
ICMDA

  

junho - julho  
de  2021

Diário  
de  Ora ca o~  

Iniciando e fortalecendo 
grupos de prof issionais da 

saúde Cristaos ~



ICMDA
The International Christian Medical & Dental Association

“Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como res-
taurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado 
pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende 
uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, 
coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão 
na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que 
vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está 
nos céus”.
Mateus 5:13-16 NVI

S al e luz. Um preserva, o outro nos permite ver o que precisa 
ser preservado. Como cidadãos do Reino dos Céus, cada um 
de nós é chamado, abençoado e separado para ser diferente 
em um mundo que está em decadência e nas trevas.  

O sal e a luz têm propósitos simples, mas poderosos. Jesus desafia 
seus seguidores a viverem de acordo com a maneira como ele nos 
fez, segundo seus propósitos. Como uma vacina ou um anestésico - 
que têm um propósito e podem trazer muita ajuda e bênção quando 
bem usados mas, se perderem a validade ou se forem guardados no 
freezer, não têm utilidade para ninguém!  
Ao juntar-se a nós em oração pelos médicos e dentistas cristãos 
ao redor do mundo, que cada um de nós compreenda o propósito 
para o qual Deus nos chamou e equipou, para que nossos colegas 
e vizinhos possam ver nossas boas ações e glorificar nosso Pai 
Celestial.  
Obrigado por orar pelo trabalho do ICMDA. 

Peter & Josh
ICMDA 
 
  imagem da capa: © ICMDA Congresso de Língua Francesa, Burkina Faso



Sudeste Asiático
1-5 de junho

Terça-feira, 01 de junho
Hoje é o Dia Global dos Pais. 
Pai nosso que estás nos céus, 
obrigado pelo amor e bondade 
que demonstra para com os 
seus filhos. Como as famílias são 
a pedra angular de sociedades 
saudáveis, que os pais cristãos 
sejam um exemplo de atitudes 
piedosas ao nutrir, proteger e 
sustentar seus próprios filhos. 
Quarta-feira, 02 de junho 
Oremos pelo Fórum SEAMMC 
que acontece na segunda 
quarta-feira de cada mês. Em 9 
de junho, eles discutirão Missões 
Médicas Transculturais e, em 
14 de julho, Desenvolvimento 
Comunitário. Oremos para 
que ajude a preparar bem os 
alunos e apoie os que estão nos 
campos de missão médica para 
colaborarem e aprenderem uns 
com os outros. 
Quinta-feira, 03 de junho 
Louvado seja Deus pela 
nomeação da pediatra 
Marissa (na foto) como nova 
Representante da Área para as 
Filipinas, e apoiemos Giojay, 
que lidera a CMF Filipina. Há 
uma forte cultura de mentoria no 
CMF (grupos locais dos países) - 

oremos para que ela se espalhe 
para as nações vizinhas. 
Sexta-feira, 04 de junho
Oremos pelos líderes estudantis 
de diferentes campi na Malásia, 
que se reúnem a cada mês para 
estudar a Bíblia usando como 
recurso o livro Médicos Segundo 
o Coração de Deus - que possa 
equipar cada líder de campus 
para uma vida de ministério 
centrado no evangelho. 
Sábado, 05 de junho
Há sempre muita atividade na 
região, particularmente entre os 
estudantes e recém formados 
- mas ultimamente as pessoas 
estão se cansando de reuniões 
online e perdendo a comunhão 
devido à fadiga do Zoom. 
Oremos por sabedoria e força 
para todos os afetados. 
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Eurásia 
6-10 de junho

Domingo, 06 de junho
Hoje é o Dia da Língua Russa 
pela ONU. Oremos por nossos 
membros que falam esta língua 
e pela Rússia - o maior país do 
mundo, e pelo seu movimento 
nacional MCAR. Eles são 
membros do ICMDA desde 2006. 
Oremos pelo grupo liderado por 
Dima, Diana, Maris e Vera. 

