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6ºMódulo    A Médico-Missionária 

Profª Andressa Marvila 
Naturóloga 

Relacionamento com característica do amor de Cristo na vida 

do profissional da medicina naturalista. 

 

Objetivo da OMM 

Aos que vão aos nossos hospitais como pacientes deve ser 

mostrado o caminho da salvação, a fim de que possam 

arrepender-se e ouvir as palavras: Seus pecados foram 

perdoados; vá em paz, e não peque mais. (Testemunhos para 

a Igreja 7, p. 96) 
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Obs: sanatórios podem ser substituídos por spa. Muitos que 

não tem condições poderão ter seu consultório.  

O Nome  médico nesta apostila também  se aplica a você 

terapeuta, sabemos que terapeuta não é considerado no 

mundo atual como médico, porém no mundo antigo todos 

que faziam tratamento em doentes eram médicos, mais 

diante do pai do céu somos médicos pois usamos seus 

métodos naturais para curar as enfermidades e os médicos 

formados em faculdade usam drogas saindo assim do plano 

de Deus. 

 

Cristo sente as misérias de todo sofredor. Quando os espíritos 

maus arruínam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. 

Quando a febre consome a corrente vital, Ele sente a agonia. 

E está tão disposto a curar o enfermo hoje, como quando Se 

achava em pessoa na Terra. Os servos de Cristo são Seus 

representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, 

por intermédio dos mesmos, exercer Seu poder de curar. O 

Desejado de Todas as Nações, págs. 823 e 824. 

 

Cristo não mais está em pessoa no mundo, para ir de cidade a 

cidade e de aldeia a aldeia, curando os enfermos; 

comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra 

médico-missionária por Ele iniciada. Testemunhos Seletos, 

vol. 3, pág. 367. 
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A Obra de Cada Igreja 

 

Há uma mensagem a ser pregada em todas as igrejas, 

relativamente à reforma de saúde. Testimonies, vol. 6, pág. 

370. 

 

A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de 

toda igreja em nossa Terra. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 

527. 

 

Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria 

lançar mão da obra médico-missionária. Testemunhos 

Seletos, vol. 3, pág. 102. 

 

A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor 

para diminuir o sofrimento de nosso mundo, e para purificar 

Sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o 

papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação 

com o Obreiro-Mestre, na restauração da saúde física e 

espiritual. Essa obra traz o selo divino, e há de abrir portas 

para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para 

trabalharem todos quantos efetuarem essa obra 

inteligentemente. Obreiros Evangélicos, pág. 348. 
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Fui instruída de que a obra médico-missionária descobrirá, 

nas próprias profundezas da degradação, homens que, se 

bem que se hajam entregue à intemperança e hábitos 

dissolutos, corresponderão a um trabalho feito pela devida 

maneira. Precisam, porém, ser reconhecidos e animados. 

Serão necessários esforços firmes, pacientes e sinceros a fim 

de erguê-los. SC - Pag. 137 

 

Cristo coopera com os que se empenham em trabalho 

médico-missionário. Testimonies, vol. 7, pág. 51. 

‘ todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-

missionária.’ 

 

Definição da OMM 

A obra médico missionária é o braço direito do evangelho. 

(Testemunhos para a Igreja 7, p. 59) 

Objetivo da OMM 

Devemos lembrar sempre que o objetivo da obra médico-

missionária é encaminhar homens e mulheres enfermos de 

pecado ao Homem do Calvário, que tira os pecados do 

mundo. (A Ciência do Bom Viver, p. 144) 

Nosso objetivo ao estabelecer sanatórios é encorajar o 

enfermo e sofredor a olhar para Jesus e viver. (Conselhos 

sobre Saúde, p. 528) 
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Prevenção x Cura 

A diferença entre prevenção e cura não tem sido considerada 

suficientemente importante. Ensinai ao povo que é melhor 

saber como manter-se bem do que como curar as 

enfermidades. (Manuscrito 99, 1902) 

 

Pequenos sanatórios 

A proclamação da verdade em todas as partes do mundo 

requer pequenos sanatórios em muitos lugares; não no 

coração das cidades, mas em lugares nos quais a influência 

das cidades seja sentida o menos possível. 

