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“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 
O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, 
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o 
lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e 
não se importa com as ovelhas.”
João 10:11-13 NVI

C omo profissionais da área de saúde, médicos e 
dentistas são vistos por muitos como pessoas influentes 
e com muitas responsabilidades. Em uma época em 
que a doença e o sofrimento afetaram a tantos de forma 

avassaladora, e em que nosso modo de vida foi alterado talvez de 
forma irreversível, muitos procuram aqueles com poder para liderá-
los e guiá-los, assim como um rebanho depende de um pastor para 
obter ajuda e proteção. 
A imagem é tão antiga quanto a humanidade, um pastor zeloso 
conduzindo as ovelhas desamparadas. Mas nem todos os pastores 
são iguais. O mercenário prefere salvar a própria pele, não está 
investindo no rebanho que foi chamado para cuidar.  
Compare isso com o bom pastor Jesus, o modelo para todos aqueles 
que cuidam dos outros - sua devoção ao seu rebanho o levou a dar a 
vida por todos nós. Que sacrifício!  
Ao se juntar a nós para orar pelos profissionais de saúde em todo o 
mundo, oremos para que cada um seja dominado pelo Senhor Jesus 
Cristo, e que seu Espírito capacitador e transformador capacite novas 
gerações de médicos e dentistas a seguirem de perto os passos do 
Bom Pastor, até mesmo dando suas vidas pelo bem dos outros.  
Obrigado por orar pelo trabalho do ICMDA.

Peter & Josh
ICMDA    
        Front cover image: © ICMDA World Congress, Hyderabad



África Ocidental 
1-4 abril

Quinta-feira, 01 de abril
A Conferência virtual Pan-
africana do ICMDA começa hoje 
e tem como tema: O chamado 
de Deus aos profissionais de 
saúde no contexto africano. 
Oremos por todos os 
palestrantes, organizadores 
e participantes, para que 
conheçam o poder do Deus 
Todo-Poderoso e por um grande 
mover do Espírito Santo em toda 
a África na área da saúde. 

Sexta-feira 02 de abril
Hoje é Sexta-feira Santa. 
Humilha-te com o sacrifício 
do homem perfeito, Jesus de 
Nazaré, pelos pecados do 
mundo. Arrependa-se e volte-se 
para Ele para a salvação. 

É também o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo. 
Lembrem-se em oração 
daqueles com transtorno 
do espectro autista, seus 
cuidadores e os profissionais 
médicos encarregados do difícil 
trabalho de diagnóstico. 

Sábado, 03 de abril
O tema do CMDA Nigéria para 
o ano é Luz para as Nações. 
Oremos para que o Senhor 
realmente torne seus membros 
luz em todas as nações em 
que vivem e operam. Oremos 
também pela paz na Nigéria e 
para que o Senhor intervenha 
na insegurança de toda a 
Região da África Ocidental. 

Domingo, 04 de abril
Ele ressuscitou! Ele 
ressuscitou de fato! Nós te 
adoramos, Senhor, por você 
ter conquistado a sepultura. 
A morte perdeu seu aguilhão. 
Há um resgate do domínio das 
trevas. Que o mundo saiba mais 
sobre a vida e ressurreição que 
é oferecida em nome de Jesus. 
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Oriente Médio e Norte da África
5-8 abril

Segunda-feira, 05 de abril
Hoje é o Dia Internacional 
da Consciência, que tem 
grandes objetivos de promover 
a paz mundial e o amor 
(ouvindo nossa consciência). 
Oremos para que, enquanto 
muitos refletem hoje e olham 
para dentro, eles vejam a 
necessidade de um Salvador 
que está fora de si mesmos, que 
se arrependam e se voltem para 
o Senhor Jesus e sejam salvos. 

Terça-feira, 06 de abril
Oremos por Philippe enquanto 
ele coordena o trabalho com 
o HBF em Israel. Eles esperam 
organizar uma caminhada de 
oração amanhã (para o Dia 
Mundial da Saúde) que abençoe 

a equipe nas enfermarias 
da COVID-19 e traga amor e 
encorajamento aos pacientes e 
profissionais de saúde. 

Quarta-feira, 07 de abril
Hoje é o Dia Mundial da 
Saúde. A meta número um 
da Organização Mundial da 
Saúde é a cobertura universal 
de saúde e, neste ano, o foco 
é a construção de um mundo 
mais justo e saudável. Oremos 
para que médicos e dentistas 
cristãos dêem o exemplo no uso 
de seus dons para garantir que 
todas as comunidades tenham 
acesso a serviços de saúde de 
qualidade. 

