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“O que Deus pode fazer?”
Cremos que Deus tem todo poder no céu e na terra , mas porque muitas de nossas orações
não são respondidas? No evangelho de João, Jesus é enfático em dizer “ Se
permanecerdes emmim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
desejardes, e vos seráconcedido. João 15:7.
“E naquele dia não me pedireis mais nada. Pois Eu verdadeiramente vos asseguro que,
tudo oque pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu Nome. Até agora nada pedistes
em meuNome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz de
Cristo vence asaflições. João 16:23,24
A resposta das nossas orações ou melhor a falta dela, não esta ligada a incapacidade de
Deus ,pois entendemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos
oupensamos. O PROBLEMA ESTÁ EM NÓS, viver em nome de Cristo e pelo Espirito, ser
direcionado por Ele é o que nos capacita a orar no Espirito, orar de acordo com a
vontade deDeus. É o Espírito que habita em nós que ora, muitas vezes até sem expressões
orais. O queprecisamos é sermos cheios do Espirito Santo, o Espirito do próprio Deus
habitando e fluindoatravés de nós é o que mudará a nossa vida de oração.
“Quero vos dizer o seguinte : Deixe o Espírito dirigir a vida de vocês , e vocês não vão
satisfazeros desejos da natureza humana!” Gálatas 5:16
Convido a vocês a estarmos juntos em oração nestes próximos dois meses, sem a ajuda do
Espirito Santo este será mais um boletim com vários pedidos listados, mas se deixarmos
com que Ele guie nossas vidas e nossas orações, nem podemos imaginar
o impacto que iremos causar.
Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez!
Com carinho,
Mirna Santos
Coordenadora do GT Nacional de Oração do Médicos de Cristo
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OUTUBRO 2019
22/10 A 25/10
No dia 18 de outubroo MDC completou24 anos. “Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará.” 1 Ts 5:24.
Vamos agradecer ao nosso Deus, que tem nos sustentado e permitido mais um ano de MDC!
Louve a Deus por todos os profissionais que ao longo desses anos tem se envolvido com essa
missão. Agradeça a Deus porque acima de nossas habilidades , somos vocacionados e
capacitados por Ele. O Senhor nos chamou e cremos , como diz em sua Palavra , que Ele é fiel
para completar a sua boa obra. Tudo o que nós precisamos fazer é nos render ao agir de
Deus e estar a sua disposição seja para ir ou para ficar, falar ou permanecer em silêncio. Ore
para Deus continue no controle e dirigindo os grupos do MDC ,que estão espalhados pelo
Brasil, que sejamos fortalecidos em seu poder. É recorrente entre os grupos pedidos de oração
para que haja mais envolvimento dos participantes nas reuniões, nos grupos e nas atividades.
Que nossa profissão seja um canal e não um obstáculo para nova vida cristã. Que em tempos
"modernos" nossa essência permaneça e ainda continue a exalar o bom perfume de Cristo.

26/10 A 28/10
Em outubro nós comemoramos o Dia das Crianças, reserve um tempo e ore por elas.
Sabemoso quanto traumas, abuso ou violência, vícios, conflitos familiares podem destruir a vida
destes

pequenos.

Além

disso,

as

crianças

têm

sido

bombardeadas com excesso de informação, é alarmante o número de crianças e adolescentes
com distúrbios emocionais e comportamentais. Ore para que os pais tenham sabedoria ao
educar seus filhos que façam isso com base na Palavra de Deus e que sejam exemplos vivos
para eles. Peça a Deus que guarde o coração e a mente destes pequenos.
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29/10 A 02/11
Em outubro e novembro ocorrerá, em Moçambique, o III Congresso do International Christian
Medical and Dental Association (ICMDA) para países de Língua Portuguesa,
(Pré Congresso: 30 e 31 outubro e Congresso: 01 a 03 novembro ). Ore pela equipe
organizadora

do

congresso,

pelos

palestrantes

e

por

todos

o

que

irão

como voluntários ou congressistas. Alguns membros da diretoria aqui do MDC do Brasil irão
participar do congresso. Lembre em suas orações da Tassia, Soraya, Mireille e da
Fátima. Que vidas possam ser impactadas e transformadas neste evento. Que Deus nos dê
estratégias e capacitação para o Ide.

NOVEMBRO 2019
03/11 A 06/11
Todos nós já tivemos algum ente querido sofrendo com alguma doença. Tente lembrar como
você se sente ou se sentiu diante disso. Como é bom poder contar com a oração de nossos
amigos nestes momentos. Alguns de nossos irmãos estão precisando de nossas orações. Ore
pelo Guilherme que está com um câncer raríssimo nos ossos, Ana com Tumor Cerebral e a
Solange

cardiopatia

e

diabetes

.

Temos

um

Deus

que

ainda

opera

milagres!