(Medicina e Salvação, p. 159) 

É para que almas sedentas possam ser conduzidas às águas 

vivas que nós encarecemos a importância dos sanatórios, não 

dispendiosos e imponentes, mas como instituições 

domésticas, em lugares aprazíveis. 

(Medicina e Salvação, p. 323) 

 

 O método moderno de cura 

A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a Palavra, e 

aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, 

porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa 

maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de 

milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar 
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mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo 

ser divina, serão operadas.  (Mensagens Escolhidas 2, p. 54) 

 

O método moderno de cura 

Por esta razão o Senhor destinou um meio pelo qual Seu 

povo deve executar uma obra de cura física, aliada ao ensino 

da Palavra. Devem estabelecer-se sanatórios (spa), e com 

essas instituições devem estar ligados obreiros que façam 

genuína obra médico-missionária. Estende-se assim protetora 

influência em torno dos que vão aos sanatórios em busca de 

cura.  (Mensagens Escolhidas 2, p. 54) 

Cura física e espiritual 

Deus tornou o sanatório um poder tal, em aliviar o 

sofrimento físico, que milhares estão sendo atraídos para ele, 

a fim de serem curados de suas enfermidades, e muitas vezes 

eles não são curados apenas fisicamente, mas recebem do 

Salvador o perdão de seus pecados, e se identificam 

inteiramente com Cristo, com Seus interesses, com Sua 

honra.(Testemunhos para a Igreja 7, p. 95) 

 

(A Ciência do Bom Viver, p. 113) 

Deus - a fonte da cura 

Doença, sofrimento e morte são obra de um poder 

antagônico. Satanás é o destruidor;Deus, o restaurador. 

(A Ciência do Bom Viver, p. 113) 
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O desejo de Deus para com toda criatura humana, exprime-se 

nas palavras: “Amado, desejo que te vá bem em todas as 

coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.” 

(3º João 1:2) 

 

Cura para a glória de Deus 

Quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para 

ter saúde, então podemos esperar que os resultados 

benéficos se sigam, e podemos pedir a Deus que abençoe os 

nossos esforços para a preservação da saúde. Ele então 

responderá à nossa prece, caso o Seu nome possa, por esse 

meio, ser glorificado. 

(Conselhos sobre Saúde, p. 59) 

 

Importância da obediência 

“Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus 

estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e 

o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias 

sejam prolongados.” (Deuteronômio 6:2) 

É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus 

como Aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja 

também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos... Devem 

viver em harmonia com a Lei de Deus, tanto a natural como a 

espiritual.(A Ciência do Bom Viver, p. 227) 
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Obediência aos mandamentos e leis de saúde 

Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos 

do Senhor é que não acatamos a luz que Ele Se tem 

comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da 

saúde. (The Review and Herald, 8 de Maio de 1883.) 

 

Obediência aos mandamentos e leis de saúde 

Deus tanto é autor das leis físicas quanto o é da lei moral. Sua 

lei está escrita com o Seu próprio dedo em cada nervo, em 

cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. 

(Parábolas de Jesus, p. 347, 348) 

 

Obediência aos mandamentos e leis de saúde 

Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em 

relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com 

desrespeito a Suas peculiares leis na habitação humana, é 

uma violação da lei de Deus. (Manuscrito 3, 1897) 

 

Pacientes - condescendência e doença 

Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela 

condescendência consigo mesmas. Não têm vivido segundo 

as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm 

desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e 

beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente é alguma forma 

de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. 
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(A Ciência do Bom Viver, p. 227) 

 

Pacientes - hábitos corretos 

Hábitos direitos, corretos, observados inteligente e 

perseverantemente, removerão a causa das doenças, e não 

haverá necessidade de recorrer às drogas fortes. 