Quinta-feira, 8 de abril
Oremos por Esther, que acaba 
de começar uma nova função 
como um dos cinco Executivos 
Associados (AEOs) dentro do 
ICMDA. Ela cobrirá as regiões 
do MENA (Oriente Médio e 
Norte da África) e da Europa 
procurando apoiar e encorajar 
o ministério entre estudantes 
de medicina e odontologia e 
recém-formados. 
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Sudeste Asiático
9-13 abril

Sexta-feira, 09 de abril
Oremos pela contínua agitação 
em Mianmar e que haja uma 
paz duradoura. Apoiemos nossa 
voluntária Yasuko enquanto ela 
ministra no país e oremos para 
que ela e outros profissionais de 
saúde tragam luz e cura em meio 
ao derramamento de sangue e 
violência. 
Sábado, 10 de abril
Um evento comunitário do 
Saline Process na Indonésia 
acontece na terceira segunda-
feira de cada mês. Oremos por 
aqueles envolvidos no treina-
mento, particularmente pelo 
AEO Hedwin, um Treinador 
Multiplicador recém-credenciado 
eles apoiam uns aos outros para 
usar as habilidades que apren-
deram para apontar as pessoas 
Para o Senhor Jesus Cristo. 
Domingo, 11 de abril
Hoje é o Dia Mundial do 
Parkinson. O mal de Parkinson é 
uma doença neurológica grave 
e progressiva com mais de 40 
sintomas, que afeta pessoas 
de todas as idades. Atualmente 
não há cura. Oremos pelos 
que sofrem e por aqueles que 
cuidam deles. 

Segunda-feira, 12 de abril
Três grupos do Curso do 
Confident Christianity começam 
esta semana em todas as 
regiões do ICMDA. Oremos pela 
equipe que lidera cada grupo, 
orientada por Peter Saunders, 
para que ajudem os delegados 
a compartilhar sua fé em uma 
linguagem compreensível, 
em um lugar seguro e com a 
oportunidade de discussão. 
Terça-feira, 13 de abril
Oremos por aqueles que 
traduzem o livro ‘Médicos 
segundo o coração de Deus’ 
para o birmanês com o apoio 
do Coletivo Mundial. Oremos 
por uma boa comunicação e 
unidade para servirmos juntos 
e que um processo prático seja 
estabelecido para ser usado em 
outros idiomas. 
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América Central
14-17 abril

Quarta-feira, 14 de abril
Hoje é o Dia Mundial da 
Doença de Chagas. A 
tripanossomíase americana 
é uma doença silenciosa 
prevalente principalmente 
entre as populações pobres 
da América Latina e afeta de 
6 a 7 milhões de pessoas. 
À medida que esforços são 
feitos para levantar o perfil 
das DTNs (Doenças Tropicais 
Negligenciadas), oremos para 
que eles sejam efetivos e que 
as intervenções possam levar 
ajuda às comunidades mais 
afetadas pela doença. 
Quinta-feira, 15 de abril
No fim de semana da Páscoa, 
a Associação Médica Cristã 
Mexicana realizou sua 54ª 
Conferência Nacional com o 

tema: Enfrentando gigantes, 
tempos de transformação. 
Oremos pelos frutos contínuos 
deste evento, por um bom 
discipulado entre os grupos da 
CMDA do México e por José 
Guerrero, que lidera esses 
grupos. 
Sexta-feira, 16 de abril
Oremos por um maior 
engajamento de grupos 
religiosos na entrega da 
vacina da COVID-19. Há muito 
ceticismo entre as comunidades 
sobre a segurança e a ética das 
vacinas atuais. Oremos para que 
a desinformação seja combatida 
com a verdade apresentada de 
maneira amorosa e convincente. 
Sábado, 17 de abril
Hoje é o Dia Mundial da 
Hemofilia. O tema deste ano 
é “Adaptando-se à mudança: 
preservando os cuidados em 
um novo mundo”. Oremos por 
todos aqueles com distúrbios 
hemorrágicos e pelos médicos 
e cientistas que procuram tratar 
os doentes. Que o Senhor traga 
sucesso, graça e cura. 
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Leste Asiático
18-21 abril

Domingo, 18 de abril
Apoiemos o CMDF de Hong 
Kong, liderado por Raymond e 
apoiado por Peggie. Com 7,5 
milhões de habitantes, é um 
dos lugares mais densamente 
povoados do mundo. Oremos 
para que profissionais de saúde 
e estudantes cristãos vivam sua 
fé com coragem e convicção.

