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Eis dos anjos a harmonia, Cantam glória ao novo Rei
Paz aos homens e alegria, Paz com Deus e a santa lei
Ouçam! povos exultantes, Erguem salmos triunfantes
Aclamando ao Senhor, Nasce Cristo, o Redentor!
Toda a terra e anjos seus cantem Glória ao homem Deus!

E ssas palavras deste hino são frequentemente cantadas nesta 
época do ano, mas será que elas não se tornaram muito 
comuns? Reserve um tempo para parar e se concentrar 
nessas palavras. Jesus é o Príncipe da paz. Em um mundo 

que parece nunca parar de guerrear, ansiamos por paz - em nossos 
corações, nos relacionamentos, no governo, nas redondezas - 
ansiamos pelo fim de toda amargura, ciúme, vingança e ódio.  
Em Cristo, um Rei recém-nascido é revelado - um rei que 
estabelecerá uma paz duradoura, que governará com justiça e 
misericórdia, gentileza e graça. Ansiamos que um homem assim 
reine na terra. Este homem é o Filho da Justiça. Ele é totalmente 
humano: aprendeu, cresceu, sentiu - um filho como qualquer outro 
filho que já existiu - e ainda assim como nenhum filho que já existiu. 
Retidão, perfeição, honestidade, sabedoria. Este é o coração do 
Natal. O Majestoso, deixando toda a sua glória de lado, para se 
tornar uma leve, incompreendida e quebrável esponja do pecado. 
Depois de absorver o quebrantamento de nossos corações, Ele se 
levanta da sepultura, com cura em suas asas - cura para a pessoa 
toda - mente, corpo e alma. Os anjos estão cantando esta mensagem 
- não apenas na época do Natal - mas o tempo todo. Ouçam! 
Escutem! Tenham atenção! 
Obrigado por orar pelo trabalho do ICMDA, através de nossas 
14 regiões, por nossos voluntários e equipe, e pelas dezenas de 
milhares de médicos e dentistas representados em todos os nossos 
membros nacionais. Que você conheça a alegria do Senhor neste 
tempo de Natal e no Ano Novo. 

Peter e Josh
ICMDA  

Tradução e Revisão: Médicos de Cristo  
  A imagem da capa: © ICMDA Treinamento de Jovens Líderes, Bali 2019
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América Central
1-4 Dezembro

Terça-feira 01 
Hoje é Dia Mundial da 
AIDS. Oremos para que esta 

campanha tenha sucesso na 

promoção do acesso a serviços 

sociais e de saúde, livres de 

estigma, e assegure que os 

serviços alcancem os mais 

vulneráveis e marginalizados. 

Um recorde de 38 milhões de 

pessoas vivem com o HIV, e 

os recursos para a resposta à 

epidemia diminuíram em US $1 

bilhão no ano passado. 

Quarta-feira 02
No mês passado, dois fortes 

furacões, Eta e Iota, causaram 

muitos danos em Honduras, 
Panamá, Guatemala e Cuba. 

Oremos pelo grupo de médicos 

e dentistas cristãos aqui, para 

que eles possam compartilhar 

o amor de Deus com aqueles 

que estão sofrendo e apoiar 

os esforços para reconstruir e 

restaurar comunidades. 

Quinta-feira 03 
Hoje é Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, o tema 

é ‘Nem todas as Deficiências 

são Visíveis’. 15% da população 

mundial, ou, mais de um 

bilhão de pessoas, vive com 

deficiência. Oremos por um bom 

acesso a serviços de saúde 

a preços acessíveis, que os 

indivíduos sejam capacitados, e 

que a igreja mostre compaixão 

e amor pelos necessitados. 

Sexta-feira 04 
Oremos por planos para realizar 

uma conferência regional 

virtual nas Pequenas Antilhas 

amanhã, coordenada por 

nossa representante Khara. 

O tema é ‘Abraçando o novo 

normal’. Oremos também pela 

Conferência Nacional do CMF 

do Quênia que acontecerá 

neste fim de semana. 
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África de Língua Francesa 
5-9 Dezembro

Sábado 05 
Oremos pelo CMF do Togo 
que pretende inaugurar hoje 
um novo hospital missionário. 
Eles planejam começar como 
um centro de saúde, mas 
pretendem crescer para 
alcançar o padrão de um 
hospital com o tempo. Oremos 
por todos os envolvidos nesta 
iniciativa, e pela assembleia 
geral nacional que acontece 
este mês.