(Medicina e Salvação, p. 222) 

 

Pacientes - submissão 

Recebamos em nossas instituições de saúde apenas aqueles 

que desejarem conformar-se com os retos princípios, aqueles 

que aceitarem os alimentos que conscienciosamente 

podemos colocar diante deles. 

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 95.3) 

 

O obreiro - perigo do egoísmo 

O egoísmo, introduzido em qualquer grau na obra ministerial 

ou médica, constitui infração da lei de Deus. Quando os 

homens se gloriam em sua capacidade, fazendo com que o 

louvor humano se dirija a finitos seres criados, isso desonra a 

Deus, e Ele removerá aquilo que os faz gloriarem-se. 

(Testemunhos para a Igreja 6, p. 244) 

(Testemunhos para a Igreja 8, p. 186) 
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O obreiro - humildade 

Se as pessoas se colocarem humildes diante de Deus, se não 

exaltarem seu julgamento como absoluto e auto-suficiente, 

se deixarem espaço para o Senhor planejar e executar, Deus 

usará as qualificações que lhes concedeu de uma forma que 

glorificará o Seu nome. 

(Testemunhos para a Igreja 8, p. 186) 

 (Testemunhos para a Igreja 8, p. 189) 

 

O obreiro - calmo 

O Senhor lhe deu uma obra para ser realizada, não 

precipitadamente, mas de maneira calma e considerada. O 

Senhor nunca exige movimentos apressados ou complicados. 

(Testemunhos para a Igreja 8, p. 189) 

 

O obreiro – ouve conselhos 

O Senhor deseja que sua mente se una a outras mentes. Por 

vezes, quando os Seus servos divergiam de você, era 

exatamente isso que Deus deles requeria. Mas você lidava 

com os conselhos deles de uma maneira tal que, a partir de 

então, muitas vezes permaneceram em silêncio quando 

deveriam haver-se pronunciado. Deus deseja que aqueles 

que Ele colocou em posições de confiança pratiquem a justiça 

e julguem com toda a sabedoria.(Testemunhos para a Igreja 

8, p. 189) 
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O obreiro - cultiva fé e amor 

Cultive a fé, a esperança, o ânimo e o amor. Que a paz de 

Deus reine no seu coração. Então você será capacitado para 

corresponder às suas responsabilidades. O Espírito Santo lhe 

comunicará uma divina eficiência, uma calma e resignada 

dignidade, em todos os seus esforços para aliviar o 

sofrimento. Você testificará de que esteve com Jesus. 

(Testemunhos para a Igreja 8, p. 191) 

 

O obreiro – dedica tempo em oração 

Nem os médicos nem os auxiliares devem tentar fazer seu 

trabalho sem consagrar tempo à oração. 

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 560) 

Não há a menor segurança para alguém, a menos que 

diariamente busque sabedoria de Deus, e não ouse agir em 

sua própria força.(Testemunhos para a Igreja 4, p. 598) 

 

O obreiro – fidelidade nos deveres 

Os obreiros devem levar Jesus consigo para todo 

departamento de trabalho. Seja o que for que seja feito, deve 

ser executado com uma exatidão e esmero que resista à 

inspeção. O coração deve estar na obra. A fidelidade é tão 

essencial nos deveres comuns da vida, como naqueles que 

envolvem maior responsabilidade.(Testemunhos para a Igreja 

4, p. 590) 
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O obreiro – senso da presença de Deus 

Todos os que são empregados em nossas instituições estão 

sob o olhar do Deus infinito. Ele vê se seus deveres são 

realizados com estrita integridade ou de maneira descuidosa 

e desonesta... Cada ato de fidelidade é registrado; 

cada ato de desonestidade também é registrado; e toda a 

pessoa é finalmente recompensada segundo suas obras. 