Segunda-feira, 19 de abril
Agradeçamos ao Senhor pelo 
testemunho de longa data dos 
grupos CMF no Japão e na 
Coréia do Sul - ambos estão 
comprometidos com o ICMDA 
desde sua formação em 1966. 
Que eles sejam exemplos 
brilhantes de unidade e serviço 
para o resto da região. 

Terça-feira, 20 de abril
Hoje é o Dia da Língua Chinesa. 
Há quase o dobro do número 
de falantes nativos de mandarim 
do que de qualquer outra lingua. 
Oremos para que nossos irmãos 
e irmãs chineses continuem 
pregando as boas novas de 

Jesus com seus vizinhos e 
que os grupos de membros 
de língua chinesa do ICMDA 
conheçam a bênção do Senhor 
em todo o seu trabalho. 

Quarta-feira, 21 de abril
Apoiemos o Secretário Regional 
Han (na foto), que promove o 
trabalho do ICMDA na região e 
reúne grupos e indivíduos sob 
um objetivo comum - ver um 
testemunho cristão por meio de 
médicos e dentistas em todas 
as comunidadese em todas as 
nações. 
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América do Sul
22-26 abril

Quinta-feira, 22 de abril
Louvemos a Deus pela excelente 
colaboração entre os grupos da 
América do Sul. Houveram várias 
reuniões em todo o continente 
no ano passado. Oremos 
para Continuem aproveitando 
as oportunidades e que isso 
fortaleça o trabalho aqui. 
Sexta-feira, 23 de abril
Hoje é o Dia da Língua 
Espanhola. O espanhol é a 
segunda língua mais falada, 
a maioria deles residentes 
nas Américas. Oremos pelas 
equipes de tradução do ICMDA 
que trabalham para traduzir 
bons recursos para o espanhol. 
Alabado sea el Señor. 
Sábado, 24 de abril
O Secretário Regional Jorge 

pede para que oremos por 
um novo contato com os 
médicos cristãos colombianos. 
Adoraríamos ver um grupo 
restaurado aqui. Oremos também 
por sabedoria ao enfrentar 
os desafios nas organizações 
interdenominacionais. 
Domingo, 25 de abril
Hoje é o Dia Mundial da luta 
contra a Malária. O tema deste 
ano, Desenhe uma Linha Contra 
a Malária, fala sobre a eliminação  
do doença em ambientes com 
alto número de casos. Oremos 
para que vejamos esta doença 
evitável e tratável (que mata mais 
de 400.000 pessoas a cada ano) 
erradicada, e por sabedoria nas 
iniciativas de saúde. 
Segunda-feira, 26 de abril
Oremos pela Convenção 
Nacional do CMDA dos EUA 
que ocorrerá de forma virtual 
neste fim de semana com o 
tema: Coragem durante a crise. 
É também a celebração do seu 
90º aniversário. Graças a Deus 
por sua longa história e pela 
bênção que a CMDA é para a 
comunidade cristã internacional 
de saúde. 
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Oceania
27-30 abril

Terça-feira, 27 de abril
Glennis, do CMF NZ (Nova 
Zelândia) e membro do comitê 
da Oceania, pede que oremos 
para que os tribunais da Nova 
Zelândia sigam a ética cristã ao 
considerarem revisões judiciais 
relativas à prática médica. 
Há uma pressão crescente 
para remover proteções e 
salvaguardas para os mais 
vulneráveis. Oremos para que a 
vontade do Senhor seja feita. 

Quarta-feira, 28 de abril
Oremos por Erick, que lidera 
o CMF de Papua Nova Guiné. 
Há planos para nomear uma 
pessoa para facilitar o trabalho 
entre as duas escolas médicas 
de um país de 9 milhões de 
pessoas. Que eles conheçam a 
provisão e bênção do Senhor. 

Quinta-feira, 29 de abril
A CMF NZ (Nova Zelândia) 
está realizando sua segunda 
conferência anual, desta vez em 
Christchurch (após o evento em 
Auckland na semana passada). 

O tema é: Realidade e 
Esperança. Oremos por 
Sam e Sarah, que serão os 
palestrantes, e para que o 
evento possa encorajar os 
membros a viver e trabalhar de 
todo o coração para Cristo. 

