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Tendo acabado de falar, disse a Simão: “Vá para onde as águas são
mais fundas”, e a todos: “Lancem as redes para a pesca”. Simão
respondeu: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos
nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as
redes”. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que
as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los; e eles vieram
e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse:
“Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!”
Lucas 5:4-8 NVI

C

omo você responderia se Jesus entrasse em seu local de
trabalho e dissesse-lhe como fazer o seu trabalho? Como
um pescador experiente (embora evidentemente nem
sempre um de sucesso) Simão Pedro tinha acabado de
sair de um turno difícil, e poderia muito bem estar ansioso para voltar
para casa, para sua esposa. Mas Jesus pede a ele para lançar as
redes, e a resposta de Pedro é: Porque és tu quem está dizendo, eu
vou. A resposta mostra grande humildade, confiança e obediência.
Nós mostramos a mesma resposta ao Senhor Jesus em todas as
áreas de nossa vida? Jesus entrou no local de trabalho de Pedro,
dando dignidade à sua posição e trabalho, e eventualmente deu a
ele um novo nome, chamado e propósito. Ele foi encorajado a ser
fiel nas pequenas coisas do dia a dia e a ver sua obra como a obra
de Deus, algo que ele nos convida a fazer parceria incluindo Ele.
Ao orar por meio deste diário, você também é chamado a confiar
no mestre que sabe onde estão todos os peixes do mar e que te
convida a ser parceiro com ele no trabalho, para ver um testemunho
cristão através dos profissionais de saúde em todas as comunidades
de todas as nações. Obrigado por orar conosco. Que você conheça
a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Peter e Josh
ICMDA		
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1-4 de Outubro

Oriente Médio e Norte da África
Quinta-feira 01

Hoje é o Dia Internacional
do Idoso. Oremos pelos
profissionais da saúde
aposentados, enquanto buscam
honrar o Senhor com suas vidas.
Que eles sejam conduzidos a
campos maiores de ministério,
usando suas habilidades,
experiência e fase da vida para
honrar o Ancião dos Dias.

Sábado 03

Neste fim de semana a Shiloh
2020, a Conferência missionária
estudantil, acontece virtualmente pelo CMC Vellore, Índia.
Com o tema Sal e Luz, oremos
para que todos aqueles presentes brilhem intensamente
com o amor de Cristo e permaneçam como sal em um mundo que está em decadência.

“Em minha visão à noite, vi
alguém semelhante a um
filho de homem, vindo com
as nuvens dos céus. Ele se
aproximou do ancião e foi
conduzido à sua presença.”
Daniel 7:13 NVI

Sexta-feira 02

Após a explosão em Beirute,
oremos pelos crentes
trabalhando no Líbano e
organizações como HOME
(Programa de Extensão em
Saúde para o Meio Leste),
enquanto. cuidam dos feridos
e atingidos, e fornecem
suprimentos muito necessários,
Bíblias e esperança em um
país que tem sofrido muito nos
últimos anos.

Domingo 04
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Continuemos a orar pela família
e amigos do Dr.Jany Haddad,
após sua ascensão para glória
em agosto. Que aqueles aos
quais ele ministrou na Síria,
Armênia, Iraque, Irã e Kuwait
sigam seu exemplo de coração
de servo, trazendo a esperança
e o amor de Cristo a todos que
encontrarem.

5-8 de Outubro

África Ocidental
Quarta-feira 07

Libéria foi o primeiro estado
independente da África
subsaariana, mas tem
conhecido muita corrupção,
instabilidade e pobreza. Nós
conhecemos um punhado de
cristãos trabalhando na saúde
neste país de 5 Milhões de
pessoas. Oremos pelas bênçãos
do Senhor sobre esta nação
e para uma paz duradoura e
prosperidade.

Segunda-feira 05

Atualmente não temos
quaisquer contatos em Serra
Leoa, Guiné Equatorial ou Cabo
Verde. Oremos para que o
Senhor leve nossos voluntários
da região para companheiros
cristãos trabalhando na saúde
entre as 10 milhões de pessoas
dessas três nações.