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 564) 

 

O obreiro – como exemplo 

Todos os que estão ligados com essas instituições devem 

aderir estritamente às leis da vida e da saúde, e assim não dar 

margem, por seu exemplo, aos hábitos errados de outros. 

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 573) 

 

O obreiro – espírito de bondade 

Tenham sempre em mente que seus esforços para reformar 

outros devem ser feitos no espírito de invariável bondade.  

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 568) 

 

O obreiro – adapta-se ao grupo 

Devemos adaptar nossas orações e testemunhos à ocasião e 

ao grupo presente. Aqueles que não podem fazer isso não 
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devem ir a tais reuniões. Há temas que os cristãos podem em 

qualquer tempo se demorar com proveito, tais como a 

experiência cristã, o amor de Cristo e a simplicidade da fé. 

(Testemunhos para a Igreja 4, p. 565) 

 

O obreiro – noção da cooperação dos anjos 

Anjos de Deus deveriam constituir a fortaleza de vocês no 

trabalho ... O sentimento missionário e a simpatia que 

prevaleceram nessa instituição foram resultado da obra ali 

empreendida por invisíveis agentes celestiais. 

(Testemunhos para a Igreja 8, p. 181 

 

Médicos – reformar práticas médicas 

A luz foi-me concedida primeiro quanto ao porquê devam ser 

as instituições estabelecidas: os sanatórios deviam reformar 

as práticas médicas. 

(Medicina e Salvação, p. 27) 

 

Médicos – uso de drogas (remédios) 

Quanto a serem usadas drogas em nossas instituições, é 

contrário à luz que o Senhor Se dignou conceder. O comércio 

de drogas tem causado mais dano ao nosso mundo e matado 

mais do que ajudado ou curado.(Medicina e Salvação, p. 27) 
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Médicos – primeiro trabalho 

O primeiro trabalho de um médico deve ser educar o doente 

e o sofredor na justa direção que ele deve seguir para evitar a 

moléstia. Pode ser efetuado o maior bem procurando 

esclarecer a mente de todos a quem possamos ter acesso, 

quanto ao melhor modo a seguirem para prevenir a doença e 

o sofrimento, e constituições alquebradas, e mortes 

prematuras. (Medicina e Salvação, p. 221) 

 

Médicos – trabalho mais nobre 

A parte mais nobre do trabalho dos médicos é levar os 

homens e as mulheres que estão sob seu cuidado a verem 

que a causa das doenças é a violação das leis da saúde, e 

encorajá-los a conceitos mais elevados e mais santos da vida. 

Devem-se dar instruções que proporcionem um antídoto para 

as enfermidades da alma bem como para as mazelas do 

corpo.(Conselhos sobre Saúde, p. 366) 

 

Médico deve deixar viver 

O médico que tiver força moral para arriscar sua reputação 

esclarecendo o entendimento por meio de fatos simples, 

mostrando a natureza da doença e a maneira de evitá-la, e o 

costume perigoso de recorrer a drogas, terá uma difícil 

escalada, mas viverá e deixará viver. 

(Medicina e Salvação, p. 222) 
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“A obra médico-missionária é como o braço direito da 

Terceira Mensagem Angélica, que deve ser proclamada ao 

mundo caído; e os médicos, os dirigentes e os obreiros em 

qualquer ramo, desempenhando-se fielmente de sua parte, 

estão fazendo a obra da mensagem.” CSS 331 

 “A Reforma de Saúde está tão intimamente relacionada com 

a Terceira Mensagem Angélica, como o braço ao corpo; mas o 

braço não pode tomar o lugar do corpo. A Mensagem deve 

ser proclamada com Alto Clamor, e deve ir a todo o mundo. A 

apresentação dos Princípios de Saúde deve estar unida com 

esta Mensagem...” CE, 138; CSRA, 77 

“O Senhor …não quer que a obra médico-missionária esteja 

separada da obra evangélica, ou a obra evangélica separada 

da obra médico-missionária. Há uma combinação. A obra 

médico missionária é para ser considerada como uma obra 

pioneira. É uma forma de derrubar o preconceito. Como o 

braço direito, é para abrir portas para a mensagem do 

evangelho.”(6 MR 310) 

 

 A Obra Médico-Missionária é o braço direito do Evangelho! 