Sexta-feira, 30 de abril
Os Estudantes do Pacífico 
por Cristo estão pedindo 
nossas orações pelas 
pressões econômicas sobre 
os estudantes de medicina e 
odontologia. Muitos perderam 
suas bolsas de estudo e tem 
incertezas quanto ao futuro. 
Oremos para que cada aluno 
coloque sua esperança em 
Deus e em sua abundante 
provisão e planos perfeitos.
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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: 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 
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)

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)

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 

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 e    
        Yasuko Arakawa

OCEANIA (2 membros)
Secretário Regional: 
Michael Burke 
AEO: Hedwin Kadrianto 
Representante regional: 
Callum Hammond



África Oriental
1-4 maio

Sábado, 01 de maio
No fim de semana da Páscoa, 
o CMDA de Burundi realizou 
sua 6ª Conferência Nacional 
com o tema: Rumo a uma 
percepção mais elevada de 
nossa identidade. Oremos por 
frutos contínuos deste evento, 
por um bom discipulado entre a 
irmandade e o resto da região 
francófona, e por Eric Nimubona, 
que lidera a irmandade. 
Domingo, 02 de maio
Apoiemos os voluntários 
da África Oriental, o 
Secretário Regional Alex, o 
Representante Regional Papa 
e o Representante de Área 
Lamessa. Agradecemos a Deus 
por chamá-los para servir ao 
Senhor por meio da saúde - 
que Ele supra todas as suas 

necessidades, abra novas 
portas de oportunidades e os 
abençoe com todas as bênçãos 
espirituais. 
Segunda-feira, 03 de maio
A última turma Internacional de 
Pós-Graduação em Medicina de 
Família (I-PGDFM) com diploma 
pelo ICMDA, CMC Vellore e 
Loma Linda University deve 
começar esta semana. Oremos 
para que todos os candidatos 
tenham sucesso em seus 
estudos e estejam equipados 
para praticar melhor a medicina 
com uma visão holística.
Terça-feira, 04 de maio
Oremos pelos líderes dos 
grupos nacionais em toda 
a África Oriental na Etiópia, 
Quênia, Ruanda, Sudão do 
Sul, Tanzânia e Uganda - 
especialmente porque eles 
trabalham juntos para sediar o 
Congresso Mundial do ICMDA 
em sua região em 2023. Que 
o Senhor traga unidade e 
visão para seu povo; bênção 
e provisão em tudo o que eles 
fazem. 
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Sul da Ásia
5-9 maio

Quarta-feira, 05 de maio
Hoje é o Dia Mundial de Hi-
gienização das Mãos. A cam-
panha deste ano está aproveit-
ando a ocasião para enfatizar a 
realização de ações adequadas 
de higiene das mãos no local 
de atendimento. Oremos para 
que os esforços de hoje in-
spirem um apelo efetivo à ação, 
resultando em melhores práticas 
e provisões de saúde. 
Quinta-feira, 06 de maio
Lembremo-nos do HCF no Sri 
Lanka, liderado por Rumala, que 
está tentando encorajar grupos 
a construírem companheirismo 
por meio de plataformas 
online. Visto que Deus nos fez 
seres sociais, que seu Espírito 
desperte novos esforços para 
restaurar a comunidade entre os 
profissionais de saúde. 
Sexta-feira, 07 de maio
Hoje é o Dia Mundial da Asma 
com o tema: Descobrindo 
os Equívocos sobre a Asma. 
Oremos por esforços hoje para 
abordar mitos e equívocos 
comuns amplamente aceitos 
sobre asma, para quem sofre 
de asma e seus cuidadores, 
e para profissionais de saúde 

que trabalham na prevenção, 
diagnóstico e tratamento. 
Sábado, 8 de maio
Louvemos a Deus pela 
nomeação de Bikash para 
liderar o CMDA Nepal. Por 
favor, orem pela formação 
de uma equipe piedosa que 
trabalhará ao lado de Bikash e 
para que esta comunidade de 
trabalhadores cristãos da saúde 
floresça. 
Domingo, 09 de maio
Há um grupo de recém 
formados em medicina em 
Bangladesh que esperava se 
encontrar virtualmente para 
uma reunião, mas ainda não 
conseguiu. Oremos para que 
a porta seja aberta para que 
eles construam uma liderança 
forte e piedosa entre os grupos 
médicos. 
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Sul da África
10-13 maio

Segunda-feira, 10 de maio
Oremos pelo crescimento do 
CMF Lesotho liderado por Polo. 
Que os médicos, dentistas 
e estudantes de medicina 
encontrem força e alegria em 
seu grupo e apoiem uns aos 
outros por meio de suas vidas 
profissionais e ministério. 