Por essa razão, desde que ouvi
falar da fé que vocês têm no
Senhor Jesus e do amor que
demonstram para com todos os
santos, não deixo de dar graças
por vocês, mencionando-os em
minhas orações. Efésios 1:15-16

Terça-feira 06

Quinta-feira 08

Oremos pelo CMDF de Gana,
liderado por Peter, e por
nossos voluntários Anthony e
Jacqueline, que também estão
estabelecidos neste país. O
grupo tem mais de 50 membros
- que o Senhor dê força a cada
um e graça para serví-lo bem,
onde quer que Ele os tenha
colocado.
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Oremos por bons diálogos e
conexões entre médicos e o
governo nigeriano, como tem
havido ameaças de greves em
hospitais estatais, sobre pagamento, instalações inadequadas
e uma falta de equipamentos
de proteção. Que haja graça,
integridade e sabedoria dada a
todos os lados.

9-13 de Outubro

Europa
Sexta-feira 09

Oremos pelo ARCHAE-4-ALL,
conferência que ocorre na
Áustria este fim de semana enquanto eles estudam emoções
como raiva, mágoa e ofensa, e
qual a resposta Cristã de perdão
e resiliência deveriam mostrar.
Oremos pelos doutores Eva-Maria, Eric, Peter e Georg enquanto
eles conduzem as sessões.

futuros.

Sábado 10

Segunda-feira 12

Hoje é o Dia Mundial da
Saúde Mental. Em vista das
experiências anteriores de
pandemias, é esperado que a
necessidade de saúde mental e
de apoio psicossocial aumente
substancialmente. Oremos para
que trabalhadores na linha
de frente tenham os recursos
que precisam para cuidar
adequadamente daqueles com
enfermidades mentais.

Oremos para que o Senhor nos
conduza para um candidato
adequado para assumir o papel
de Secretário Regional para a
Europa. O CEO, Peter Saunders
assumiu esse papel nesse ínterim, mas é uma posição chave
dentro do ICMDA, com 24 de
nossas 84 associações afiliadas
em todo o mundo estabelecidas
ali.

Terça-feira 13

Domingo 11

Estudantes e recém formados
na Europa receberam muitas
oportunidades de treinamento
recentemente
como a Syd.
enham, com Peter Saunders,
mentoria em um Movimento de
Fazer Discípulos, e Escolhas na
Vida, com Rick Paul. Oremos
por frutos destes eventos e
outros para engajar em eventos
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Hoje é o Dia Mundial da Trombose. Somos encorajados a
manter nossos olhos abertos
para trombose, a fim de parar
coágulos de sangue e salvar
vidas. 60% de todos os casos
de TVP são relacionados ao
hospital. Oremos pelo bom
aprendizado e prevenção para
reduzir mortes e incapacidades.

14-18 de Outubro

Sudeste Asiático
Sexta-feira 16

A conferência nacional do Christian Dental Fellowship do Reino
Unido está prevista para acontecer presencialmente neste fim
de semana. Oremos pelas Dras.
Ruth e Rebecca enquanto falam
sobre Estações de Fé - encontrar Deus em lugares de conflito.
Que a conferência fortaleça a fé
e os relacionamentos de todos
os participantes.

Quarta-feira 14

Louvemos a Deus pela contínua
comunhão entre os líderes
estudantis da Malásia. Oremos
pelos Drs Samuel e Abraham,
que lideram o movimento que
se reúne todos os meses. Eles
planejam adicionar líderes
de novas universidades que
ainda não estão envolvidos - o
objetivo deles é se envolverem,
eventualmente, com todas as
universidades na Malásia.

Sábado 17

Continua a haver grande
unidade entre os crentes e
os grupos em toda a região
do Sudeste Ásiatico (SEA
Change). Suas reuniões mensais
de oração têm cada país se
revezando como anfitriões,
para falar ou compartilhar um
testemunho. Oremos para que
este modelo seja replicado
em todo o mundo do ICMDA,
resultando em muitas respostas
às orações.

Quinta-feira 15

Hoje é o Dia Mundial da Lavagem das Mãos. A COVID-19
traz um lembrete claro de que
lavar as mãos é uma das maneiras mais eficazes de impedir
a propagação do vírus. A convocação deste ano é para que
toda a sociedade alcance a higienização universal das mãos.
Oremos para que a campanha
tenha um impacto duradouro.

