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E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros
para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de
Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. (Efésios 4:11-13 NVI)

C

om quais dons o Espírito de Deus tem equipado você?
Quais habilidades, oportunidades e paixões você tem,
que podem ser canalizadas para a glória do Senhor
Jesus? Cada crente em Cristo foi abençoado com
todas as bênçãos celestiais - eleição, adoção, a justiça de Deus,
redenção e perdão - todas de acordo com as riquezas da graça
de Deus (Efésios 1:3-7). Junto com essas bênçãos, somos dotados
para obras de serviço - por quê? Paulo prossegue dizendo em sua
carta que é assim que todos nós alcançamos a unidade na fé e no
conhecimento de Jesus. Unidade. Uma igreja, uma comunhão de
pecadores redimidos, um reino de santos e sacerdotes, escolhidos
para a eternidade com nosso Criador. O ICMDA busca reunir crentes
de todas as comunidades em todas as nações, para usar seus dons
e habilidades na área da saúde para ver esta visão de Efésios 4 se
tornar uma realidade - um povo unido e maduro que está alcançando
a totalidade da plenitude de Cristo. Obrigado por se juntar a nós
nesta missão e por suas orações pelos 60.000 profissionais de
saúde cristãos que compõem os 84 movimentos nacionais dentro do
ICMDA.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam
iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual
Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a
incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. (Efésios 1:18-19 NVI) Peter
e Josh
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1-4 de fevereiro

Sul da Ásia
Segunda-feira 01

Hoje, um curso de
Fundamentos para Coaching
Cristão começa para 16 líderes
da rede ICMDA, incluindo um
candidato da Índia. O curso dura
seis semanas e é ministrado
pelo CMDA Center for Well
Being. Oremos para que ajude
cada participante a aumentar
o cuidado com os pacientes e
colegas e que seja uma bênção
para o seu próprio bem-estar
também.

Bhaskar e Santhosh, líderes
de sessão de discussão, e
pelo Rev. CB Samuel e o Dr.
Sam Sidharth enquanto dão
exposições Bíblicas.

Terça-feira 02

Quinta-feira 04

Oremos pelo Grupo de
Profissionais da Saúde Cristãos
do Sri Lanka. Oremos para que
haja unidade entre os cristãos
aqui e que eles aproveitem ao
máximo as oportunidades que
têm de falar do amor de Deus a
seus pacientes e colegas.

Hoje é o Dia Mundial do
Câncer. O tema é Eu Sou e Vou.
Juntas, todas as nossas ações
são importantes. É um lembrete
do poder duradouro da
cooperação e da ação coletiva.
Oremos por eventos que
aumentem a conscientização,
pelos trabalhadores na área da
oncologia e por uma verdadeira
unidade e ação entre aqueles
que trabalham para tratar e
eliminar esta doença.

Quarta-feira 03

Neste final de semana acontece
.
a conferência nacional EMFI
online na Índia sob o tema:
Alinhando-se com Deus pelos
pobres. Oremos pelas muitas
pessoas envolvidas, incluindo
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5-8 de fevereiro

América Central
e traumas da MGF não apenas
na infância, mas também na vida
adulta.

Domingo 07

Pessoas de toda a região
(América Central, México e
Caribe) se encontraram ontem
para uma reunião de oração
conjunta (veja a foto). Louvemos
a Deus por este esforço
conjunto. Que eles conheçam
a presença do Espírito Santo
trazendo uma alegria e um
comprometimento mais
profundoas com seus grupos
locais e que cada aluno, médico
e dentista cresça no amor pelo
Senhor, pelos perdidos e uns
pelos outros.

Sexta-feira 05

O curso ‘Quem é meu
próximo agora?’ está sendo
realizado no CMF UK amanhã.
Oremos por cada um dos
que comparecerem enquanto
consideram o uso de suas
habilidades de saúde para servir
a Deus ao redor do mundo.
Oremos pelas muitas agências
missionárias que se relacionam
com médicos e dentistas,
capacitando-os a espalhar e
servir o evangelho por meio do
ministério de fazer tendas.

Segunda-feira 08

Louvemos a Deus pelo sucesso
no dia de conferência realizado
virtualmente para falantes de
inglês no Caribe no final do
ano passado. Várias pessoas
importantes de toda a região
se juntaram - oremos para que
esses contatos e sua introdução
ao ICMDA resultem em muitos
frutos e uma comunhão mais
profunda. Eles planejam se
encontrar novamente no
próximo mês, envolvidos em
educação e saúde, para discutir
evangelismo.