Terça-feira, 11 de maio
Apoiemos o CMF do Zimbábue 
e seus profissionais de saúde. 
Que cada membro conheça a 
graça do Senhor ao servi-lo por 
meio da medicina, que ele supra 
todas as suas necessidades. 
Oremos também pelos desafios 
econômicos e políticos que a 
região enfrenta e para que 

todos encontrem a esperança e 
a alegria que vêm por meio de 
Cristo. 

Quarta-feira, 12 de maio
A região do Sul da África cobre 
dez países, desde Angola, 
Zâmbia e Moçambique até à 
África do Sul. Seis são membros 
do ICMDA e os outros quatro 
estão trabalhando para isso. 
Oremos pela bênção de Deus 
sobre esta parte do mundo 
e que seja a segunda região 
(depois da América do Norte) 
onde todas as nações têm um 
grupo afiliado a nós. 

Quinta-feira, 13 de maio
Oremos por Tygie (na foto), o 
Secretário Regional do Sul da 
África enquanto esse lidera 
os voluntários do ICMDA com 
Augustin, Mfanelo, Khozya 
e Faith. Que o Senhor os 
conduza e oriente em todo o 
seu trabalho, principalmente 
ao ajudarem os grupos a se 
tornarem fortes e maduros, 
honrando o Senhor em todo o 
seu trabalho. 
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Europa
14-18 maio

Sexta-feira, 14 de maio
Oremos pelo CMF da 
Holanda, pois eles ainda estão 
procurando um novo presidente 
para seu grupo. Que o Senhor 
os conduza à pessoa certa, 
que trará sabedoria, piedade 
e liderança entusiástica a um 
dos movimentos que é membro 
fundador do ICMDA. 
Sábado, 15 de maio
Hoje é o Dia Internacional 
das Famílias da ONU. Famílias 
fortes são a base de uma 
sociedade saudável. À medida 
que as pessoas se concentram 
nesta chamada anual, que os 
profissionais de saúde cristãos 
se juntem aos outros crentes 
para promover políticas e 
práticas que não corroam os 
desígnios de Deus para a família. 
Domingo, 16 de maio
Oremos pelos Forenings 
de Kristelig Læge (CMA) da 
Dinamarca. Sua líder Anne 
pede que oremos pelos grupos 
de estudantes nas quatro 
escolas médicas no país de 
quase 6 milhões de pessoas. 
Eles não puderam se reunir no 
ano passado e estão tentando 
aumentar o interesse pelas 
reuniões online. 

Segunda-feira, 17 de maio
Louvemos a Deus pela 
colaboração entre os CMFs em 
toda a Europa, especialmente 
porque reúnem sabedoria e 
experiência em questões de 
políticas públicas. Oremos para 
que isso continue, e que mais 
grupos se beneficiem pelos 
recursos compartilhados dentro 
da comunidade ICMDA. 
Terça-feira, 18 de maio
Oremos para que as vagas de 
voluntários dentro do ICMDA 
sejam preenchidas com as 
nomeações corretas - que 
o Senhor levante homens e 
mulheres piedosos para assumir 
as funções de Secretário 
Regional na Europa e na América 
do Norte, um coordenador global 
para o Saline Process do ICMDA 
e um AEO para cobrir Sul e Leste 
da Ásia. 
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Francophone Africa
X-X Month
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África de Língua Francesa
19-23 maio

Quarta-feira, 19 de maio
A segunda sessão do curso 
de Liderança Sydenham em 
francês continua hoje. Oremos 
por Osee, Luc e Odelia que 
lideram este grupo e são 
orientados por Peter Saunders. 
Oremos para que o Senhor 
equipe todos os envolvidos com 
sabedoria, ardor e disciplina 
para trazer glória ao seu nome. 
Quinta-feira, 20 de maio
Nosso voluntário Luc, de 
Benin, pede que oremos por 
uma iniciativa de capacitação 
para profissionais chamada: 
Conhecendo sua vocação em 
saúde. O curso é ministrado 
virtualmente e tem duração 
de oito meses. Que o Senhor 
dê perseverança aos líderes 
e produza uma mudança 
espiritual duradoura na vida de 
cada candidato através deste 
treinamento. 