Segunda-feira, 07 de junho 
Nossos voluntários na região 
pedem oração urgente por 
segurança e paz ao longo da 
fronteira da Armênia. Oremos 
por uma paz duradoura entre os 
países vizinhos e para que todos 
os lados permaneçam calmos e 
se engajem no diálogo, não na 
guerra. 

Terça-feira, 08 de junho 
Nurbek, nosso voluntário na 

Ásia Central, pede que oremos 
pelo acampamento médico 
anual no Quirguistão que 
esperam acontecer neste verão; 
para que estudantes de todo 
o Quirguistão, Uzbequistão, 
Tajikistan, Cazaquistão e 
Turcomenistão tenham uma 
restauração das reuniões 
médicas e dos novos grupos; e 
que Deus abençoe as visitas e 
viagens médicas planejadas. 

Quarta-feira, 09 de junho
Nossos contatos na Turquia 
pedem nossas orações: ‘Nossos 
amigos no ICMDA podem orar 
por profissionais de saúde 
crentes na Turquia, e sobre a 
segurança de seus empregos. 
Porque quando você compartilha 
sua fé, pode enfrentar oposição e 
até mesmo perder o emprego.’ 

Quinta-feira, 10 de junho
Oremos pelo CMF (grupo 
nacional local) jovem da Moldávia 
liderado por Ruslan. Eles 
realizaram sua primeira reunião 
no ano passado, pouco antes 
do início das quarentenas e 
têm estudos bíblicos semanais 
com estudantes, enfermeiras e 
médicos recém formados. 
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América do Norte
11-14 de junho

Sexta-feira, 11 de junho 
Oremos por todos aqueles que 
participaram da conferência 
nacional do CMDA Canadá 
há duas semanas. Que os 
desafios e ensino da Bíblia que 
receberam não sejam apenas 
um evento passageiro, mas 
que sejam raízes profundas 
na alma de cada crente, que 
irá sustentá-los ao longo dos 
próximos dias e anos. 
Sábado, 12 de junho
As pressões estão aumentando 
sobre os governos do Canadá 
e dos EUA para remover os 
direitos dos trabalhadores da 
saúde cristãos a objeção por 
consciência para participar de 
certos procedimentos. Oremos 
por respostas perspicazes e 
oportunas a esses desafios e 
para que os profissionais de 
saúde possam praticar uma 
boa medicina baseada em 
evidências. 
Domingo, 13 de junho 
Oremos pela grande equipe 
que trabalha no CMDA EUA 
liderada pelo executivo e 13 
funcionários seniores. 

Louvado seja Deus, por estar 
fortalecendo esta organização 
com foco missional  para ser 
uma bênção não apenas na 
América, mas em todo o mundo, 
equipando e fornecendo 
recursos para muitos na área da 
saúde. 
Segunda-feira, 14 de junho 
Hoje é o Dia Mundial do 
Doador de Sangue com o 
slogan: Doe sangue para que 
o mundo continue pulsando. 
Louvemos a Deus pelos muitos 
voluntários que doam suas 
vidas, doando sangue  a outros 
- milhões de vidas são salvas 
todos os anos por causa deles. 
A Itália hospeda um evento 
global hoje por meio de seu 
Hemocentro Nacional. 
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Oceania
15-18 de junho

Terça-feira, 15 de junho 
Oremos por John e aqueles 
que estão nas Ilhas Salomão 
(população de 700.000), 
também por Donald nas Ilhas 
Marshall (população de 55.000). 
Agradeçamos a Deus por seus 
testemunhos e que , em tempo, 
uma forte comunhão entre  
profissionais de saúde cristãos 
se desenvolva .

Quarta-feira, 16 de junho 
O CMDF em Papua Nova Guiné 
(PNG) nomeou recentemente 
Issac, para a equipe de apoio 
do  ministério (o segundo maior 
país da região). Graças a Deus 
por sua paixão por servir; que 
ele tenha uma visão centrada 
em Cristo em tudo o que fizer. 
Oremos também por Sheena 

praticando odontologia em PNG 
e seu coração pelo trabalho 
com alunos. 