Sábado 06

Hoje é o Dia Internacional da
Tolerância Zero à Mutilação
Genital Feminina (MGF). Oremos
para que os esforços para
aumentar a consciência entre
as comunidades, e aqueles
envolvidos na educação em
cuidados em saúde. Apoiemos
aqueles que sofrem os efeitos
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9-13 de fevereiro

Sudeste Asiatico
Terça-feira 09

Apoiemos os voluntários do
ICMDA na região, Wei-Leong,
Hedwin, Linus, Yasuko e
Claudia (que vai se casar no
próximo mês). Oremos para
que eles sejam levados a novos
campos e ajudem a facilitar o
crescimento de grupos em toda
a região.

afetados pelos incidentes.

Quarta-feira 10

Sexta-feira 12

A Conferência de Missões
Médicas do Sudeste Asiático
continua hoje com seu fórum
mensal discutindo saúde e
missões urbanas. Oremos para
que os envolvidos tenham uma
maior consciência da crescente
urbanização de nosso mundo e
dos desafios e oportunidades
que isso oferece.

Na Indonésia, dez médicos e
dois enfermeiros, todos recémformados, estão tendo uma
intensa programação no Curso
de Missões Médicas este
mês. Oremos para que eles
sejam inspirados, equipados
e encorajados a servir a Jesus
onde quer que Ele os leve.

Quinta-feira 11

Oremos pela Indonésia e seus
profissionais de saúde cristãos.
O país apresenta os piores
números de casos da COVID-19
da região e enfrentou muitos
desastres. nas últimas semanas,
incluindo deslizamentos de
terra, inundações e terremotos.
Que haja uma maior prontidão
para assistências a desastres,
e graça e paz para aqueles

Sábado 13

23 de fevereiro é o Dia
Nacional do Brunei. Oremos
para que médicos e dentistas
cristãos sejam sal e luz neste
país de 440 mil muçulmanos
predominantemente sunitas.
Que sua comunhão em
Cristo cresça e que sejam
testemunhas fiéis e corajosas
dele.
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14-17 de fevereiro

Sul da África

aguardam ansiosamente que
nosso Senhor Jesus Cristo
seja revelado.
Terça-feira 16
Apoiemos o nosso Secretário
Regional Tygie, que ainda
se cansa facilmente (tanto
mental quanto fisicamente)
depois de ser infectado com
a COVID-19 em 2020. A África
do Sul tem lutado com uma
segunda onda de casos da
COVID-19 e novas variantes
do vírus. Oremos para
que todos os profissionais
de saúde que servem no
país permaneçam bem e
reconheçam o Senhor como
sua força.
Quarta-feira 17
Hoje é quarta-feira de cinzas.
Obrigado, Senhor, pois a
Páscoa está chegando! A
morte não tem aguilhão,
não tem vitória, por causa
de Jesus! Glória e Honra
e Louvor ao seu nome!
Obrigado por nos resgatar.
Ajude-nos a manter a
grandeza e a alegria desta
época em nossos corações
enquanto avançamos nas
próximas semanas. Ajudenos a dar o bom fruto do seu
Espírito.

Domingo 14
Oremos por Khozya (foto) da
Zâmbia e Faith do Zimbabwe
enquanto eles começam em
seus novos papéis como
Representantes de Área para
a região. Que eles sejam
cheios do Espírito de Cristo
para honrá-lo com todo o seu
trabalho e oremos por boas
conexões com estudantes
e médicos iniciantes que
possam fortalecer os grupos
na região.
Segunda-feira 15
Oremos pela CMDF do
Malawi e pela presidente
Jessie enquanto servem seu
país sem litoral, de quase
20 milhões de pessoas.
Que cada profissional de
saúde cristão reconheça
que não lhes falta nenhum
dom espiritual, enquanto
6

18-21 de fevereiro

América do Norte
Quinta-feira 18
O CMDA Canadá apresentou
seu plano tático de 2021
para seus membros no final
de 2020. Oremos por Larry
e a equipe à medida que
implementam essas ideias de
engajamento de base local,
impacto cultural, crescimento
espiritual e capacidade
organizacional.
Sexta-feira 19
Oremos pela conferência
virtual que será realizada
amanhã pelo CMDA US
com o nome Caminhando
pela COVID-19 com Jesus.
Oremos por Jean Wright
enquanto ela se prepara para
falar, para que suas palavras
possam ser benção para
todos os participantes, e para
que possamos conhecer
a presença do Senhor em
nossa vida durante esses
momentos.
Sábado 20
Hoje é o Dia Mundial da
.
Justiça Social.
Muitos marcam
esta observância da ONU
e destacam as inúmeras
injustiças no mundo, que os
cristãos possam lembrar da
verdadeira fonte de justiça - o

