
 
 
 
 

Você já passou por isso? 
Você está no trabalho com um paciente, onde você gostaria ter uma conversa para além de 
uma conversa superficial? 
Ou você tem um paciente que tem muitas questões e você gostaria de mostrar algo de sua 
fé? 
Ou ainda você gostaria de trabalhar mais como cristão, mas não sabe como? 
 
Necessidades espirituais dos pacientes….  
Os pacientes tem uma profunda necessidade por abordagem espiritual. 
Profissionais da saúde bem treinados em oração podem ser usados por Deus: para ser sal, luz e testemunha, 
para compartilhar o amor de Jesus, discernindo o tempo de colheita.  
 
No dia a dia… 
O profissional de saúde tem o privilégio de compartilhar o amor de Deus com coração humilde e respeito  para 
com o paciente. É por isso que o treinamento chamado Saline Process, desenvolvido pelo IHS Global e 
parceiros, fornecem ferramentas para ser sal, luz e testemunha no local de trabalho. Como os profissionais 
estão preparados para serem sensíveis testemunhas de Cristo, os pacientes tem a oportunidade de ver Jesus 
enquanto eles recebem um tratamento competente e compassivo.  
 
Parcerias de excelência 
Há parcerias com Organizações Cristãs Internacionais de Saúde, como por exemplo, Healthcare Christian 
Fellowship Global, Nurses Christian Fellowship, Christian Medical and Association. Eles fizeram aliança com 
outras organizações para responder ao chamado de Deus, para alcançar pacientes em todo o mundo através 
do compartilhamento da:  
Visão: cumprir a Grande Comissão 
Missão: preparar testemunhas para Cristo na área da saúde 
Prioridade: ORAR sempre 
Ferramenta: Saline Process  do IHS Global 
 
O Treinamento de Testemunhas Saline Process  
Prepara profissionais da área da saúde para impactar para Cristo em seus locais de trabalho sendo SAL e LUZ. 
Este é um processo que discipula, treina e dá mentoria a profissionais da saúde para avaliarem com habilidade 
e confiança onde o paciente está na sua jornada de fé em direção a Cristo. Usando princípios éticos da 
permissão, sensibilidade e respeito, os participantes tomam conhecimento do uso de ferramentas que 
auxiliam a personalizara abordagem de compartilhamento do amor de Jesus de acordo com a necessidade de 
cada paciente. São usados método experimentais de ensino tal como encenação e aplicações práticas para 
explorar cinco questões principais:  
 
Porque a fé é importante na saúde?  
Quais são as oportunidades e barreiras para cumprir o chamado de Deus? 
Qual é a minha parte? 
Quais são as ferramentas que me ajudarão a cultivar e semear? 
Para  onde vou a partir daqui?  
Faça o Treinamento de Testemunhas Saline Process para encontrar as respostas a estas questões.  
 
Treinamento de Treinadores 
 Prepara para um ministério de cuidados espirituais nos locais de trabalho na área de saúde.  
 
Através do Treinamento de Testemunhas Saline Process, nos esforçamos para inspirar e preparar todos o os 
cristãos que servem no campo da saúde, a manifestarem Jesus Cristo no seu dia a dia e trabalho.  
 
Para mais informações, faça contato com Priscila Lemos Gonçalves 
 
E mail: saline.brasil@gmail.com 
Celular: (31) 99745 9318 