“Coisa alguma abrirá portas à Verdade como a Obra 

Missionária Médico-Evangelista. Esta achará acesso aos 

corações e espíritos, e será um meio de converter muitos à 

Verdade.” Ev. 513 
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Como os cristãos podem estar envolvidos hoje nos 2 

Ministérios? 

 “Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito 

no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os 

homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. 

Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às 

necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: 

“Segue-Me.” CBV 143. 

 “De pouca utilidade é tentar reformar outros atacando o que 

podemos considerar maus hábitos. Tais esforços dão muitas 

vezes em resultado mais dano que bem. Em Sua conversa 

com a samaritana, em lugar de desmerecer o poço de Jacó, 

Cristo apresentou alguma coisa melhor... 

“Se tu conheceras o dom de Deus," disse Ele, “e Quem é o 

que te diz: Dá-Me de beber, tu Lhe pedirias, e Ele te daria 

Água Viva." João 4:10. 

...Desviou a conversa para o tesouro que tinha a dar, 

oferecendo à mulher alguma coisa melhor do que ela possuía, 

a própria água viva, a alegria e a esperança do Evangelho.” 

CBV 156. 

 

A cura física está ligada à incumbência evangélica 

“A cura física está ligada à incumbência evangélica. Na obra 

do Evangelho, o ensino e a cura nunca se devem separar.”- 

CBV 141. 
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Como os membros da Igreja podem buscar uma combinação 

de saúde espiritual e física para eles mesmos e para os 

outros? 

  1- O ministério de cura através da sinceridade 

(Lucas 8:42-50 – A mulher com o fluxo de sangue). 

As pesquisas científicas da Medicina moderna reconhecem 

que a saúde física é acelerada quando o paciente está 

gozando de boa saúde espiritual e emocional. 

 

2- O Ministério de Cura Através da Presença (Mat. 25:34-40). 

A doença em muitos casos pode levar à solidão. Como os 

Cristãos podem se relacionar com o drama da solidão? 

“É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante 

esforço pessoal.  se empregasse menos tempo a pregar 

sermões, e mais tempo fosse dedicado a serviço pessoal, 

maiores seriam os resultados vistos. …Cumpre-nos chorar 

com os que choram, e alegrar-nos com os que se alegram. 

“CBV 143 

 

3- O Ministério de cura através do escutar. 

De que forma a Bíblia apóia a idéia de que pessoas que 

sofrem precisam de ouvintes simpatizantes? Mat. 26:36-46. 

Considere como você pode ser um melhor ouvinte quando 

outros estão experimentando seus "Getsêmanes." 
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4- O Ministério de Cura Através da Oração e da Palavra de 

Deus (Tiago 5:14, 15) 

“Está alguém entre vós doente 

“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da 

igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do 

Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o 

levantará; e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 

perdoados.” Tiago 5: 14-15 

 

5- O Ministério de cura através de alimentar o faminto e 

vestir o nu 

- O Ministério de cura através de alimentar o faminto e vestir 

o nu. Isaías 58:7, Lucas 4:18. “...Não é também que repartas o 

teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres 

abandonados; e quando vires o nu, o cubras, e não te 

escondas da tua carne?” 

 

“O capítulo cinqüenta e oito de Isaías encerra verdade 

presente para o povo de Deus. Vemos aí como a obra 

médico-missionária e o ministério evangélico devem estar 

ligados à medida que a mensagem é dada ao mundo... 