Deus das Escrituras. Oremos
para que todo profissional
de saúde cristão honre as
palavras de Jesus para se
lembrar do ‘menor deles’ e
que todos abracem a palavra
que é pura e imaculada no
cuidado dos mais vulneráveis 
entre nós.
Domingo 21
Ambos os grupos na
América do Norte estão
fortemente envolvidos no
trabalho de defesa de direitos
que encoraja indivíduos e
governos a fazerem escolhas
alinhadas com o desígnio
de Deus. Oremos pelo
desenvolvimento contínuo
de um grupo de defesa de
direitos internacionais dentro
do ICMDA que possa apoiar
e equipar todos os nossos
grupos nacionais nesta área.
7

22-26 de fevereiro

Europa

Quarta-feira, 24

Oremos por Ella (Holanda),
que acabou de começar como
Representante Regional para
a Europa Ocidental (foto).
Oremos para que ela incentive
outros estudantes de medicina
no discipulado e na devoção
de todo o coração para servir
ao Senhor Jesus por meio da
saúde.

Segunda-feira, 22

Quinta-feira 25

Oremos para que o grupo
da CMDA da Noruega
seja uma voz para os que
não têm voz em face das
mudanças fundamentais
no diagnóstico pré-natal e
aqueles que têm acesso ao
tratamento de fertilização in
vitro. Apoiemos Magnar, Karin,
Abigail e Sveinung enquanto
conduzem seus membros a
serem embaixadores sábios e
corajosos para o Senhor Jesus
Cristo.

Oremos pela formação de
grupos CMF nos Bálcãs, e por
nossos voluntários de campo
Paul (Romênia) e Marina
(Sérvia). Existem alguns grupos
nacionais estabelecidos aqui,
mas em muitas das nações,
especialmente da ex-Iugoslávia,
existem apenas alguns contatos
individuais.

Sexta-feira 26

Oremos pelo 74º simpósio
deste fim de semana para
médicos e estudantes de
medicina na Alemanha. Eles
planejam se concentrar no
Cristianismo Autêntico na Vida
Médica Cotidiana e incluir o
treinamento no Saline Process,
incentivando todos os médicos
a considerar as necessidades
espirituais de seus pacientes.

Terça-feira 23

Oremos pela liderança do
Espírito na reunião online do
próximo mês dos líderes da
CMF e voluntários nacionais
da Europa. Oremos por
encorajamento mútuo, para que
eles possam trabalhar melhor
juntos para servir a toda a
comunidade do ICMDA.
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27 de fevereiro - 02 de março

Oriente Médio e Norte da África
Sábado 27

Oremos pelo povo da Arábia
Saudita, o berço e fortaleza do
Islã. O país tem um histórico
ruim de liberdade religiosa,
mas temos contato aqui com
profissionais de saúde cristãos.
Oremos pela fidelidade entre
o povo do Senhor e por
oportunidades de compartilhar o
amor e a mensagem de Jesus.

Ehab, o Secretário Regional do
ICMDA, enquanto ele coordena
os planos e reúne pessoas
de toda a área para bênção e
colaboração mútuas.

Domingo 28

Hoje é o Dia das Doenças Raras
- uma campanha para aumentar
a conscientização e aprender
sobre o impacto nas vidas de
300 milhões de pessoas que
vivem com uma das 6.000
doenças raras identificadas em
todo o mundo. Oremos para
que haja melhor acesso ao
tratamento e cuidados; que as
pessoas afetadas conheçam a
presença e a paz de Deus em
suas vidas.

Terça-feira 02

A Líbia é um dos poucos países
da região onde não temos
contato com profissionais de
saúde cristãos. Oremos para
que o Senhor conecte as
pessoas certas umas às outras e
que isso possa abrir portas para
maior comunhão e bênção para
os líbios.