Quinta-feira, 17 de junho
Oremos pela equipe de 
apoio ao CMF da Nova 
Zelândia, incluindo Sarah, 
Sharon e Hannah e pelo 
voluntário Callum do ICMDA. 
Agradeçamos a Deus também 
por novas iniciativas de oração 
entre os funcionários dos 
hospitais de Auckland - que haja 
muitos frutos e bênçãos como 
resultado. 

Sexta-feira, 18 de junho 
A Micronésia (na foto) é 
uma das maiores regiões da 
Oceania, com mais de 100.000 
habitantes em 600 ilhas. Há 
uma escola de medicina e uma 
forte presença cristã nas ilhas, 
mas não há CMDA. Oremos por 
portas abertas e boas conexões. 
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África Ocidental
19-22 de junho

Sábado, 19 de junho 
Chima, o CEO da CMDA 
Nigeria, pede orações pela 
intervenção de Deus em relação 
aos desafios de segurança em 
seu país - para que ele possa 
reverter a situação e mostrar 
misericórdia às famílias afetadas 
pelo desafio contínuo. 

Domingo, 20 de junho
Neste final de semana há vários 
dias de sensibilização, são eles 
: Dia Mundial do  Refugiados, 
Conscientização da Anemia 
falciforme, Alzheimer, Semana 
Internacional do Cérebro e 
da consciência Global das 
doenças do neurônio motor. 
E hoje também celebra-se o 
dia dos  pais. Que possamos  
priorizar e passar  tempo com 
nosso grande Pai celestial que 
tudo vê e sabe, e oferece cura 
eterna a todos aqueles que 
confiam nEle. 

Segunda-feira, 21 de junho
Oremos pelo Mário que 
ajuda a liderar o APROVI na 
Guiné-Bissau, um país de dois 
milhões de habitantes e um dos 
menores PIBs do mundo. 

Há uma faculdade de medicina  
e um crescente grupo. Que o 
Senhor abençoe este país e os 
profissionais de saúde cristãos 
que ali  trabalham . 

Terça-feira, 22 de junho 
Os 13 membros da  diretoria do 
ICMDA se reúnem nos próximos 
três dias para orar, revisar e 
supervisionar as atividades do 
ICMDA. Oremos para que o 
Senhor os oriente e direcione e 
ajude o CEO Peter e Josh, seu 
assistente,  no serviço e apoio 
aos grupos internacionais. 
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América do Sul
22-26 de junho

Quarta-feira, 23 de junho 
Hoje é o Dia do Serviço 
Público das Nações Unidas. 
Louvado seja o Senhor pelos 
muitos que servem suas 
comunidades, principalmente 
por meio da medicina. 
Oremos por países que 
buscam criar melhor acesso 
a serviços de saúde a preços 
acessíveis. 
Quinta-feira, 24 de junho 
Oremos por Belen e o AMC 
do Equador enquanto eles 
reúnem trabalhadores de 
saúde cristãos em comunhão 
e missão. Que o Senhor 
levante estudantes de 
medicina com uma paixão 
para servi-lo em suas áreas 
de atuação, e ousadia para 

brilharem  por ELE, em um 
mundo de escuridão.
Sexta-feira, 25 de junho 
Oremos pelo Brasil, o 6º país 
mais populoso do mundo, e 
os Médicos de Cristo liderados 
por Tassia (na foto). Oremos 
pelos profissionais de saúde 
e sua resposta à COVID-19, 
que já custou centenas de 
vidas todos os dias  há mais 
de um ano. 
Sábado, 26 de junho
Hoje é o Dia Internacional 
contra o Abuso e Tráfico ilícito 
de Drogas. Oremos pela 
campanha de hoje e pelos 
profissionais de saúde na 
linha de frente, para que 
apoiem as pessoas afetadas 
pelo abuso, dependência 
e tráfico de drogas. Que 
as causas e desigualdades 
subjacentes sejam tratadas 
com graça, justiça e 
compaixão. 
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Oriente Médio e Norte da África 
27-30 de junho

Domingo, 27 de junho 
A região está fazendo planos 
para realizar uma conferência 
para profissionais de saúde 
cristãos neste verão. Oremos 
pelo Secretário Regional do 
ICMDA, Ehab, enquanto ele 
coordena os esforços e para 
que o evento traga muita 
unidade, companheirismo e 
bênçãos para a região. 