...Sobre os que guardam o Sábado do Senhor é colocada a 

responsabilidade de efetuar uma obra de misericórdia e 

beneficência. A obra médico-missionária tem de estar ligada 
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com a mensagem, e selada com o Selo de Deus.” 

Evangelismo, 516 

 

Quem é chamado pra fazer a Obra Médico-Missionária? 

 “Não posso deixar de fortemente exortar todos os membros 

de nossa igreja, todos os que são verdadeiros missionários, 

todos os que crêem na mensagem do terceiro anjo, todos os 

que desviam o seu pé de profanar o Sábado, a considerarem 

a mensagem do capítulo cinqüenta e oito de Isaías... 

...A obra de beneficência ordenada neste capítulo é a obra 

que Deus requer que Seu povo faça neste tempo. É um 

trabalho apontado por Ele próprio.” Testemunhos para a 

Igreja, Vol. VI, pág 265. 

 

Todo Membro da Igreja: 

“Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria 

lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um 

hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como 

espirituais. Por toda a parte morrem pessoas à mingua de 

conhecimentos das verdades que nos foram confiadas.” CSS, 

425 

 

Mães 

“Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada 

para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem 
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se tornar entendidos no emprego da mesma, nos simples 

tratamentos domésticos. As mães, especialmente, devem 

saber tratar de sua família, tanto na saúde quanto na 

enfermidade.” CBV, 237 

 

Filhos 

“Tome tempo para ler para seus filhos os livros de 

saúde….Ensine-os a importância do cuidado para com seus 

corpos, a casa onde eles moram…O Senhor tem apontado os 

jovens para serem Sua mão ajudadora.” Testemunhos para a 

Igreja , Vol. VII, pág. 64. 

 

Médicos 

“Cristo nos deu o exemplo. Ele ensinava as verdades 

evangélicas extraídas das Escrituras, e também curava os 

doentes que iam a Ele em busca de alívio. Foi o maior Médico 

que o mundo já conheceu, e não obstante aliava à Sua obra 

de curar a transmissão da Verdade que salva a alma. Assim 

devem os nossos médicos trabalhar.” CSS 544 

 

Colportores 

“Ao ir de lugar em lugar, encontrará o colportor muitos que 

estão doente. Deve ele ter um conhecimento prático das 

causas das enfermidades, e deve saber como aplicar 
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tratamentos simples, para que possa aliviar os sofredores.” 

CSS 463 

 

Enfermeiros 

“Muito se pode aprender por meio de visitas aos hospitais. 

Nestes, não poucos de nossos consagrados jovens deveriam 

estar aprendendo a ser bem-sucedidos médicos 

missionários... 

 ...A observação e a prática do que se aprendeu, habilitarão 

nossos jovens a se tornarem enfermeiros eficientes, com 

habilidade superior, aptos a ocupar a mais elevada posição. 

Todo médico, toda enfermeira, todo auxiliar que tem que ver 

com o serviço de Deus, deve almejar a perfeição.” CPPE 470 

“Os enfermeiros que recebem instrução em nossas 

instituições devem ser preparados para trabalharem como 

evangelistas médico-missionários, unindo o ministério da 

palavra à cura física.” CSS 396 

 

Ministro do Evangelho 

“Alguns deixam completamente de compreender a 

importância de serem os missionários também missionários 

médicos. O ministro do evangelho será duplamente bem-

sucedido em seu trabalho se ele sabe como tratar 

enfermidades… 
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...Um ministro do evangelho que seja também médico 

missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é 

um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não o 

pode fazer. Sua obra como ministro do evangelho é muito 

mais completa.” 

MS 245 

 

“Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica 

enquanto não demonstrardes um decidido interesse pela 

obra médico-missionária, o evangelho da saúde, da bênção e 

do fortalecimento.”Evangelismo, 523 

 

“Aprendam nossos pastores, que obtiveram experiência em 

pregar a Palavra, a dar tratamentos simples e saiam então 

como evangelistas médico-missionários. Obreiros – 

missionários médico-evangelistas - são agora necessários.” 