.
Segunda-feira
01

Há planos para realizar uma
conferência virtual este mês
para profissionais de saúde
cristãos na região. Oremos por
9

EUROPA (24 membros)
Secretário Regional: Peter Saunders (em
exercício) AEO: Nurgul Mamyrova
Representantes Regionais: Ella Metry, 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 Rastovic (Balcãs), Alla
Shelestovska (Europa Central)
AMÉRICA DO NORTE
(2 membros)
Secretário Regional: Em aberto
MENA (2 membros)
Secretário Regional: Ehab Ayoub
Coordenador de Israel: Philippe

AMÉRICA CENTRAL
(7 membros)
Secretário Regional: Mario Ruiz
Representantes Regionais:
Khara Collymore, Mario
Euceda e Jairo Rojas

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

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

ÁFRICA OCIDENTAL (3 membros)
Secretário Regional: Anthony Enimil
AEO: Augustin Lutakwa
Representante Regional:
Jacqueline Asibey
Representantes da área: Alex Etubi
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As 14 Regiões do ICMDA e
seus representantes no campo

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

LESTE ASIÁTICO (6 membros)
Secretário Regional:
Han-Sanghwan
SUDESTE ASIÁTICO
SUL DA ÁSIA (6 membros)
Secretário Regional:
Santhosh Mathew
Representante Regional:
Samundra Rana
ÁFRICA ORIENTAL (5 membros)
Secretário Regional: Alex Bolek
AEO: Augustin Lutakwa
Representante Regional: Papa Ayella
Representante da área: Lamessa Jalata
.
SUL DA ÁFRICA (6 membros)
Secretário Regional: Tygie Nadesan
AEO: Augustin Lutakwa
Representante Regional: Mfanelo Sobekwa
Representantes da área: Khozya Zyambo e
Faith Masanganise
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(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

3-6 de março

África Ocidental
nosso Deus. Oremos também
por webinars subsequentes que
venham a causar um impacto
maior na região e além.

Sexta-feira 05

Nos últimos meses, houve outra
onda de casos da COVID19
na região, particularmente na
Nigéria e em Gana. Oremos
pelos sistemas de saúde em
dificuldades e para que o
Senhor tenha misericórdia
de seu mundo. Que haja um
retorno ao Senhor de muitos
e que essa pandemia gere
humildade nas pessoas e
leve-as ao arrependimento e à
salvação.

Quarta-feira 03

Agradecemos a Deus pelo
contato recente com Florence,
da Associação Cristã de Saúde
de Serra Leoa (CHASL), que
reúne hospitais e clínicas de
saúde. Atualmente não há
nenhum grupo nacional de
profissionais de saúde cristãos
aqui. Oremos para que esta
nova conexão no tempo certo
leve a formação de um CMF
vibrante e sustentável.

Sábado 06

Quinta-feira 04

Oremos pela a família de Prof
Adisa, o palestrante do primeiro
webinar da África Ocidental no
ano passado, que morreu pouco
depois de findar a sua palestra
- que eles possam conhecer a
paz, esperança e conforto do
12

Um curso de formação em
bioética baseado no trabalho
do Prof John Wyatt está sendo
executado em todo o continente
africano durante 14 semanas.
Oremos pelos envolvidos ao
discutir os princípios da ética
médica de uma cosmovisão
cristã. Que ele possa equipar
novas gerações de profissionais
de saúde a pensar biblicamente
sobre saúde.

7-10 de março

Oceania
Domingo 07

Hoje é o Dia Mundial da
Oração, liderado este ano por
mulheres de Vanuatu (foto).
O tema é ‘’construir sobre a
Rocha’’, de Mateus 7:24-27.
Louvemos a Deus pela unidade
entre tantas pessoas de todo o
mundo, enquanto nos unimos
para orar juntos ao Senhor, para
que Ele estabeleça Seu reino
aqui na Terra.

para o mundo do trabalho na
área da saúde, com todos
os seus desafios. Oremos
para que a comunhão entre
médicos e estudantes continue
entre os graduados. E, como
consequência, que possamos
ver a formação de um grupo
forte e duradouro, nessas ilhas
com uma população de 900 mil
pessoas.

Segunda-feira 08

Oremos por Glennis (NZ) e
Michael (Austrália) que são
os principais facilitadores do
treinamento Saline Process na
região. Muitos passaram pelo
treinamento de testemunhas.
Que floresça um movimento de
oração, juntamente com esse
projeto, e que ele gere muitos
frutos, de pessoas se rendendo
ao amor e à mensagem de
Jesus.

