   Então elas solicita- 

11 



Fizeram parte dessas traduções:  
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Clique aqui para acessar 
os artigos em 

português no blog do 
ICMDA 

Clique aqui para acessar 
os livros do ICMDA 

em português 

Mireille Gomes 
SC e São Paulo 

Laís Dias 
Santa Catarina 

 
ram permissão ao Josh Mills (Assistente executivo do CEO 
do ICMDA) para traduzir o material e em 31 de outubro de 
2018, no início apenas com 4 pessoas, o projeto é iniciado.  
Atualmente os trabalhos são coordenados pelo GT 
Internacional e a equipe já traduziu 5 livros (quatro deles 
escritos pelo Peter Saunders - CEO do ICMDA) e 37 artigos 
(até o fechamento deste boletim), disponível no blog do 
ICMDA e que também são divulgados nos grupos de 
whatsapp dos grupos locais do Médicos de Cristo.  

Carolina Couy  
B. H. (MG) 

Flávia Figueiró 
Gov Valadares (MG) 

Luíza Diniz 
B. H. (MG) 
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Lucas Xavier 
B. H. (MG) 

Letícia Reis 
B. H. (MG) 

Pamilly Hadassa 
Manaus (AM) 

Sofia Tolentino 
B. H. (MG) 

Bruna Proença 
São Carlos (SP) 

João Pedro  
B. H.(MG) 

https://blogs.icmda.net/category/translations/portuguese/
https://icmda.net/training/books/portuguese/
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Já imaginou sentar para tomar um café e conversar com 
um casal de médicos missionários? Ter a oportunidade de 
tirar dúvidas e ouvir histórias do que eles vivem no dia a 
dia como missionários? 

Tenho uma boa notícia para você: Não precisa ficar só na 
imaginação! 

No dia 18 de julho às 16 horas (horário de Brasília) vai ter 
o bate-papo MDC Estudantil Nacional.  

Clique aqui para assistir. 

O Grupo de Trabalho (GT) Estudantil do Médicos de 
Cristo no dia 18 de julho de 2020 organizou um evento 
nacional, em que estudantes e profissionais de todo o 
país puderam conversar com um casal de médicos 
missionários, e tirar dúvidas e ouvir histórias do que eles 
vivem no dia a dia como missionários.  

Você pode clicar no ícone ao lado e 
acompanhar o que rolou nessa reunião. 
Esperamos que você seja abençoado com esse 
vídeo!  
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https://www.youtube.com/watch?v=0LXno-hVflw&t=155s


No dia 18 de agosto tivemos um live 
especial no insta do MDC com a 
diretora do Hospital e Maternidade 
Porta da Esperança. Se você não 
conseguiu acompanhar ao vivo, pode 
clicar no ícone ao lado e assistir no 
nosso IGTV 
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https://www.instagram.com/tv/CDzvoiIlrAW/?utm_source=ig_web_copy_link
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Durante o mês de setembro ocorreu  
primeiro treinamento Saline process online 
em português. Todos participaram 
ativamente da programação. Foram 
realizados discussões em pequenos grupos,  
dramatização ao vivo online, participação 
dos alunos com perguntas, sugestões, 
opiniões e testemunhos. 

Em breve teremos outro treinamento, fique 
ligado em nossas redes sociais. 
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O GT de Bioética e o GT Estudantil do Médicos de 
Cristo iniciaram uma série de discussões de temas 
bioéticos com o objetivo de capacitar os estudantes e 
demais integrantes dos grupos do MDC. 

Já tivemos dois encontros de uma série de webinars.  

O primeiro foi uma introdução a bioética, com o 
Doutor Hélio Angotti Neto, autor de vários livros 
sobre o tema.  

O segundo foi sobre história dos crimes éticos em 
pesquisa. 





No início de julho o Board do ICMDA (International 
Christian Medical and Dental Association, associação a 
qual o Médicos de Cristo é filiada) reuniu-se virtualmente 
nos para sua reunião anual.  

Ore pelas decisões que foram tomadas, pelo futuro e 
direção do ICMDA e por uma maior unidade nesse grupo 
diversificado que representa todas as regiões! 

Abaixo foto oficial. 
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Os Médicos de 
Cristo, junta-
mente com a 
Visão Mundial, 
Ministério Lu-
cas, Juntos pelas 
Crianças, Ins-
tituto Sendas, 
participou de 
uma corrida 
pelo bem para 
apoiar gestantes 
e crianças que 
tem sofrido com 
uma das piores 
crises humanitá- 
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rias e sanitárias do país ! 
A campanha “Juntos Pela Venezuela” foi uma iniciativa 
para enviar ajuda de forma emergencial a projetos 
vinculados com a promoção da saúde integral e ajuda 
humanitária que atuam no interior da Venezuela. 
Obrigado a todos que contribuíram de alguma forma, 
seja através de doações ou orações.  
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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 (que foi adiada para momento 
pós-pandemia) 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 







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 




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 e estudantes da área da 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 
e eventos 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 

32 



Boletim Informativo MDC| Julho -  Setembro  2020 

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 

Clique aqui para realizar 
sua filiação! 

Incluir link do vídeo de 
filiação? 
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https://medicosdecristo.com.br/site/filie-se-ao-mdc/
https://medicosdecristo.com.br/site/filie-se-ao-mdc/


É muito bom saber que você acompanhou até aqui no boletim 

trimestral de julho a setembro 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  

1ª Secretária do Médicos de Cristo 

 

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

contato@medicosdecristo.com.br 

medicosdecristo.com.br/site/ 

mailto:contato@medicosdecristo.com.br
https://medicosdecristo.com.br/site/
https://www.instagram.com/medicosdecristo/
https://www.facebook.com/medicosdecristo/
https://twitter.com/medicosdecristo
https://open.spotify.com/show/1jWABX6tPsbx8uapI2qqGz
https://www.youtube.com/user/medicosdecristo