Domingo 06 
Lembrem-se do AMDC de 
Burkina Faso cujas atividades 
foram paralisadas pela 
COVID-19. Eles começaram o 
evangelismo médico no mês 
passado e buscam estimular uns 
aos outros com encorajamento 
mútuo para serem cristãos 
ousados e fiéis, que desejam 
cumprir a vontade de Deus.

Segunda-feira 07 
Louvado seja Deus por um novo 
CMF que acaba de nascer na 
Conacri (Guiné). Lembrem-se 
de Abel, que está trabalhando 
para registrar oficialmente o 
grupo em nível nacional, e 
oremos para que Deus levante 
jovens líderes nesta nação de 13 
milhões de pessoas. 

Terça-feira 08 
Oremos pelos preparativos 
finais para a conferência 
regional que acontecerá de 
17 a 20 de dezembro, e por 
novos voluntários na região. 
Representantes regionais: Luc e 
John (na foto). Representantes 
de área: Rebecca, David, 
Simplice e Osée. Que cada um 
deles conheça a graça e a força 
do Senhor ao serví-lo na África. 

Quarta-feira 09 
Hoje é Dia Internacional Contra 
a Corrupção. Oremos pelos 
países que realizaram eleições 
recentemente, incluindo Burkina 
Faso, Gana, EUA, Guiana, 
Bielorrússia e Kuwait, e pelas 
eleições no Níger e RCA* no 
final deste mês. Que a votação 
aconteça pacificamente e a 
resposta aos resultados seja 
razoável e honrosa a Deus.  
*República Centro-Africana
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Oceania
X-X Month

5

Oceania
10-14 Dezembro

Quinta-feira 10 
Hoje é o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Todo 
ser humano tem igual valor e 
dignidade, porque cada um de 
nós foi feito à imagem de Deus 
(Gênesis 1:27). Essa base moldou 
o movimento de direitos humanos 
tão estimado hoje. Oremos 
por uma apreciação renovada 
desses valores que moldaram as 
sociedades em todo o mundo. 

Sexta-feira 11 
Hoje e na próxima terça-feira, o 
CMF NZ (Nova Zelândia) está 
realizando a cerimônia de bênção 
para os formandos de medicina  
nas universidades de Auckland 
e Dunedin. Oremos por cada 
médico que entrará no mercado 
de trabalho para que possam 
continuar a honrar ao Senhor 
em suas atitudes, prioridades e 

serviço para Ele.

Sábado 12 
Hoje é o Dia Internacional 
da Cobertura Universal de 
Saúde. Oremos por esforços 
políticos para garantir que todos, 
em todos os lugares, tenham 
acesso a cuidados de saúde de 
qualidade a preços acessíveis. 
Agradeçamos a Deus pelos 
muitos hospitais missionários 
que já atendem comunidades ao 
redor do mundo, especialmente 
nas ilhas remotas do Pacífico. 

Domingo 13 
Agradeçamos ao Senhor por 
Callum (na foto) que acaba de 
juntar-se à equipe de voluntários 
do ICMDA como Representante 
Regional para a Oceania. 
Ele é recém-formado e está 
entusiasmado em servir ao 
evangelho por meio da medicina. 

Segunda-feira 14 
Oremos pela expansão do grupo 
nas Ilhas Salomão e por nosso 
Secretário Regional Michael 
enquanto conecta-se com profis-
sionais de saúde, como Dawson, 
neste arquipélago de menos de 
700.000 habitantes. Oremos para 
que no devido tempo um grupo 
nacional possa se formar aqui. 
E que seja um forte testemunho 

cristão para todos aqueles que 

chamam essas ilhas de lar. 
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Oriente Médio e Norte da África
15-18 Dezembro

Terça-feira 15 
Lembremo-nos daquelas 

famílias que perderam entes 

queridos devido à COVID-19, 

principalmente profissionais 

de saúde que sucumbiram ao 

vírus. Conforme as vacinas 

começam a ser distribuídas em 

todo o mundo, que haja uma 

distribuição justa e equitativa 

para todos. 