Segunda-feira, 28 de junho 
Os países na região MENA são 
predominantemente de língua 
árabe e maioria muçulmana. 
Deus está trabalhando aqui 
e atraindo adoradores para 
Si. Oremos para que médicos 
cristãos e dentistas saibam 
que Deus os guia enquanto 
compartilham o amor de Cristo 
com seus vizinhos. 

Terça-feira, 29 de junho 
Temos apenas alguns contatos 
cristãos de saúde na região 
MENA, embora haja mais de 
400 milhões de pessoas aqui. 
Oremos para que o Senhor abra 
portas para novos países e abra 
nossos olhos para pessoas-

chave em cada país, 
especialmente a Líbia e o Saara 
Ocidental. 

Quarta-feira, 30 de junho
Nós estamos tendo um aumento 
no número de pessoas que 
frequentam os nossos webinars 
semanais que são do Oriente 
Médio, particularmente Arábia 
Saudita, Emirados Árabes 
Unidos, Kuwait e Iêmen. 
Agradeçamos a Deus por este 
interesse e que ele leve a 
muitas bênçãos e comunhão 
na região. Oremos por Anil 
enquanto ele se prepara para 
compartilhar no webinar de 
amanhã sobre o treinamento de 
profissionais de saúde para o 
Sudão do Sul. 
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AMÉRICA CENTRAL 
(7 membros)
Secretário Regional: Mario Ruiz 
Representantes Regionais: 
Khara Collymore, Mario 
Euceda e Jairo Rojas

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

MENA (2 membros) 
Secretário Regional: Ehab Ayoub
AEO: Esther Frei 
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
Representantes de Área: Osée 
Nkengurutse, H. David Sawadogo e 
Simplice Tchoba

ÁFRICA OCIDENTAL (3 membros)
Secretário Regional: Anthony Enimil 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante Regional: 
Jacqueline Asibey 
Representante de Área: Alex Etubi

EUROPA (24 membros) 
Secretário Regional: Peter Saunders (em 
exercício) AEO: Esther Frei 
Representantes Regionais: Ella Metry, 
(Europa Ocidental), Paul Năndrean (Balcãs) 
Representante de Área: Jovita Anikinaite 
(Países Bálticos), Marina Rastovic (Balcãs), 
Carla Lima (SW Europa), Julien van der Does 
(NW Europa)

AMÉRICA DO NORTE 
(2 membros) 
Secretário Regional: 
Em aberto
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EUROPA (24 membros) 
Secretário Regional: Peter Saunders (em 
exercício) AEO: Esther Frei 
Representantes Regionais: Ella Metry, 
(Europa Ocidental), Paul Năndrean (Balcãs) 
Representante de Área: Jovita Anikinaite 
(Países Bálticos), Marina Rastovic (Balcãs), 
Carla Lima (SW Europa), Julien van der Does 
(NW Europa)

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) 

ÁFRICA ORIENTAL (5 membros)
Secretário Regional: Alex Bolek 
AEO: Augustin Lutakwa 
Representante Regional: Papa Ayella 
Representante de 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

SUL DA ÁSIA (6 membros)
Secretário Regional: 
Santhosh Mathew 
Representante Regional: 
Samundra Rana Representante 
de Área: Anitha Grace e Tul Pun

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 de Área:  
        Claudia Anastasia,    
        Marissa Resulta e    
        Yasuko Arakawa

OCEANIA (2 membros)
Secretário Regional: 
Michael Burke 
AEO: Hedwin Kadrianto 
Representante regional: 
Callum Hammond
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Francophone Africa
X-X Month
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África da língua Francesa
1-5 de julho

Quinta-feira, 01 de julho
Oremos pelo AMDC de Burkina 
Faso e nosso Representante 
de Área David (na foto), que 
é deste país de 21 milhões de 
habitantes. Também há cinco 
candidatos participando da 
Especialização Internacional em 
Medicina de Família - oremos 
pelo sucesso deles e pela 
provisão do Senhor. 