Domingo 18

Hoje é o Dia Mundial da Menopausa. O tema deste ano é
Insuficiência Ovariana Prematura. Oremos por campanhas
que defendam tratamentos que
otimizem a saúde da mulher e
promovam as melhores práticas
aos profissionais de saúde.
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19-22 de Outubro

África Oriental
Segunda-feira 19

Oremos pelas discussões que
estão ocorrendo na Tanzânia a
respeito da Conferência PanAfricana programada para a Páscoa de 2021, e do Congresso
Mundial do ICMDA para julho de
2022. Estes são dois eventos
importantes no calendário do
ICMDA, e envolvem muito planejamento e preparação. Oremos
pelo comitê organizador com
Augustin, Alex, Daniel e Papa
enquanto eles consideram em
oração qual o melhor caminho a
seguir.

no ICMDA. Seus documentos de
registro nacional foram apresentados às autoridades e eles
aguardam o retorno - embora
isso tenha sido adiado devido
à COVID-19. Oremos para que
este jovem movimento tenha
um grande impacto neste país
interiorano, de 13 milhões de
habitantes.

Terça-feira 20

Hoje é o Dia Mundial da
Osteoporose. A osteoporose é
um problema global crescente
com fraturas que afetam uma
em cada três mulheres, e um em
cada cinco homens com mais
de 50 anos. Oremos para que a
campanha de hoje possa ajudar
a aumentar a conscientização
e melhorar a prevenção de
fraturas para
todos aqueles
.
que sofrem desta condição
debilitante.

Quinta-feira 22

É a Semana Internacional de
Prevenção de Infecção. Controle e prevenção de infecções
sempre foram uma parte importante da saúde e segurança
pública, mais ainda durante
esta pandemia. Enquanto esta
campanha da semana continua,
oremos por um bom apoio público e para que as pessoas não
se cansem de praticar uma boa
higiene e controle de infecção.

Quarta-feira 21

Apoiem o CMDO de Ruanda
enquanto procuram ingressar
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23-26 de Outubro

América Central
pelo Rev. Dr. Andrew Nichols
enquanto ensina a palavra de
Deus aos conferencistas.

Domingo 25

Por favor, apoiem os esforços
da região para desenvolver o
corpo estudantil da América
Central. Há mais de 200 escolas médicas aqui (com metade
delas no México e Porto Rico).
Oremos por nossos voluntários
Mario R, Mario E e Jairo conforme lideram este trabalho, e
por seus esforços para produzir
um guia para formar grupos nas
universidades, e tornar possível
contatos em cada uma delas.

Sexta-feira 23

Oremos pelas discussões em
Barbados sobre a formação uma
nova associação de profissionais de saúde cristãos. Oremos
por nossa representante
regional Khara, que vive nesta
ilha de 287.000 pessoas, que
ela conheça a ajuda do Senhor
para ver um grupo duradouro
formado que será uma benção
para todos os Barbadianos.

Segunda-feira 26

Sábado 24

A Conferência dos Médicos
Recém formados da CMF UK
ocorre neste fim de semana
presencial e online. Oremos
para que seja um tempo
refrescante enquanto eles
estudam o tema: Amar a Deus
- como dar a Deus tudo de si
como médicos cristãos. Oremos
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Existem planos para
providenciar treinamento para
estudantes e recém formados
em liderança cristã, ética médica
e evangelismo na região, e para
uma conferência regional no
próximo mês. Oremos pelos
organizadores e por candidatos
adequados para participar, que
eles compreendam a visão do
ICMDA para ver o testemunho
cristão através de profissionais
da saúde em cada comunidade
em cada nação.

27-30 de Outubro

Leste Asiático
Terça-feira 27

Oremos pelos crentes que
estão trabalhando na área
da saúde na China. Que eles
conheçam a provisão e a graça
do Senhor para servi-lo bem,
mesmo quando há interferência e dificuldades. Oremos por
oportunidades de mostrar o
amor de Jesus aos colegas e
pacientes, e para que o Reino
de Deus continue a crescer.