Quarta-feira 16 
Há muitos países na região que 

há algum tempo não conhecem 

estabilidade ou paz. Oremos 

por lugares como a Síria, Iêmen, 
Iraque, Líbia e Líbano, e por 

aqueles que trabalham pela paz, 

especialmente os profissionais 

de saúde, para que  conheçam 

a ajuda do Senhor. 

Quinta-feira 17 
Um treinamento Saline 
Process está sendo realizado 

nas últimas seis semanas em 

Israel e terminará  amanhã. 

Oremos para que todos os que 

participaram sejam inspirados a 

falar com paixão e sensibilidade 

sobre sua fé aos pacientes 

e a certeza que eles têm em 

conhecer Jesus. 

Sexta-feira 18 
Hoje é o Dia da Língua Árabe. 

O árabe é a língua dominante 

nesta região. Agradeçamos 

a Deus pelos muitos cristãos 

que falam essa língua antiga. 

Que eles possam usá-la para 

compartilhar as boas novas de 

Jesus com seus vizinhos. 

(Na foto está o nome de Jesus 
em árabe).
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Eurásia
19-22 Dezembro

Sábado 19 
Nos últimos meses, houve 
muita tensão entre Armênia 
e Azerbaijão por causa 
da região de Nagorno-
Karabakh. Oremos por paz 
e estabilidade nessas terras, 
para conter o mal e para que 
os profissionais de saúde 
cristãos sejam sal e luz em 

suas comunidades. 

Domingo 20 
O grupo no Quirguistão 
reuniu-se pela última vez 
em março deste ano, antes 
que a resposta à COVID-19 
restringisse a capacidade de 
reunião das pessoas. Oremos 
por nosso voluntário Nurbek 
enquanto ele tenta motivar 
estudantes de medicina 
e médicos cristãos a se 
encontrarem novamente e 
retomarem as atividades. 

Segunda-feira 21 
O MCA da Rússia pede nossas 
orações: por sabedoria para 
ministrar aos pacientes e 
colegas; para a formação 
de novos grupos médicos 
cristãos em diferentes 
cidades; para aqueles 

grupos que pararam de se 
reunir durante a pandemia 
para restaurar a comunhão; 
por um trabalho de equipe 
eficaz durante eventos do 
MCAR; e que médicos e 
estudantes cresçam em seu 
relacionamento pessoal com 

Deus durante esses tempos. 

Terça-feira 22 
Agradeçamos ao Senhor pelo 
vibrante grupo de médicos 
e estudantes do CMF da 
Bielorrússia. Oremos por 
seus planos de se tornarem 
formalmente membros do 
ICMDA e por pessoas como 
Irina, que ajuda a manter 
seus membros informados 
sobre o trabalho global do 
ICMDA e a rica comunhão 
que desfrutamos em todo o 
mundo. 
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Sul da Ásia
23-27 Dezembro

Quarta-feira 23 
Graças a Deus pelo trabalho  

incansável de Samundra no  

discipulado de estudantes cristãos 

e médicos recém formados no 

Nepal. A evidência do entusiástico 

trabalho em equipe foi vista na 

conferência regional virtual do mês 

passado (na foto), que contou com 

a participação de centenas de pes-

soas de várias partes do mundo 

para bênção e ensino mútuos. 

Quinta-feira 24 
O treinamento é uma prioridade 

fundamental para o ICMDA, 

particularmente com os desafios 

que a COVID-19 trouxe às nossas 

atividades regulares. Oremos 

pelos cursos de treinamentos 

atuais, como Confident Christianity, 

Sydenham, Bioética e Saline. 

Oremos também por Bhaskar, 
enquanto ele administra o trabalho. 

Sexta-feira 25 
A maravilha do nascimento 
virginal de Cristo nos lembra a 

beleza e a fragilidade da vida 

nova, e as distâncias que Deus 

Todo-Poderoso percorreu para 

levar esperança e vida eterna 

ao seu povo em todo o mundo. 

Adoremos-o hoje ao lembrarmos 

que a Palavra se tornou carne. 