Sexta-feira, 21 de maio
John, o líder do grupo na 
RDC (República Democrática 
do Congo) e Representante 
Regional para a África de Língua 
Francesa, Central e Oriental, 
pede que oremos por uma 
extensão da visão do ICMDA 
em toda a região, uma liderança 
duradoura e provisão financeira 
para apoiar o crescimento de 
Grupos CMDA. 
Sábado, 22 de maio
Apoiamos todos os nossos 
voluntários da língua francesa 
em oração - Jean Paul, 
Augustin, Luc, John, David, 
Osee e Simplice. Que cada 
um seja ajudado a iniciar e 
fortalecer a fé cristã entre 
profissionais de saúde nos 
22 países da África da Língua 
Francesa. 
Domingo, 23 de maio
Hoje é o Dia Internacional 
pelo Fim da Fístula Obstétrica. 
Mais de dois milhões de 
mulheres jovens vivem com 
fístula obstétrica não tratada, 
muitas das quais estão na África 
Ocidental, onde a condição 
pode ser evitada. Oremos por 
um aumento nos esforços para 
apoiar, educar e tratar indivíduos 
e comunidades. 
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América do Norte
24-27 maio

Segunda-feira, 24 de maio
O CMDS US discute tópicos 
importantes para os líderes 
em saúde de hoje e para a 
igreja em mais uma “Sessão de 
Aprendizagem Conjunta sobre 
Cuidados em Saúde e Teologia”. 
Oremos pelos frutos destes 
webinars e pelo fortalecimento 
da liderança ao falar nos 
debates culturais do dia. 

Terça-feira, 25 de maio
Enquanto muitos países 
desenvolvidos tiveram já 
uma boa distribuição de 
vacinas contra a COVID-19, 
ainda existem muitos lugares 
onde não houve acesso 
justo ou adequado a uma 
vacina. Oremos para que 
essas desigualdades sejam 
combatidas, que haja uma 
generosidade piedosa naqueles 
ricos em recursos e que 
iniciativas como a COVAX sejam 
gerenciadas com eficácia. 

Quarta-feira, 26 de maio
Nos Estados Unidos, um curso 
chamado Grace Prescriptions 
incentiva os médicos a 

“prescreverem” doses 
específicas e apropriadas de 
Graça, que podem trazer seus 
pacientes um passo mais perto 
de um relacionamento correto 
com Deus. Oremos por aqueles 
que estão envolvidos no 
treinamento, que isso ajude os 
médicos a compartilharem sua 
fé com confiança e integridade. 

Quinta-feira, 27 de maio
O CMDA canadense inicia hoje 
uma conferência online sobre 
o tema: Ousadia. Oremos por 
Jamal, Joe, Denis, Sean, Larry 
e pelos outros enquanto falam,  
que todo o evento inspire e 
prepare seus participantes 
a serem confiantes em seu 
testemunho e prática para o 
Senhor Jesus. 
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Eurasia
28-31 maio

Sexta-feira, 28 de maio
O grupo médico cristão em 
Moscou (na foto) nos pede 
para orar por seus colegas 
descrentes, pelo crescimento 
das relações entre os membros 
do grupo, pelos grupos de 
discipulado recentemente 
iniciados e por um lugar 
adequado e oportunidade de se 
reunir como um grupo, pois leva 
muito tempo para cruzar de uma 
ponta a outra de Moscou. 

Sábado, 29 de maio 
Ore pela reativação do CMA 
Armênio. Houve muito estresse 
após a morte do Dr. Jany 
Haddad, fundador e presidente 
da ACMA. Oremos para que 
as pessoas tenham a visão de 
continuar o trabalho que foi 

iniciado e que os membros do 
conselho administrativo tenham 
sabedoria em suas decisões e 
direções de missão. 

Domingo, 30 de maio
O novo CMDA turco se reúne 
no último domingo de cada mês 
para orar, construir comunhão 
e desenvolver ideias para fazer 
a obra crescer na Turquia. 
Oremos pela voluntária Kristina 
enquanto ela ajuda a coordenar 
este trabalho e para que 
outras pessoas também sejam 
levantadas localmente para ver 
um testemunho cristão mais 
forte por meio de médicos e 
dentistas na Turquia. 

Segunda-feira, 31 de maio
Oremos pela saúde mental 
dos crentes no Irã, dos quais 
muitos sofrem perseguição por 
sua fé. Que eles se fortaleçam 
e cresçam na fé e aumentem 
a fome da palavra de Deus. 
Que o Espírito traga unidade 
e uma maior profundidade de 
comunhão entre os cristãos na 
área da saúde. 
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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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