Quinta-feira 29

Hoje é o Dia Mundial da
Psoríase. Oremos pelos
esforços do dia para iluminar
os desafios enfrentados por
aqueles que sofrem de psoríase
e artrite psoriática. O tema é
‘informado’. Que os pacientes
possam administrar melhor sua
condição e que os profissionais
saúde forneçam informações
claras sobre a psoríase.

Vivam entre os pagãos de
maneira exemplar para que,
mesmo que eles os acusem
de praticar o mal, observem as
boas obras que vocês praticam
e glorifiquem a Deus no dia da
intervenção dele. 1 Pedro 2:12

Quarta-feira 28

Hoje o Prof John Wyatt conclui
um curso de 12 semanas,
de formação de formadores
em bioética. Oremos pelos
oito novos treinadores do
ICMDA de todo o mundo que
agora estão equipados para
usar este. material em seus
próprios cenários. Que muitos
profissionais de saúde sejam
ajudados a lutar com os tópicos
levantados nessas sessões a
partir de uma cosmovisão cristã.

Sexta-feira 30
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Apoiem o Secretário Regional
Han enquanto ele ajuda em
nosso trabalho na região e
reúne grupos e indivíduos sob
um objetivo comum - ver o
Senhor Jesus glorificado por
meio de seu povo. Oremos por
uma maior unidade, confiança e
comunhão real entre os grupos
estabelecidos aqui.

EUROPA (24 membros)
Secretário Regional: Peter Saunders (em exercício) AEO: Nurgul Mamyrova
Representantes Regionais: Esther Frei (Europa Ocidental), Alexander Kreschenko
(Europa Central), Geir-Anders Kaldal (Nórdicos e Bálticos), Paul Năndrean (Bálcãs)
Representantes de Área: Marina Rastovic (Bálcãs), Jovita Anikinaite (Países Bálticos), Alla Shelestovska (Europa Ocidental)

AMÉRICA DO NORTE
(2 membros)
Secretário Regional:
Em aberto
MENA (2 membros)
Secretário Regional: Ehab Ayoub
Coordenador de Israel: Philippe Seguin
AMÉRICA CENTRAL
(7 membros)
Secretário Regional: Mario Ruiz
Representantes Regionais:
Khara Collymore, Mario
Euceda & Jairo Rojas

ÁFRICA FRANCÓFONA (8 membros)
Secretário Regional:
Jean Paul Dansou
AEO: Augustin Lutakwa
Representante de Área: Luc Mahougbé
ÁFRICA OCIDENTAL
(3 membros)
Secretário Regional:
Anthony Enimil
AEO: Augustin Lutakwa
Representante Regional:
Jacqueline Asibey
Representantes da área:
Alex Etubi

AMÉRICA DO SUL (7 membros)
Secretário Regional: Jorge Patpatian
Representante regional: Haniel Eller
Representantes de Área: Lais Tamara
Dias, Bruna Proença, Talitha Formagio
Telles
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SUL
Secr
AEO
Repr
Mfan

ICMDA’s 14 Regions
and Fieldworkers

EURASIA (4 membros)
Secretário Regional: Noel Aruparayil
AEO: Nurgul Mamyrova
Representantes Regionais: Kristina Alikhanyan
& Ramil Almammadov (Cáucaso), Dima Lichich
(BRUM), Nurbek Orunkulov (Ásia Central)

LESTE ASIÁTICO (6 membros)
Secretário Regional:
SUDESTE ASIÁTICO
Han-Sanghwan
(2 membros)
Secretário Regional:
SUL DA ÁSIA (6 membros)
Wei-Leong Goh
Secretário Regional:
AEO: Hedwin Kadrianto
Santhosh Mathew
Representante regional:
Representante Regional:
Linus Chua
Samundra Rana
Representante da área:
Yasuko Arakawa
ÁFRICA ORIENTAL (5 membros)
Secretário Regional: Alex Bolek
AEO: Augustin Lutakwa
Representante Regional:
Papa Ayella
.