Sábado 26 
Oremos pelo EMFI da Índia e 

por Sam enquanto ele lidera 

este grupo. Que ele conheça a 

força e a graça do Senhor mais 

e mais a cada dia. Varghese é o 

presidente do EMFI e atualmente 

está se conectando com líderes no 

Timor-Leste. Oremos para que sua 

visita estimule a formação de um 

movimento nacional do ministério 

médico no país. 

Domingo 27 
Há muitos treinamentos do Saline 

acontecendo em toda a região 

com instrutores do ICMDA e 

organizações parceiras, como 

NCFI e HCFI. Oremos para que 

os profissionais de saúde cristãos 

aumentem em cultivo, semeadura 

e colheita. 
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América do Norte
28-31 Dezembro

Segunda-feira 28
Oremos pelos preparativos 

finais da Remedy, a conferência 

de missões médicas do CMDA 

nos Estados Unidos que 

acontecerá de 9 a 10 de janeiro. 

Estudantes e residentes cristãos 

da área de saúde discutirão 

como podem trazer a esperança 

e a cura de Jesus para o nosso 

mundo em crise. 

Terça-feira 29 
Os CMDAs do Canadá 

e dos EUA são médicos 

bem estabelecidos e bem 

equipados. Oremos por uma 

parceria contínua unificada 

pelo evangelho, por uma ética 

voltada em direção a outros 

países e por um secretário 

regional do ICMDA que possa 

expandir o trabalho ainda mais. 

Quarta-feira 30 
No início deste ano, a 

Declaração do Consenso de 
Genebra sobre a Promoção 

da Saúde da Mulher e 

Fortalecimento da Família 

foi assinada pelos Estados 

Unidos e 33 outros países. 

Os profissionais de saúde 

cristãos da CMDA elogiaram a 

declaração. Oremos para que 

isso possa aumentar e fortalecer 

a influência pró-vida nas 

agências internacionais. 

Quinta-feira 31 
Nossos amigos da International 

Fellowship of Evangelical 

Students (IFES) têm um novo 

Secretário Geral que começa 

amanhã. Oremos por Tim (na 

foto) enquanto ele lidera este 

grande movimento entre os 

estudantes, e oremos por uma 

maior colaboração entre os 

grupos de estudantes do ICMDA 

e da IFES.
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AMÉRICA CENTRAL 
(7 membros)
Secretário Regional: Mario Ruiz 

Representantes Regionais: 

Khara Collymore, Mario 

Euceda e Jairo Rojas
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AMÉRICA DO SUL (7 membros) 
Secretário Regional: Jorge Patpatian 

Representante regional: Haniel Eller 

Representantes de Área: Lais Tamara 

Dias, Bruna Proença, Talitha Formagio 

Telles

MENA (2 membros) 
Secretário Regional: Ehab Ayoub 

Coordenador de Israel: Philippe Seguin

ÁFRICA DE LÍNGUA FRANCESA  
(8 membros)
Secretário Regional: Jean Paul Dansou 

AEO: Augustin Lutakwa 

Representantes Regionais: 

Luc Mahougbé, John Musubao

Representante de Área: Rebecca 

Biaye, Osée Nkengurutse, H. David 

Sawadogo e Simplice Tchoba

ÁFRICA OCIDENTAL (3 membros)
Secretário Regional: 

Anthony Enimil 

AEO: Augustin Lutakwa 

Representante Regional: 

Jacqueline Asibey 

Representantes da área: 

Alex Etubi

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 (Países Nórdicos e Bálticos), Paul Năndrean 

(Balcãs) Representantes de Área: Jovita Anikinaite (Países Bálticos), Marina Ras-

tovic (Balcãs), Alla Shelestovska (Europa Central)

AMÉRICA DO NORTE 
(2 membros) 
Secretário Regional: 

Em aberto

SUL 
Secr

AEO

Repr

Mfan



As 14 Regiões do ICMDA e seus 
representantes no campo

.
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EURASIA (4 membros)
Secretário Regional: Noel Aruparayil 

AEO: Nurgul Mamyrova 

Representantes Regionais: Kristina Alikhanyan e 

Ramil Almammadov (Cáucaso), Dima Lichucasich 

(BRUM), Nurbek Orunkulov (Ásia Central) 