Quarta-feira 10

Oremos pelo comitê da
Oceania, que tem refletido
sobre o ano difícil que passou
e tem se preparado para as
oportunidades e desafios do
reino que virão neste novo
ano. Apoiemos os voluntários
do ICMDA, Michael, Hedwin e
Callum, que têm implantado
e fortalecido movimentos
nacionais por toda a região.

Terça-feira 09

Lembremo-nos de Dan do
.
Pacific Students
for Christ (PSFC)
em Fiji, já que ele e outros
alunos estão fazendo suas
provas finais da graduação
médica e, assim, passam pela
transição da vida acadêmica
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11-14 de março

África Oriental
com colegas dos países
vizinhos, muitos dos quais são
considerados nações fechadas
para o evangelho.

Sábado 13

Planejar com antecedência
se tornou uma habilidade
cada vez mais difícil neste
último ano. Dessa maneira, o
Congresso Mundial quadrienal
do ICMDA, que seria sediado
na Tanzânia no ano que vem,
foi adiado para o ano seguinte,
assim como o Congresso PanAfricano que seria realizado
na região. Oremos pelas
equipes envolvidas na tomada
dessas decisões, para que
tenham discernimento e que
permaneçam confiantes no
Senhor, o único que sabe o que
o amanhã trará.

Quinta-feira 11

Hoje é o Dia Mundial do
Rim. A doença renal é uma
doença não transmissível e
afeta, atualmente, cerca de
850 milhões de pessoas em
todo o mundo. Um em cada
dez adultos tem doença
renal crônica. Oremos pelos
nefrologistas cristãos e outras
pessoas que trabalham no
campo, e por aqueles que
sofrem de DRC.

Domingo 14

Sexta-feira 12

Oremos por Lamessa da CMF
Etiópia, que foi recentemente
nomeado como Representante
de Área para a região - que
inclui as seguintes nações:
Etiópia, Eritreia, Djibuti, Somália
e Somalilândia. Oremos para
que ele faça boas conexões
14

Deus seja louvado pelo contato
recentemente feito com uma
Igreja da Eritreia - oremos
para que isso gere uma ponte
com médicos cristãos no país.
Nossos voluntários tentam criar
vínculos no país há muito tempo
- que o Senhor continue abrindo
portas e guiando seu povo.

15-18 de março

Eurasia
Segunda-feira 15

Oremos por Kristina enquanto
ela apoia um curso Disciple
Making Movement (DMM)
entre médicos e estudantes
iranianos. Oremos para que
haja um envolvimento mais
ativo dos iranianos no grupo,
fortalecimento das pessoaschave envolvidas, e sabedoria
e ajuda na formação de uma
irmandade nacional no Irã.

casas, prisioneiros ainda estão
detidos e muitos milhares foram
feridos ou mortos. Oremos
pelos profissionais de saúde
em ambos os países, e que
o cessar-fogo e a paz sejam
válidos e duradouros.

Terça-feira 16
Louvemos a Deus pelo
renascimento de um grupo
médico turco que tem se
reunido via Zoom. Oremos para
que mais pessoas se unam ao
grupo, tenham a visão e sejam
fortes e ativas como médicos
e estudantes cristãos. Oremos
para que uma liderança piedosa
e estável seja estabelecida.

Quinta-feira 18
Graças a Deus pela equipe
relativamente nova de
voluntários na região. Apoiemos
Noel, Nurgul, Ramil, Dima,
Nurbek e Kristina enquanto
apoiam e fortalecem grupos
e indivíduos em suas áreas.
Oremos por uma unidade
crescente entre eles,
particularmente em meio às
diferenças políticas e culturais.

Quarta-feira 17
Nossos contatos
na Armênia
.
e no Azerbaijão nos clamam
para orar pela paz em sua
região em relação a NagornoKarabakh. A situação é frágil,
muitos foram retirados de suas
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X-X Month

19-23 de março

Francophone Africa
África de Língua
Hoje é o Dia Mundial da
Síndrome de Down. Oremos
para que a campanha de hoje
inspire as novas gerações a
defenderem as pessoas com
Trissomia 21 antes e depois do
nascimento. Agradecemos a
Deus por fazer cada pessoa
à sua imagem e oremos para
que um bom suporte, saúde e
direitos iguais sejam dados a
todos, independentemente de
suas habilidades.

Sexta-feira 19

O grupo do Benin desenvolveu
um programa de discipulado
de cinco meses para alunos,
adaptado e traduzido dos
estudos Synapse do grupo da
Austrália. A partir de janeiro,
oremos para que tenha um
grande impacto na vida de cada
participante.