DA ÁFRICA (6 membros)
retário Regional: Tygie Nadesan
O: Augustin Lutakwa
resentante Regional:
nelo Sobekwa

OCEANIA (2 membros)
Secretário Regional: Michael Burke
AEO: Hedwin Kadrianto
Representante regional: Teem Wing Yip
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31 de Outubro - 3 de Novembro

América do Norte
que eles os apoiaram através
deste processo. Que eles
ouçam fortemente a direção do
Senhor e conheçam sua bênção
no próximo ano.

Segunda-feira 02

É a Semana Internacional de
Conscientização sobre o Estresse. De acordo com uma
pesquisa, quase um em cada
cinco adultos provavelmente
estariam vivenciando alguma
forma de depressão durante a
pandemia de coronavírus. Oremos para que a campanha desta semana possa fornecer uma
plataforma para que estresse
e problemas de saúde mental
sejam destacados e que haja
suporte duradouro e tratamento
eficaz para os doentes.

Sábado 31

Hoje muitos estudantes americanos estão se reunindo online
para a Conferência Líderes
Emergentes em Odontologia
sob o tema: Alegria completa
- encontrando, vivendo, compartilhando. Ore por cada um
participante enquanto eles
exploram seu futuro de servir ao
Senhor Jesus em odontologia.
Tenho dito estas palavras para
que a minha alegria esteja em
vocês e a alegria de vocês seja
completa. João 15:11 NVI

Terça-feira 03

Domingo 01

Oremos pelo CMDA do Canadá
conforme eles concluem
seu ano de planejamento
estratégico. Graças a Deus pela
boa colaboração com seus
vizinhos do CMDA EUA, visto
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Enquanto as eleições na
América (Estados Unidos)
dominam os ciclos de notícias,
que Senhor levante o governo
de sua escolha. Que a reação
para os resultados honre a
Cristo, e que oportunidades
para profissionais da saúde
cristãos brilharem como estrelas
na escuridão continuem.

4-7 de Novembro

Eurásia
Quarta-feira 04

Continuemos a orar pelo nosso
novo Secretário Regional Noel
enquanto ele apóia esta região
expandida. Houve algumas conversas excelentes entre nossos
representantes recentemente
e uma crescente parceria com
grupos do IFES* na região - que
este trabalho seja fortalecido e
guiado pelo Espírito.

semear e colher nos campos
que o Senhor os colocou.

Quinta-feira 05

Ao mesmo tempo, orem
também por nós, para que
Deus abra uma porta para a
nossa mensagem, a fim de que
possamos proclamar o mistério
de Cristo, pelo qual estou preso. Colossenses 4:3 NVI

Em algumas áreas da Eurásia
há conflito e turbulência política.
Oremos pelos profissionais de
saúde que tentam cuidar dos
doentes em ambientes cheios
de incertezas e inquietação.
Que cada um conheça a paz e
a coragem do Senhor conforme
eles pagam o preço e seguem
nos passos de seu Salvador.

Sábado 07

Afeganistão, Irã e Turquia estão
agora incluídos na região da
Eurásia, mas ainda não temos
muitos contatos ali. Oremos por
portas abertas, designações
divinas e bons diálogos - para
que possamos ver um trabalho
crescente de unidade cristã
e companheirismo entre
profissionais de saúde.

Sexta-feira 06

Oremos pelos planos de
organizar o Treinamento do
Saline no. Uzbequistão. Há uma
fome entre os médicos cristãos
para ajudar na integração de
sua fé em todas as partes de
sua vida. Que essas sessões
equipem muitos para cultivar,
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*IFES · International Fellowship of
Evangelical Students

8-11 de Novembro

Sul da África
ICMDA em todo o continente;
e por Mfanelo enquanto ele
procura multiplicar mais treinadores do Saline Process.

Terça-feira 10

Apoiem o CMF da Zâmbia, e
Khozya enquanto ele lidera
o grupo. Eles recentemente
hospedaram a conferência
regional do sul da África online,
que foi encorajadora. Oremos
pelos Membros do CMF conforme servem ao 18 milhões de
pessoas do país, e para novos
alunos que estudam nas seis
escolas médicas do país.