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 

SUL DA ÁSIA (6 membros)
Secretário Regional: 

Santhosh Mathew 

Representante Regional: 

Samundra Rana 

LESTE ASIÁTICO 
(6 membros)
Secretário Regional: 

Han-Sanghwan SUDESTE ASIÁTICO 
(2 membros)
Secretário Regional: 

Wei-Leong Goh

AEO: Hedwin Kadrianto 

Representante regional: 

Linus Chua 

Representante da área:   

       Claudia Anastasia e 

       Yasuko Arakawa

OCEANIA (2 membros)
Secretário Regional: Michael Burke 

AEO: Hedwin Kadrianto 

Representante regional: Callum Hammond



Europa
1-4 Janeiro

Sexta-feira 01 
Há uma parceria crescente 

entre grupos nacionais em toda 

a Europa, como entre a Suécia 

e a Ucrânia e entre o Reino 
Unido e a Alemanha sobre 

questões de políticas públicas. 

Agradeçamos a Deus por tal 

colaboração e que a confiança 

mútua e a união só aumentem. 

Sábado 02 
Com um novo ano apenas 

começando, oremos pela 

revitalização de alguns dos 

grupos CMDA em toda a Europa 

- muitos destes que só existem 

em número. Oremos pelo PMF 
Bélgica, UEMP França e pela 

SKZCR Tcheca e AMICO Itália 
que esperam formalmente se 

filiar ao ICMDA em breve. 

Domingo 03
No final do ano passado o SKLS 

da Finlândia realizou um evento 

sobre cuidados paliativos e 

eutanásia. Oremos por seus 

membros ao considerarem 

essas questões e a resposta 

cristã a elas. Oremos também 

pelo KHLS, que busca revitalizar 

e aprofundar a vida espiritual 

de dentistas e estudantes de 

odontologia na Finlândia. 

Segunda-feira 04 
Oremos pelo CMF do Reino 
Unido liderado por Mark, e 

pelo CDF liderado por Prince, 

e particularmente por seus 

grupos regionais que oferecem 

apoio mútuo e comunhão cristã. 

Apoiemos a equipe pastoral 

e o grupo que  fornece apoio 

aos profissionais de saúde que 

estão sob pressão. 
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África Ocidental
5-8 Janeiro

Terça-feira 05 
São Tomé e Príncipe são 

duas ilhas a oeste do Gabão 

com uma população de 220 

mil habitantes. Temos alguns 

contatos aqui, mas nenhuma 

associação nacional foi formada 

ainda. Oremos para que os 

alunos cristãos que estudam 

medicina na Universidade 

Americana na África Central 

sejam sal e luz em seus campus. 

Quarta-feira 06 
O CMDA nigeriano está 

realizando webinars e 

sessões online sobre tópicos 

relacionados à saúde. Oremos 

para que alcancem um grande 

público. Oremos também por 

aqueles que participaram de 

sua conferência nacional de 

estudantes em novembro, 

enquanto consideram o que 

significa viver como ovelhas 

entre os lobos. 

Quinta-feira 07 
Oremos pelo crescimento e 

fortalecimento contínuo do 

CMF de Gâmbia e por Isaac, 

que ajuda a liderar este grupo. 

Eles são apaixonados por 

ser sal e luz na África, mas 

reconhecem os muitos desafios 

que enfrentam. Oremos por 

uma profunda comunhão, zelo 

espiritual e perseverança para 

cada membro. 

Sexta-feira 08  
Guiné-Bissau é um país de 

língua portuguesa com pouco 

menos de 2 milhões de 

habitantes e um dos lugares 

mais pobres do mundo. Oremos 

pelo grupo nacional APROVI-GB 
liderado por Mario, para que 

eles sejam preenchidos com a 

alegria do Senhor em servi-Lo 

bem. 
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Sudeste Asiático
9-13 Janeiro

Sábado 09
Este mês a região está 
colaborando com a AIDSLink 
International para realizar uma 
oficina online chamada Canais 
de Esperança. Oremos pelos 
facilitadores e para que os 
participantes sejam equipados 
para compartilhar o amor de 
Jesus com as pessoas com HIV/ 
AIDS. 

