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É com enorme alegria  e gratidão a Deus que publicamos 

mais um "BOLETIM INFORMATIVO DO  MÉDICOS 

DE CRISTO".  

Compartilharemos com VOCÊ, o trabalho que  Médicos 

de Cristo (MDC) realizou nos últimos três meses: 

encontros on line, treinamentos, webinars,  simpósios, 

campanhas!  

Esperamos que você nos acompanhe nas próximas páginas 

assim como siga as nossas redes sociais, participe dos 

grupos locais  e, principalmente,  ore por nós!  

 

Em Cristo, 

Cibele Mendes Carrera 

2ª Secretária do Médicos de Cristo 

Coordenadora Nacional do GT Comunicação/Divulgação MDC 

 

 

 

 
 

“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente 
direi: Alegrem-se!” Filipenses 4.4 



                Os grupos locais do MDC  

                   têm realizado encontros  

                     online!  

Acompanhe um resumo 

 desses trabalhos  

a seguir! 
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No dia 30 de novembro de 2020, o grupo MDC Curitiba 

encerrou suas atividades do ano com uma conversa com o 

Dr Dan Nakamura, Intensivista em Londrina-PR.  

Ele compartilhou sobre os desafios e oportunidades 

vividos durante 2020 e como Jesus nos fortalece em meio 

às nossas fraquezas. 
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No dia 11 de dezembro de 2020 o grupo MDC 

Campinas encerrou o ano com uma reuião online de 

agradecimeno e planejamento. 
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O grupo MDC Governador Valadares tem feito reuniões on 
line periódicas! 
Nas fotos vemos os participantes das reuniões de novembro 
e dezembro, respectivamente, com os seguintes temas: 
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Reflexão em Mateus 
11:28-30 sobre  
o chamado de Deus para  
descansarmos n’Ele. 
Participaram jovens que 
conheceram o MDC por 
meio do SIMMCristo. 
 

Reflexão sobre 
Espera e Paciência 
(Salmos 40/ 
Provérbios 19:11/ 
Romanso 8:25) 
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No dia 12 de dezembro de 2020 aconteceu, via online, a Reunião 
conjunta dos grupos de Minas Gerais do MDC. 
No encontro estavam  33 participantes, representando as cidades 
de Belo Horizonte, Patos de Minas, Uberlândia, Montes Claros, 
Passos e Governador Valadares. 
A reflexão baseou-se no tema: Cristo, Nossa Esperança (Lm 3:19-
21/ Jr 29:11-13/ Rm 15:13). 
Foram compartilhadas as vivências em 2020 e as perspectivas 
para o próximo ano. 
Parabéns pela iniciativa, grupos de MG! 



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


  

Nas próximas páginas você 
encontrará materiais 

elaborados especialmente 
para você. 
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ACS (Associação de Capelania na Saúde) tem gravado 
mensagens extraídas do Suporte Diário para 
Profissionais da Saúde (Doctor´s Life Support 3 em 
inglês) traduzido pelo Médicos de Cristo. São 
mensagens que servem verdadeiramente de "Medicina 
para  a alma". Para acompanhar o PodCast  

Para acompanhar o PodCast escolha a plataforma de 
sua preferência, clicando nos  links a seguir: 

 Spotify 
Apple Podcast 

Deezer 
Facebook 

 

https://open.spotify.com/show/6s6tcC8t5GnIsEy4LFUYsBiTunes/
https://open.spotify.com/show/6s6tcC8t5GnIsEy4LFUYsBiTunes/
https://podcasts.apple.com/br/podcast/medicina-para-a-alma-eleny-vass%C3%A3o/id1509484868
https://podcasts.apple.com/br/podcast/medicina-para-a-alma-eleny-vass%C3%A3o/id1509484868
https://www.deezer.com/show/1105712YouTubehttps:/www.youtube.com/c/ACSAssocia%C3%A7%C3%A3odeCapelanianaSa%C3%BAdeOFICIAL
https://www.facebook.com/capelanianasaude/


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 

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) 

 

 

Na edição anterior deste boletim falamos sobre a  
Equipe de Tradução do Médicos de Cristo, que tem feito 
um excelente trabalho!  

E temos uma novidade! Agora você pode  acessar 
também os boletins de oração do ICMDA traduzidos e 
orar com estudantes e profissionais da área da saúde do 
mundo todo!  

 Clique aqui para acessar o Boletim de 
Oração em português do ICMDA 

https://blogs.icmda.net/category/translations/portuguese/
https://icmda.net/training/books/portuguese/
https://icmda.net/wp-content/uploads/2020/12/DecJan21-Portuguese-small.pdf
https://icmda.net/wp-content/uploads/2020/12/DecJan21-Portuguese-small.pdf
https://icmda.net/wp-content/uploads/2020/12/DecJan21-Portuguese-small.pdf




Simpósio Mineiro do Médicos de Cristo MG 

Nos dias 22, 23, e 24 de Outubro de 2020 aconteceu o  I Simpósio Mineiro do 
Médicos de Cristo – I SIMMCristo, com o tema “Eis-me aqui: chamados para 
servir na área da saúde!”. Promovido pelo GT Estudantil do Médicos de Cristo 
de Belo Horizonte, contou com profissionais e estudantes cristãos da área da 
saúde que foram convidados a responder ao chamado de servir a Deus por meio 
de suas profissões. 