Domingo 08

Oremos pela África do Sul enquanto continua a lutar devido
aos efeitos da COVID-19. Como
publicado, metade das mortes
relacionadas à COVID-19 em
toda a África foram neste país,
incluindo quase 100 médicos
e muitas enfermeiras. Como
em muitas partes do mundo, a
economia está lutando e existe
a possibilidade de corrupção
dos grupos na aquisição de
EPIs.

Quarta-feira 11

Segunda-feira 09

Oremos por Tygie, nosso
Secretário Regional, enquanto
ele continua a se recuperar da
infecção pela COVID-19; e por
Augustin, enquanto ele procura
emprego adequado e apoia o
14

A Conferência Global de
Missões de Saúde acontece
online neste fim de semana.
É a sua 25º edição e eles têm
uma agenda lotada com mais
de 100 sessões abertas e uma
escalação de excelentes palestrantes. Oremos para que
este evento inspire e equipe
novas gerações de profissionais
de saúde para que se comprometam a usar suas habilidades
em missões médicas e para a
glória de Deus.

12-16 de Novembro

Sul da Ásia
Quinta-feira 12

O CMDA do Nepal se reúne
mensalmente com 40 alunos de
graduação dando-lhes comunhão e mentoria com recém
formados, que compartilham
suas experiências, desafios e
aprendizados. Que Deus use
esta comunhão para construir e
desenvolver futuros líderes.

Sexta-feira 13

Cristo para cada paciente que
atendem.

Pelos próximos três dias acontece a Conferência Regional
do Sul da Ásia (organizada pela
HCF do Nepal e CMDA) acontecerá em paralelo com a Conferência Nacional de Médicos
CMAI (Índia). Oremos para que
esta iniciativa conjunta traga
bênçãos à região conforme eles
se reúnem sob o tema: Compreendendo os Tempos de
1 Crônicas 12:32.

Domingo 15

O Treinamento do Saline Process continua no próximo fim de
semana entre profissionais de
saúde e alunos. Que Deus use
essas sessões e acompanhamentos para preparar testemunhas para o seu reino.

Segunda-feira 16

Hoje é o Dia Mundial da Tolerância. Conforme as pessoas
marcam este dia, que haja um
verdadeiro entendimento do
que é tolerância: respeito pelo
direito de alguém de possuir
uma crença diferente da sua.
Oremos para que os cristãos na
área da saúde sejam conhecidos como pacificadores em um
mundo cada vez mais dividido e
intolerante.

Sábado 14

Hoje é o Dia Mundial da Diabetes. A campanha de hoje foca
na promoção do papel das enfermeiras. na prevenção e manejo da diabetes. Obrigado Deus
pela enfermagem (que correspondem a mais da metade da
força de trabalho em toda saúde
global) e oramos para que eles
possam mostrar o amor de
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17-21 de Novembro

Oceania

Quinta-feira 19

Oremos pela nova iniciativa de
CMF NZ, Tuakana Support, que
foi projetado para proporcionar
um relacionamento seguro para
alunos nas áreas clínicas poderem explorar questões de fé,
discutir os desafios dos estudos
e estágios, e receber sugestões
de outros cristãos já um passo à
frente em sua jornada médica.

Terça-feira 17

Sexta-feira 20

No sábado, o Treinamento do
Saline Process foi programado
para ocorrer em Sydney. Oremos para que todos aqueles
que compareceram tenham
compreendido a grande ideia
de se juntar à obra do Senhor
de ser sal, luz e testemunha no
mundo, para que nosso Pai no
céu seja glorificado.

Hoje é o Dia Mundial da Criança, marcando a adoção da
Declaração e Convenção sobre
o Direitos da Criança, que exige
proteção legal apropriada para
todas as crianças tanto antes
quanto após o nascimento. Oremos para que as crianças mais
vulneráveis - aquelas que ainda
nascerão - sejam protegidas de
ideologias prejudiciais e da promoção do aborto sob demanda.

Quarta-feira 18

Esta semana é Semana Mundial
de Conscientização Antimicrobiana. Agradeçamos ao Senhor
pelos medicamentos salvadores
de vidas que Ele criou neste
mundo. Oremos por esforços
hoje para encorajar as melhores
práticas entre o público em
geral, profissionais de saúde e
gestores políticos, para evitar
o surgimento e disseminação
de infecções resistentes aos
fármacos.