Segunda-feira 22

Oremos pela República CentroAfricana - após quatro anos
de aparente paz, uma guerra
civil parece estar começando
novamente. Em meio ao conflito,
Benjamin, Ebenezer e Dimitri
estão tentando iniciar um grupo
nacional. Oremos para que
o Senhor lhes dê forças para
permanecer firmes.

Sábado 20

Hoje é o Dia da Língua
Francesa e o Dia Mundial da
Saúde Oral (WOH). Louvemos
a Deus pela diversidade de
idiomas e culturas que Ele
criou em seu mundo e pelo
crescimento
dos grupos
.
do ICMDA entre os países
francófonos em anos recentes.
O tema do WOH deste ano é:
Tenha Orgulho De Sua Boca.

Terça-feira 23

Oremos por um bom contato
com os missionários da JOCUM
sediados nas ilhas Maurício,
enquanto apoiamos o grupo
entre os trabalhadores de saúde
cristãos. Oremos por uma maior
parceria entre grupos como
ICMDA, JOCUM e CAPRO nas
ilhas francófonas da África.

Domingo 21
16

16

24-27 de março

América do Sul
Quarta-feira 24
Hoje é o Dia Mundial da
Tuberculose. Oremos por
esforços para aumentar a
consciência pública sobre as
devastadoras consequências
sociais, econômicas e na saúde
relacionadas à tuberculose,
e para que os esforços para
acabar com a epidemia global
de tuberculose sejam bemsucedidos.

região - Jorge, Haniel, Lais,
Bruna e Talitha - na medida em
que apoiam os vários grupos
nacionais. Graças a Deus pela
boa unidade que existe entre os
países e por iniciativas recentes,
como o treinamento do Saline
Process em todo o continente.

Quinta-feira 25
Hoje é o Dia Internacional
das Crianças não Nascidas,
coincidindo com a festa da
Anunciação. Muitas nações
da região têm comemorações
oficiais neste dia. Oremos
para que os ativistas sejam
incansáveis na defesa dos mais
vulneráveis entre

nós - aqueles
que ainda não nasceram - e
que bons cuidados e ajuda
sejam dados às mulheres que
. uma gravidez não
enfrentam
planejada.

Sábado 27
Oremos pelo impacto contínuo
do coronavírus no continente,
que tem visto alguns dos
maiores números do mundo.
Oremos pelos países mais
pobres, especialmente
porque eles lutam para lidar
com sistemas de saúde já
desgastados juntamente com
outras dificuldades políticas e
econômicas.

Sexta-feira 26
Lembremo-nos de cada um
de nossos voluntários da
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28-31 de março

Leste Asiático

com alguns dos países mais
populosos do mundo ainda há
uma grande necessidade de
testemunho cristão aqui.

Terça-feira 30

Oremos pelo CMA Mongólia
liderado por Altankhuyag.
Esta vasta e histórica nação
de 3 milhões de habitantes
pode ter tido apenas quatro
cristãos, há apenas 30 anos. No
entanto, hoje existem dezenas
de milhares de seguidores de
Jesus. Que os profissionais
de saúde cristãos cresçam em
seu testemunho aos outros, e
que seu relativo sucesso com
a COVID-19 não seja ofuscado
pelas dificuldades econômicas
do país.

Domingo 28

Agradeçamos a Deus pelo
contato recente com Hyunmi,
o qual esperamos que ajude
a traduzir os materiais do
Saline Process para o coreano,
possibilitando o uso na região.
Há uma verdadeira fome de que
este curso de testemunho seja
disponibilizado na língua nativa
dos profissionais de saúde.
Oremos pela capacitação e
bênção do Senhor para este
projeto.

Quarta-feira 31

Existem várias associações
cristãs locais de profissionais
de saúde em toda a China especialmente entre estudantes.
Oremos para que eles sejam
ousados e fiéis em seu trabalho
e testemunho. Oremos também
para que o Senhor levante
outros crentes em toda esta
nação de 1,4 bilhões de pessoas
para ver uma continuação
do reavivamento nesta
superpotência global.

Segunda-feira 29

Oremos para que mais
voluntários ajudem a iniciar
e fortalecer os grupos na
região, especialmente para
a nomeação de um Diretor
Executivo Associado (AEO) que
possa cobrir o Leste e o Sul
da Ásia. Há grupos maduros
bem estabelecidos aqui já, mas
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Oramos para que o Senhor conduza a obra e o ministério do
ICMDA 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

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