Sexta-feira, 02 de julho 
Os grupos da África francófona 
estão famintos por bons 
recursos em sua própria língua. 
O livro Practice By The Book 
acaba de ser traduzido para o 
francês, e há planos para outras 
publicações também. Oremos 
por esses esforços e uma 
multiplicação de seu trabalho. 

Sábado, 03 de julho 
O Movimento de Fazer 
Discípulos continua a crescer 
e há discussões para iniciar a 
formação de grupos na região 
francófona. Oremos para que 
todos os envolvidos captem a 
visão de ser discípulos de Jesus 
que fazem mais discípulos. 

Domingo, 04 de julho 
Apoiemos Sanoussi enquanto 
ela lidera o ADPC do Niger. 
O país de 25 milhões de 
habitantes é dominado pelo Islã, 
então a comunhão cristã é tão 
importante como sempre. Que 
os crentes na área da saúde 
mostrem amor como o de Cristo 
por seus vizinhos. 

Segunda-feira, 05 de julho 
Agradeçamos a Deus pelos 
oito grupos médicos cristãos já 
afiliados ao ICMDA na região. 
Existem outros grupos no 
Senegal, Chade, Camarões 
e Gabão. Por favor, oremos 
por uma liderança forte e fiel 
em cada um e por nossos 
voluntários enquanto os 
encorajam. 
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América Central
6-9 de julho

Terça-feira, 06 de julho 
Oremos pelo curso de liderança 
do Sydenham que Mário e 
Héber estão oferecendo para 
médicos e estudantes de 
medicina de toda a América 
Latina e África. Que o curso 
produza muitos frutos em 
todas as nações e equipe os 
participantes com sabedoria 
temente a Deus e habilidades 
de liderança. 

Quarta-feira, 07 de julho
Oremos por José, Elbia, 
Daniel, Glenda, Pablo M. e 
Pablo N., pois eles servem 
em seus próprios países 
como presidentes de suas 
Associações Médicas Cristãs. 
Que Deus os oriente em todas 
as suas conversas e decisões 
de forma a trazer maior unidade 
à região da América Central. 

Quinta-feira, 08 de julho 
Graças a Deus pelo o grupo 
inter-regional pequeno de 
médicos recém formados que 
começaram a ter um momento 
de estudo bíblico por mês, 
oração e rica comunhão. 
Também há planos para realizar 
uma Conferência de Estudantes 

em setembro. Oremos por 
nossos voluntários Mário R. 
e Mário E. enquanto eles 
organizam este evento. 

Sexta-feira, 09 de julho 
Muitas das pequenas ilhas 
em desenvolvimento do 
Caribe estão em posições 
vulneráveis   durante a pandemia 
da COVID-19. Oremos por 
igualdade de acesso às vacinas, 
os tão necessários EPIs e um 
renascimento nas indústrias do 
turismo, que são os principais 
motores da economia. Oremos 
especialmente por São Vicente 
e Granadinas após a erupção 
vulcânica em abril e as 1.000 
pessoas que permanecem 
em abrigos temporários, pois 
o norte da ilha permanece 
inabitável. 
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Sul da Ásia
10-14 de julho

Sábado, 10 de julho 
Tul e Anitha (na foto) juntaram-
se recentemente à equipe de 
voluntários e estão interagindo 
com estudantes e jovens líderes 
da região. Oremos por eles para 
que sejam guiados pelo Espírito 
em todas as suas conversas e 
para que novas portas de bênção 
sejam abertas. 

Domingo, 11 de julho 
Hoje é o Dia da População 
Mundial. Agradeçamos ao Senhor 
que as pessoas estão vivendo 
mais, as taxas de mortalidade 
materna estão caindo, e estamos 
vendo as pessoas se voltando 
para Jesus de todas as tribos e 
nações. Louvemos a Deus pela 
diversidade e beleza que ele 
criou no mundo e por fornecer os 
recursos para permitir que a vida 
na terra prospere. 