 
Além de estimular a busca por unir fé e vida profissional, por meio de 
discussões sobre cosmovisão, espiritualidade e testemunho, o Simpósio teve 
como objetivo apresentar o cenário mundial das associações médicas cristãs e 
divulgar as reuniões dos grupos locais do Médicos de Cristo (MDC) no Brasil. 
Dessa forma, contou com palestras, mesas redondas e “taster” do Treinamento 
Saline Process, realizado internacionalmente por organizações médicas cristãs, 
além de uma atividade prática e de uma ação social.  

 
Tudo de forma virtual, respeitando as normas de segurança em saúde,  devido 
ao cenário mundial que nos encontramos. Nos dias 22 e 23 de outubro, o evento 
foi transmitido pela plataforma virtual Youtube, e no dia 24 o evento 
aconteceu pela plataforma virtual Zoom, resultando conjuntamente em 
aproximadamente 2.154 visualizações (Youtube + Zoom). 
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Comissão Organizadora: João Pedro Araújo, Isadora Gomides, Thalita Botelho, 
Letícia Reis, Nathalia Campos, Sarah Zaghi, Gabrielle Hespanha, Ana Beatriz Feres, 
Soraya Dias, Lucas Xavier, Carolina Dantas, Sofia Tolentino, Hanna Luísa Freitas, 
Karolline Paiva. 
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Foram ao todo 581 inscritos, no qual alcançaram 
17 países diferentes sendo eles: Brasil, Guiné-
Bissau, Inglaterra, Rússia, Portugal, Angola, 
Panamá, Paraguai, Equador, Argentina, Bolívia, 
Estados Unidos, Moçambique, Venezuela, 
Alemanha, Suíça e Uruguai. Além de 20 estados 
brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, 
Santa Catarina, Paraíba, Ceará, Maranhão, Rio 
Grande do Sul, Amazonas, Alagoas, Tocantins e 
Acre. 

AÇÃO SOCIAL SIMMCRISTO 
 

O SIMMCristo obteve em sua programação, a realização de uma Ação Social, que contou 
com a parceria da Associação do Médicos de Cristo com o projeto “Conexão Mais Vida”, o 
“Transforma BH” e “Canto da Rua Emergencial”. A Ação Social ocorreu no dia 07 de 
novembro de 2020, onde teve a participação de cerca de 90 voluntários, entre médicos, 
enfermeiros, psicólogos, advogados, dentistas e estudantes que estiveram presentes na 
Serraria Souza Pinto, no Centro de Belo Horizonte, oferecendo diversos atendimentos e 
cuidados à população em situação de rua (PSR), especialmente focados na saúde. Além 
disso, a ação serviu como fonte de dados epidemiológicos, que auxiliarão na elaboração de 
estratégias que visem atender às principais demandas da PSR.  

 
Durante o evento, diversos depoimentos de pessoas que participaram foram colhidos, sendo 
gratificante ver na prática o verdadeiro significado do “Eis-me aqui: chamados para servir 
na área da saúde”. As falas se resumiram em agradecimentos pela oportunidade de 
participar do evento, por terem suas demandas ouvidas, por receberem orientações, por 
conseguirem uma conexão com a UBS/Centro de Saúde e principalmente, por serem 
recebidos e tratados com dignidade. Parte da Comissão Organizadora e alguns inscritos do 
simpósio estiveram presentes servindo na ação social. 

 
 

Simpósio Mineiro do Médicos de Cristo MG 
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O Grupo de Trabalho Estudantil do Médicos de Cristo  
organizou durante o terceiro trimestre de 2020 reuniões de 
estudo  bíblico do livro "Médicos Segundo Coração de Deus"  
[Livro recentemente traduzido pela equipe de tradução do 
Médicos de Cristo]. 
Os participantes  puderam, durante as semanas do estudo, 
discutir temas como: Médicos/profissionais de saúde com 
Integridade, Médicos/profissionais de saúde e  o tempo, 
dentre outros. Segue fotos das reuniões. Para acessar o livro 
clique aqui. 
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https://icmda.net/wp-content/uploads/2020/10/Me%CC%81dicos-segundo-o-corac%CC%A7a%CC%83o-de-Deus.pdf