Evangelismo, 525 

 

Diretor e Professor 

“Há uma mensagem com respeito a Reforma de Saúde para 

ser dada a cada igreja. Há uma obra a ser feita em cada 

escola. Tampouco o diretor ou professor deveria estar 

encarregado com a educação de jovens até que eles tivessem 

um conhecimento prático deste assunto.” Testemunhos para 

a Igreja, Vol. VI, pág 370. 
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“Todos os que são iluminados pelo Santo Espírito verão que a 

negação do próprio eu e a genuína humildade são os 

primeiros requisitos para o sucesso da obra médico 

missionária. Deus conhece apenas a Obra que possui Seu 

selo.” (BCL 89). 

“Temos de alimentar o faminto, vestir o nu, confortar o aflito 

e o sofredor. Devemos ajudar os que estão em desespero, e 

inspirar esperança aos destituídos dela.” CBV, 106 

 

Fome no Mundo 

 “A união que deve existir entre a obra médico-missionária e 

o ministério é claramente salientada em Isaías 58. “ CSRA, 

514 

 “O missionário não somente pode aliviar as doenças físicas, 

como pode conduzir o pecador ao grande Médico, o qual é 

capaz de curar a alma da lepra do pecado. Por intermédio de 

Seus servos designa Deus que os doentes, os desafortunados 

e os possessos de espíritos maus hão de escutar Sua voz. Por 

meio dos instrumentos humanos Ele deseja ser um 

Consolador como o mundo desconhece.” CBV, 106 

“Também para nós é a promessa de Sua presença: "Eis que 

Eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos 

séculos." Mat. 28:20.” CBV, 107 
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"Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as 

Boas Novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz 

ouvir a Salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!" Isa. 52:7. 

 

Você faz parte dessa Obra? 

“Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada 

pelo plano ministerial senão a obra médico-missionária. A 

obra do ministro é ministrar. Nossos ministros devem 

trabalhar no plano evangélico de ministrar.”- Evangelismo, 

523 

“Aquele que se torna um filho de Deus deve, daí em diante, 

considerar-se como um elo na cadeia descida para salvar o 

mundo, um com Cristo em Seu plano de misericórdia, indo 

com Ele a buscar e salvar o perdido.” CBV, 105 

“Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última 

Obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e 

de um modo que será contrário a qualquer planejamento 

humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar 

a Obra de Deus, ... 

“...para ditar até que movimentos se farão quando a Obra 

avançar sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo 

na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e 

meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em 

Suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os 

meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua 

Obra de justiça”.TM, 300 
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Não vai ser através de títulos, diplomas, posição, cargos, 

fama, popularidade que Deus vai usar para dar o Alto Clamor. 

Deus usará Seus simples e humildes instrumentos que se 

dispuserem a fazer Sua vontade. 

 

EF, 176 “Na última e solene obra se empenharão poucos 

grandes homens. ... Deus realizará uma Obra em nosso 

tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre 

nós os que são mais adestrados pela unção de Seu Espírito, 

do que pelo preparo exterior de instituições científicas... 

 

EF, 176 “...Estes meios não devem ser desprezados ou 

condenados; eles são ordenados por Deus, mas só podem 

fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não 

depende de seres humanos instruídos e cheios de si”. 

Testimonies, vol. 5, págs. 80 e 82. 

 

II Coríntios 4: 8-9 

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; 

perplexos, mas não desanimados, Perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos;” 

 

"Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o 

emprego de remédios (da natureza) ao seu alcance. Não é 

uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para 
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aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. 

Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus, e colocar-

se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. 

Ciência do Bom Viver, pág. 232 

Ellen White, Isaías 38:21 

 

 

Seja o braço direito desta obra e não desanime! Você pode 

trabalhar nesta linda obra pois muitos são os doentes. 