Domingo 10 
Os planos continuam no CMF da 
Tailândia para estabelecer uma 
visão e missão claras para sua 
comunidade. Oremos para que 
os principais líderes conheçam a 
vontade e o coração do Senhor 
para este movimento e para que 
haja um verdadeiro sentimento 
de unidade e entusiasmo no 
grupo.

Segunda-feira 11 
Todos os meses, muitos se 
reúnem no Sudeste Asiático 
especificamente para discutir 
missões médicas. Oremos por 
esta iniciativa - pelos estudantes 
explorando oportunidades 
e pelos graduados para 
construírem redes de 
relacionamentos para missões 
em toda a região. 

Terça-feira 12 
Louvemos a Deus por ter 
chamado a Claudia, uma nova 
Representante de Área do 
ICMDA para servir a região 
marítima oriental da Indonésia, 
Filipinas e Timor Leste. 
Oremos para que ela sirva com 
integridade, paixão e com os 
olhos fixos no Senhor Jesus em 
tudo o que fizer. 

Quarta-feira 13 
Oremos pelo CMF do Camboja, 
pois eles recentemente 
puderam se reunir novamente e 
as igrejas foram reabertas para 
comunhão e adoração. Oremos 
para que sejam abençoados 
e para que cada aluno e 
profissional se aprofunde em 
seu amor e conhecimento do 
Senhor.
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América do Sul
14-17 Janeiro

Quinta-feira 14 
O Médicos de Cristo no Brasil 
realizou recentemente eleições 

para novos membros do 

conselho que começam seus 

mandatos de dois anos em 

março. Oremos para que Deus 

levante pessoas piedosas para 

ajudar em sua missão, e para o 

período de transição - que Deus 

guie e dê forças para que Sua 

vontade seja feita. 

Sexta-feira 15 
Vamos orar pelo crescimento 

e desenvolvimento dos grupos 

AMC no Chile e Equador. São 

países com populações de 

18 milhões e 15 milhões de 

habitantes, respectivamente, 

e os evangélicos constituem 

uma proporção significativa 

da sociedade, de modo que 

podem impactar a cultura para 

o bem - Oremos para que os 

profissionais de saúde cristãos 

façam exatamente isso. 

Sábado 16 
Vamos agradecer a Deus 

pelas pessoas em todo o 

continente que estão apoiando 

os profissionais de saúde 

cristãos na Venezuela que 

estão enfrentando uma crise 

econômica. Que o Senhor 

continue atendendo a todas as 

necessidades e proporcionando 

paz e esperança para aqueles 

que estão lutando contra 

a desilusão e dificuldades 

financeiras. 

Domingo 17 
Vamos orar pelo Paraguai e 

pela Colômbia - ainda não 

há uma associação médica 

cristã nesses países. Peça ao 

Senhor para conduzir nossos 

voluntários a fazerem boas 

conexões com estudantes 

cristãos de medicina e 

odontologia e com graduados 

em busca de comunhão. 
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África Oriental
18-22 Janeiro

Segunda-feira 18
Oremos pelo Secretário Regional 

Alex enquanto ele serve ao 

Senhor através do ICMDA. Ele 

enfrentou muitas dificuldades 

em 2020. Que ele receba a 

força e a bênção do Senhor em 

2021. Ele está liderando o comitê 

organizador do Congresso Pan-

Africano e do Congresso Mundial 

do ICMDA, que acontecerá na 

Tanzânia em 2022. 

Terça-feira 19 
Oremos por a CMDA do Sudão 
do Sul e para os profissionais de 

saúde, pois houve um aumento 

nos casos de pólio no país 

recentemente. Oremos por 

cura, sabedoria e boa educação 

nas comunidades e entre os 

profissionais enquanto tentam 

melhorar o saneamento e 

fortalecer as instituições de saúde. 

Quarta-feira 20 
Lembremo-nos do CMDA 
Tanzânia e apoiemos Johnstone, 

seu líder, que está usando as 

habilidades aprendidas no 

curso de preparação COVID-19 

oferecido por meio de nossa 

parceria com o CMC Vellore 

para equipar outras pessoas nas 

melhores práticas de tratamento 

da COVID-19. 