Em Dezembro de 2020 ocorreram duas Assembleias na 
Associação. No dia 14 de dezembro a Assembleia Geral 
Extraordinária deliberou sobre a reforma e aprovação do 
Estatuto Social, aprovado por unanimidade.  
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No dia 15 de dezembro a  Assembleia Extraordinária foi 
convocada para Eleição de Diretoria (Gestão 2021/2022) e 
Conselho de Administração (Gestão 2021/2024) do Médicos de 
Cristo. Eleitos por unanimidade, a nova gestão toma posse em 01 
de abril de 2021. Nas fotos os participantes da assembleia. 
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Em 15 de dezembro de 2020 foram eleitos, por unanimidade, os 
membros da  Diretoria (Gestão 2021/2022) e Conselho de 
Administração (Gestão 2021/2024) do Médicos de Cristo.  A 
Nova gestão toma posse em 01 de abril de 2021. Parabéns aos 
eleitos e que Deus continue dirigindo toda a Associação! 
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   De 27 a 29 de novembro de 2020 foi realizado o Treinamento  
Saline Process online! 

  Nessa edição os participantes puderam realizar o Treinamento 
de Testemunhas e também de Treinadores.  

  Saline Process prepara estudantes e profissionais da área da 
saúde a impactarem para Cristo seus locais de atuação, sendo 
sal e luz.  

 Aguardem os próximos treinamentos! 

19 
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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. 

Segue os temas dos encontros do terceiro trimestre de 
2020.  

Os participantes têm aproveitado muito  as discussões! 



Confira  a seguir as campanhas 
que o Médicos de Cristo  

está apoiando 
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Você sabia que na Venezuela os médicos representam 1/3 das 
mortes pela Covid-19 no país? 
Os médicos venezuelanos não recebem nenhum tipo de 
material de biossegurança para se proteger do contágio e evitar 
a propa-gação do SARS-COV2. 
Nesta 2ª Edição, a campanha Juntos pela Venezuela 
pretende apoiar 50 médicos que se encontram nas cidades 
ve-nezuelanas de Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Los 
Teques, Caracas e San Felipe. Eles atendem em média 2100 
pessoas por mês, em situações de vulnerabilidade, entre 
adultos e crianças. 
Iremos fornecer equipamentos de biossegurança para eles 
continuarem seu trabalho.  
Faça hoje sua doação clicando aqui. 
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https://juntospelascriancas.com.br/campanha/juntos-pela-venezuela-1
https://juntospelascriancas.com.br/campanha/juntos-pela-venezuela-1
https://juntospelascriancas.com.br/campanha/juntos-pela-venezuela-1
https://juntospelascriancas.com.br/campanha/juntos-pela-venezuela-1


Confira nas próximas páginas 
novidades preparadas com muito 

carinho pensando em você!  



Se você deseja receber as novidades da nossa 
querida associação em seu e-mail basta 
preencher um formulário com as informações 
solicitadas (dados de contato, permissões e 
preferências) 
Este processo é bem rápido (no máximo 2 
min) e permite que você receba os nossos 
conteúdos de acordo com seus interesses! 
Até breve com novidades na sua caixa de 
entrada de e-mail!  
 
Para se inscrever clique no ícone abaixo! 

http://eepurl.com/hewaRj


Agora o Médicos de Cristo também possui um canal 
no telegram! 
 
Usaremos esse canal de comunicação para enviar as 
novidades dos nossos grupos locais, eventos nacionais 
e novidades do ICMDA (International Christian 
Medical and Dental Association) associação 
internacional a que somos filiados.  
 
              Para acessar clique no box abaixo! 

https://t.me/medicosdecristo


O ICMDA (International Christian Medical and 
Dental Association)- associação internacional a que 
somos filiados- tem promovido cursos gratuitos de 
diversos temas no formato de webinar! 
 
             Para se inscrever clique na imagem abaixo!  

https://icmda.net/resources/webinars/
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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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A viagem foi adiada momentaneamente por conta da 
pandemia, mas o Projeto não parou!  

As aulas no formato EaD iniciaram em 14 de dezembro de 
2020 por meio da plataforma Zoom! 

Elas acontecem de segunda a sexta entre 15h00 as 17h00 
(horário de Angola) com 3 disciplinas para o Curso de 
Nutrição: Nutrição Humana , Técnica Dietética I e 
Tecnologia dos Alimentos. 

A primeira turma do Curso de Nutrição do ISPEL (Insituto 
Superior Politécnico Evangélico de Lubango) conta com 23 
alunos. 

 

 

 Clique aqui para realizar sua doação 
ao Projeto! 

https://medicosdecristo.com.br/site/projeto-missionario-nutrindo-angola/




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 

34 



Boletim Informativo MDC| Outubro -  Dezembro  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   o boletim 

trimestral do Médicos de Cristo!! 

 

Esperamos que você tenha se alegrado , assim como nós, com as 

maravilhas que Deus tem feito no nosso meio! 

 

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! 

 

Cibele  Mendes Carrera 

2ª Secretária do Médicos de Cristo 

Coordenadora Nacional do GT Comunicação/Divulgação MDC 

 

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