Sábado 21

A conferência de outono da
AGEAS Suíça acontece neste
fim de semana. Oremos para
que eles, conforme refletem
sobre a digitalização na
medicina, possam experimentar
a operação do Espírito Santo
entre eles e na vida de cada
participante.
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22-26 de Novembro

África Francófona
Domingo 22

Oremos pelo CMDA de Camarões liderado por Aronette e
apoiado por Christèle, Steve
e Patricia. Enquanto procuram
aderir ao ICMDA, eles pedem
que as barreiras denominacionais sejam quebradas para que
os membros se tornem unidos
por Cristo e pela Palavra de
Deus, e que os alunos compreendam a visão do grupo e
tenham um maior compromisso.

oremos por verdadeira conversão e transformação real dos
corações.

Segunda-feira 23

Louvado seja Deus por uma
associação de médicos cristãos
que está crescendo no Chade.
Lembrem-se de Nubata e Barak
em suas orações conforme
eles servem à associação, e
avançam rumo a uma maior
aceitação e compreensão da
visão do ICMDA, através da
união entre estudantes e profissionais médicos.

Quarta-feira 25

Apoiemos o Secretário Regional,
Jean Paul, conforme ele dá
apoio para esta nova região que ele conheça a sabedoria
do Senhor e ajude a começar
e fortalecer grupos nacionais, e
que o Senhor o leve a contatos
nas ilhas distantes de Comores,
Maurício e Seychelles.

Quinta-feira 26

Terça-feira 24

Oremos por um novo ambulatório social que foi recentemente iniciado por nosso
membro do AMC, Togo. O
.
objetivo deles
é fornecer cuidado adequado em saúde à um
baixo custo, em um setor pobre
da capital Lomé. Além disso,
apoiemos os 30 interessados
que estudam o cristianismo em
um curso conduzido pela AMCT,

Como em muitas áreas, a COVID-19 interrompeu atividades
regulares e eventos planejados.
O CMDA do Burundi pediu nossas orações, para que o Senhor
possa revelar outras estratégias para eles continuarem seu
trabalho de forma eficaz, e que
cada membro da associação
seja fortificado em sua fé e
vocação.
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27-30 de Novembro

América do Sul
Domingo 29

Há um verdadeiro entusiasmo
entre os profissionais de saúde
cristãos da América Latina para
o treinamento do Saline Process. Mais de 80 pessoas de
muitos países diferentes se
conheceram no início do ano
para uma prévia do curso com
o Dr. Pablo do Reino Unido.
Conforme eles continuam seu
treinamento, que lhes seja dada
segurança para compartilhar
o evangelho confiantemente
àqueles que encontrarem.

Sexta-feira 27

A Venezuela está enfrentando
uma situação muito difícil
politicamente e no manejo
de sua resposta à COVID-19.
Oremos pelos profissionais da
saúde cristãos aqui, que eles
conheçam a provisão do Senhor
e o sustento através destes dias
incertos.

Segunda-feira 30

Oremos por um bom trabalho
em equipe entre colegas do
ICMDA em todo o continente,
e em particular pelo Haniel,
que recentemente retornou da
África para o Brasil. Que suas
habilidades de linguagem, e sua
paixão pelo Senhor Jesus, o
capacite para servir os grupos e
comunidades da América do Sul
também.

Sábado 28

O 24º Encontro de Alunos
da ACM Alemanha ocorre
virtualmente neste fim de
semana com o tópico: Essencial.
Oremos pelo pastor Gernot e
Drs Martin e Annette conforme
eles encorajam jovens à
se concentrar no que é
verdadeiramente essencial na
vida cristã: quem sou eu e qual
o chamando de Deus na minha
vida?
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Que o próprio Deus da paz os
santifique inteiramente. Que
todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele
que os chama é fiel e fará isso.
1 Tessalonicenses 5:23-24 NVI

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

~
Um testemunho Cristao
através de profissionais
de saúde em cada
comunidade em
todas as nacões.
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