Quinta-feira 21 
Oremos pelo CMF de Uganda 
e seu desejo de espalhar o 

evangelho de Jesus Cristo entre 

a população de 45 milhões de 

pessoas. Louvado seja Deus, 37% 

do país afirma ser evangélico - 

que continue a haver renovação 

espiritual e avivamento em todas 

as partes da sociedade. 

Sexta-feira 22 
O curso presencial Sydenham 
Leadership cancelado terminaria 

hoje em Londres, Reino Unido. 

Centenas de estudantes de todo 

o mundo já se beneficiaram com 

este treinamento. Eles teriam se 

juntado a estudantes de medicina 

do Reino Unido neste fim de 

semana para sua conferência 

nacional. 
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Leste Asiático
23-26 Janeiro

Sábado 23 
Existem seis países na região do 

Leste Asiático, sendo a Coreia 

do Norte o único deles em que 

não há uma boa comunicação. 

Os cristãos são considerados 

inimigos do estado na Coreia 
do Norte, e devem manter sua 

fé em segredo. Oremos pela 

proteção do Senhor sobre seu 

povo que trabalha na área da 

saúde e para que seu Reino 

continue a crescer apesar da 

perseguição. 

Domingo 24 
Oremos pela Associação 
Médica Cristã (CMA) de Taiwan 
e pela divulgação do evangelho 

neste país de 24 milhões de 

habitantes. O CMA busca 

promover o espírito de amor 

cristão e servir a sociedade. 

As portas estão abertas aqui 

para um trabalho missionário 

maior - que o Senhor envie 

trabalhadores para o campo de 

colheita.

Segunda-feira 25 
Agradeço ao Senhor pelo 

testemunho de longa data do 

CMA Japan e do CMA e CMF 
na Coreia do Sul. Que sejam 

exemplos brilhantes de unidade 

e serviço para o resto da região 

e que cresça a colaboração no 

serviço cristão. 

Terça-feira 26 
O CMDF de Hong Kong 
se reúne a cada mês para 

comunhão, oração e adoração. 

Oremos para que eles 

caminhem em um só coração 

em direção à vontade de nosso 

Pai Celestial e que Ele abençoe 

a CMDF para que possam ser 

uma bênção para outros. 
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Sul da África
27-31 Janeiro

Quarta-feira 27 
Acaba de começar um novo 
curso de formação em bioética 
do ICMDA para africanos, que 
acontecerá todas às quartas-
feiras. Oremos para que todos 
os participantes estejam 
equipados com uma boa base 
bíblica para considerar a ética 
médica e possam aplicar seu 
aprendizado à prática clínica. 

Quinta-feira 28 
Nossos webinars continuam 
todas as semanas com a sessão 
de hoje, considerando como 
implantar vacinas COVID-19 de 
forma equitativa. Oremos pela 
Dra. Annelies enquanto ela fala 
e responde às preocupações 
dos participantes, e oremos 
para que a questão não 
permaneça na teoria, mas que 
vejamos uma distribuição justa 
da vacina em todo o mundo. 

Sexta-Feira 29 
Oremos para que o Senhor 
levante um candidato adequado 
para assumir o papel de 
Representante de Área 
(AR) para a África do Sul. Os 
ARs promovem a missão do 
ICMDA entre estudantes e 
recém-formados e auxiliam na 
formação de novos líderes em 
movimentos nacionais. 

Sábado 30 
Oremos pelos Drs de Vos 
e de Vaal que estão sendo 
investigados pelas autoridades 
porque têm falado abertamente 
sobre a ética do aborto e as 
questões sexuais e LGBT. Que 
eles sejam cheios do Espírito 
Santo para falar a palavra de 
Deus com ousadia. 

Domingo 31 
Como já se passou um ano 
desde o início da pandemia da 
COVID-19, oremos para que 
a vontade do Senhor nessa 
situação seja esclarecida. Que 
a igreja responda com maior 
ousadia e graça e que a cor-
rupção nos cuidados de saúde 
e a atração de mamom sejam 
removidas. 
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Oramos para que o Senhor lidere a obra e o ministério do 

ICMDA pelo resto do ano e também em 2021. 

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 doar ao ICMDA, visite: icmda.net/give
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