Segunda-feira, 12 de julho 
A região tem dificuldades após 
a recente onda da COVID-19. 
Muitos parentes e amigos 
da equipe do Sul da Ásia 
têm passado por grandes 
dificuldades. Oremos pela 
recuperação e cura para todos e 
que eles possam conhecer a paz 
do Senhor Jesus Cristo. 

Terça-feira, 13 de julho
Oremos pelos 80 candidatos 
globais que estão fazendo a 
Especialização em Medicina 
de Família. A maior parte do 
aprendizado é feito online, mas 
esperamos que eles possam se 
encontrar pessoalmente para um 
treinamento prático em centros 
de contato ainda este ano. 

Quarta-feira, 14 de julho
Vinte candidatos continuam 
no curso de treinamento de 
Liderança do Sul da Ásia. Hoje 
eles planejam discutir a missão - 
como passamos da visão para a 
missão? Oremos pela equipe que 
está liderando e compartilhando, 
pelo grande número de 
participantes de Bangladesh e 
do Butão, e que isso fortaleça os 
grupos  na região. 
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África Oriental 
15-18 de julho

Quinta-feira, 15 de julho 
A maioria das semanas temos 
um bom número de quenianos 
sintonizados no nosso webinar 
semanal de quinta-feira. Oremos 
pelos médicos e dentistas 
cristãos neste país de 53 
milhões de habitantes - que as 
oportunidades que eles têm de 
aprender tragam bençãos em 
suas vocações. 

Sexta-feira, 16 de julho 
Louvemos a Deus que o CMDO 
de Ruanda finalmente recebeu 
o reconhecimento oficial do 
governo - este foi um dos 
obstáculos finais em eles serem 
formalmente afiliados ao ICMDA. 
Oremos pelo grupo, liderado 
por Stephen, para que possam 
levar a mensagem de cura de 
Jesus à sua nação. 

Sábado, 17 de julho 
Oremos pela bênção do Senhor 
sobre nossos voluntários Alex 
e Lamessa conforme eles 
planejam visitas para fortalecer 
e apoiar o CMDF da Etiópia 
liderado por Bereket. Oremos 
por cura no país após o conflito 

étnico no ano passado e por 
uma paz que perdure. 

Domingo, 18 de julho
O Sudão do Sul é o país mais 
novo do mundo. Graças a Deus 
pelo forte grupo de CMDA aqui 
liderado por Edward. Oremos 
pelo relacionamento conflituoso 
com o Sudão ao norte e pelo 
renascimento de um grupo CMF 
lá. 
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Europa
19-23 de julho

Segunda-feira, 19 de julho 
Ella, nossa representante regional 
para a Europa Ocidental, pede oração 
pelos estudantes e recém formados 
da região. Trinta deles se reúnem a 
cada mês para ler e discutir a palavra 
de Deus - que eles experienciem 
Lucas 24:32 (NVI) -”’Não estavam 
ardendo os nossos corações dentro 
de nós, enquanto ele nos falava no 
caminho e nos expunha as Escrituras”

Terça-feira, 20 de julho 
Agradeçamos a Deus pelo estudante 
de medicina Julien (França) e Carla 
(Portugal) (na foto) que acabam de ser 
nomeados como Representantes de 
Área do ICMDA na Europa Ocidental. 
Oremos para que sua paixão em 
servir ao Senhor na área da saúde 
seja uma inspiração para outras 
pessoas na região. 

Quarta-feira, 21 de julho
Oremos pelo AGEAS na Suíça, 

liderado por Rebekka, pois eles 
planejam iniciar seminários para 
estudantes na Europa de língua 
alemã. Os tópicos incluem: 
Chamado na Medicina para  ser 
uma testemunha(Saline) e Cuidado 
Espiritual. Atualmente está em modo 
experimental e há muito trabalho a 
ser feito. 

Quinta-feira, 22 de julho
O KLF da Noruega, liderado por 
Magnar, escreve: Agradeço a Deus 
por uma assembléia geral frutífera 
e encorajadora em março e pelos 
novos membros da diretoria. Orem 
por todos os pacientes que sofrem 
da COVID-19 para que eles possam 
se recuperar, e orem por força e 
proteção para todos os que estão 
envolvidos no tratamento e cuidado 
de pacientes. 