Mais alguns irmãos necessitam de orações para que a saúde seja deles seja restaurada.
Débora(teve um TEP e esta internada) .Samuel, Adriana, Kátia, Emanuelle (todos em
tratamento de Câncer). Karina(fraturou os dois pés e está precisado de socorro em todas as
áreas, mora em Manaus).

07/11 A 10/11
Treinamento Saline Process e Formação de Treinadores em CURITIBA (PR), de 07 a 11 de
novembro 2019. O Treinamento Saline capacita o estudante e o profissional de saúde cristão a
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ser sal, luz e testemunha de Jesus em seu local de atuação. Ore para que este treinamento
traga motivação e fortalecimento ao grupo de Curitiba. Peça a Deus por novas estratégias,
que mais pessoas possam se envolver e participar deste evento. Que a equipe organizadora
tenha a capacitação necessária. Que eles consigam colocar em prática os ensinamentos.

11/11 A 14/11
Treinamento Saline Process e Formação de Treinadores no Rio de Janeiro. O treinamento
Saline no Rio de Janeiro terá a duração de 3 dias, do dia 15 a 17 denovembro de 2019. O
objetivo principal do treinamento é contribuir para que pessoas ligadas de algumamaneira a
área da saúde impactem o seu local de atuação para Cristo. Ore para que Deus desperteo
interesse e mais pessoas venham participar, que eles entendam e respondam ao seuchamado
.Clame a Deus para que o grupo do MDC - RJ possa ser fortalecido através destetreinamento,
que eles possam ser revigorados,que tenham ânimo e vigor para prosseguir.

15/11 A 19/11
Vamos aproveitar o dia 15 de novembro, data que se comemora a proclamação da república e
oremos

pela

nossa

nação.

"Antes

de

tudo,

recomendo

que

se

façam

súplicas,

orações, intercessões e ações de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que
exercem

autoridade,

para

que

tenhamos

uma

vida

tranquila

e

pacífica, com toda a piedade e dignidade." * 1 Timóteo 2:1-2 * Muitas vezes divergimos de
ideologias politicas e não concordamos com alguns posicionamentos de nossos governantes.
Porém não podemos nos esquecer que acima de tudo é nosso dever como cristão orar por
eles. Oremos, como diz a Palavra , para que nossos governantes temam a Deus, tenham
sabedoria ao governar e administrar nosso pais. Ore para que todo esquema de corrupção seja
revelado e desfeito . Que o direito do necessitado seja respeitado. Que aquele que busca o mal
não prospere em seus planos e os que servem a Deus não se corrompam.

20/11 A 25/11
Um estudo do Pew Research Center, organização que conduz pesquisas independentes
sobre diferentes temas e em escala global, procurou traçar um panorama sobre as religiões no
mundo nos próximos cem anos. “The Future of World Religions: Population Growth
Projections” prevê para 2050: A quantidade de muçulmanos no mundo irá quase que se
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equiparar ao número de cristãos (2,8 bilhões contra 2,9 bilhões) e 10% de toda a população
europeia seguirá esta religião. O cristianismo é a religião que será a mais impactada pela perda
de fieis. De acordo com a entidade, 106 milhões de pessoas deixarão de seguir esta fé. Ore
para um grande despertar dos cristãos por todo mundo.
Ore

pelos

Médicos

de

Cristo

(MDC)

para

que

cada integrante deste grupo enxergue a urgência e responda a este chamado. Que o Ide e o
pregar o evangelho a toda criatura não seja uma missão apenas para alguns cristãos
"vocacionados". Que possamos realmente compreender a brevidade dos nossos dias nesta
Terra. Peça a Deus para que o dom de Deus em nós seja reavivado. Que possamos aguardar
compersistência, temor e com grande expectativa a sua volta, porque Ele voltará, que este seja
nosso maior desejo todos os dias. Ore pela grande colheita, para que mais trabalhadores
sejamlevantados.

20/11 A 25/11
Lucas 24:49 –“ E eis que sobre vós envio a promessade meu Pai; ficai, porém, na cidade de
Jerusalém, atéque do alto sejais revestidos de poder.” Ore pelo revestimento do Espirito Santo.
Ao longo dosanos temos nos esquecido do privilégio, do poder e da necessidade de termos o
Espirito Santo,o Espirito do próprio Deus habitando e fluindo em nós e através de nós. Não há
vida sem oEspirito .Peça a Deus que derrame do Seu Espirito sobre nós. Ore para que haja
anseio , umabusca incessante e persistente até que do alto sejamos revestidos de poder.

Finalizamos mais 2 meses de oração ! Glória a Deus !
Esperamos poder contar com suas orações no próximo boletim !
Até breve!
Mirna Santos
Coordenadora do GT Nacional de Oração do Médicos de Cristo
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Acesse nossas redes
www.medicosdecristo.com.br
contato@medicosdecristo.com.br
medicosdecristo
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