Sexta-feira, 23 de julho 
A Europa foi a região mais atingida 
pela COVID-19 em termos de mortes 
por milhão de habitantes, com 16 
dos 20 principais países europeus. 
Oremos pelo sucesso contínuo do 
lançamento internacional da vacina, 
por acesso justo para os mais 
necessitados e que a hesitação sobre 
as vacinas e a desinformação sobre 
elas sejam combatidas de forma 
eficaz. 
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Sul da África
24-27 de julho

Sábado, 24 de julho
Augustin (na foto) é o AEO do 
ICMDA na África Subsaariana. 
Ele está baseado na África do 
Sul e apoia grupos em todo 
o continente. Oremos por 
sabedoria enquanto ele concilia 
suas muitas responsabilidades, 
incluindo ser um membro 
importante do comitê do 
Congresso Mundial. 

Domingo, 25 de julho 
Oremos pelo CMDF de 
Botswana liderado por 
Modimowame. O país de 2,4 
milhões de habitantes tem uma 
grande população evangélica 
e uma escola de medicina. No 
entanto, a AIDS devastou o país 
com mais de 100.000 órfãos da 
AIDS. Oremos para que a cura e 
o amor cristão sejam mostrados 
a todos. 

Segunda-feira, 26 de julho 
Oremos pelo Celso e pelo 
grupo de Moçambique. Antes 
da pandemia da COVID19 eles 
sediaram o Congresso Mundial 
da Língua Portuguesa - que os 
contatos e entusiasmo gerados 

no evento sejam reavivados e 
abram novas oportunidades de 
parceria cristã. 

Terça-feira, 27 de julho
A África do Sul tem uma longa 
história com o ICMDA sendo um 
dos primeiros grupos membros 
e hospedando o escritório 
central em um momento. 
Agradeçamos a Deus por seu 
longo testemunho na área da 
saúde e por Ryan enquanto ele 
lidera o CMF no momento. 
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Leste Asiático
28-31 de julho

Quarta-feira, 28 de julho
Hoje é Dia Mundial da Hepatite 
com o tema: Hepatite não pode 
esperar. Com uma pessoa 
morrendo a cada 30 segundos 
de uma doença relacionada 
com a hepatite - mesmo na 
atual crise da COVID-19 - 
não podemos esperar para 
agir sobre a hepatite viral. 
Oremos para que ações 
apropriadas sejam tomadas e 
conscientização levantada. 

Quinta-feira, 29 de julho 
Pray for Han, um dentista e 
Secretário Regional ICMDA 
para o Leste Asiático. Ele serviu 
como missionário na Mongólia 
por muitos anos e agora mora 
em Seul e está envolvido em 
muitas iniciativas de 

treinamento. Agradeçamos 
ao Senhor pelo serviço e 
dedicação de Han. 

Sexta-feira, 30 de julho 
Oremos pela Associação 
Cristã Médica de Taiwan 
liderada por Che Lin que é 
membro do ICMDA desde 1986. 
Eles procuram promover o 
espírito do amor cristão, para 
compartilhar o evangelho, e 
para servir a sociedade. 

Sábado, 31 de julho 
Apoiemos Masaki e outros 
membros do comitê liderando 
o grupo do CMA no Japão. O 
CMA nasceu de um ministério 
estudantil em 1938 e continua a 
apoiar e unir médicos cristãos 
em todo o país. Agradeçamos 
a Deus por esta rica herança e 
oremos por sua bênção sobre 
todos eles. 
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Estamos orando para que o Senhor conduza o trabalho e 
ministério do ICMDA em 2021. 

Contamos com as inscrições de nossas 84 organizações 
membros para pagar nosso escritório central, mas dependemos 
de doações adicionais para cobrir nosso campo e trabalho de 
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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Um testemunho Cristao 
através de prof issionais de saúde 
em cada comunidade 
em todas as nacões.
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