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Carta Circular do DMO (Dia Mundial de Oração), Janeiro 

2016. 
 

Irmãs e irmãos em Cristo! 
Paz e Bem! 

 
“O ser, o ter e o fazer são como triângulo, no qual cada 
lado serve de apoio para os demais. E não há conflito entre 
eles”. (Shakti Gawain) 
 

Com esse jeito de pensar, vos contato novamente. O Ano Novo já está 
a pleno vapor. Uns em merecidas férias, outros na ativa, ansiando por elas 
e, nesse compasso, também estamos nós, povo do Dia Mundial de Oração – 
DMO. 

Relembro os relatórios da última Celebração do DMO. Riquíssimos! 
Percebo que, embora a passos lentos o DMO cumpre a sua premissa: Ser o 
mais Ecumênico possível. E, nos pequenos grupos e nas grandes Catedrais 
aconteceu a Celebração. Uma lacuna percebemos: Os Estudos Bíblicos; 
destes, pouco sabemos e até nos perguntamos se ainda os devemos editar. 
Gostaríamos que vozes se levantassem em favor de sua continuação. Com 
relação às Ofertas, somos gratas a cada ofertante. Deus abençoe dádivas e 
doadores. Sobre essas cousas  já vos escrevi anteriormente. Servem apenas 
para rebuscar um pouco. O tema para 2016 como sabem é: “Quem receber 
esta criança em meu nome, a mim me recebe”. Preparado pelo Comitê das 
irmãs de Cuba. Cujo material encontra-se disponível e os pedidos já estão 
sendo feitos e se estenderão até fevereiro. A Folha de Pedidos e demais 
informações poderão ser encontradas no SITE do DMO: 
www.dmoracao.comunidades.net  visite-o. Em abril teremos reunião 
da Diretoria do DMO, quando serão analisados novos projetos a serem 
beneficiados com a oferta recolhida nas Celebrações. É norma do DMO 
contemplar projetos que trabalham com crianças e mulheres, os quais 



podem ser-nos enviados até o dia 10 de abril, para análise, aos endereços 
conforme consta  no cabeçalho desta. Ainda aos 15 e 17 de abril do ano 
em curso, realizar-se-á a XV Assembleia Ordinária do DMO em Foz 
do Iguaçu/PR. Pedimos para cada Igreja, Organização, Grupos ou 
Regionais já ir pleiteando a sua Delegada, a qual poderá concorrer à algum 
cargo na Diretoria, se assim o desejar, pois será uma Assembleia eletiva. Já 
adiantamos que, para cobrir os custos da Assembleia, haverá uma Taxa de 
Inscrição, que deverá ser feita até o dia 08 de abril, no valor de 460,00 
(quatrocentos e sessenta reais), por pessoa. Após essa data acrescerá em 
15%. Também pedimos que, a exemplo da última Assembleia, preparem 
uma peça teatral, ou....enfim, uma apresentação para “A Noite dos 
Talentos”.  Daremos mais informações e orientações em carta própria e na 
Convocação. 

Lembram-se de quantas vezes vos escrevi sobre a realização da 
Quinquenal Mundial, que seria no Brasil? Pois agora é real. Será em 
agosto de 2017, igualmente em Foz do Iguaçu/PR, quando teremos a honra 
e o privilégio de organizar e recebê-la. Também sobre essa daremos mais 
informações no decorrer do tempo. O que já podemos adiantar, que 
ajudaria e muito e, por isso o pedimos, que as Igrejas, organizações, 
Grupos ou Regionais se organizem no sentido de contribuir 
financeiramente para esse evento. Bem como pessoas voluntárias com 
experiência em Eventos Internacionais que possam e queiram cooperar para 
tornar a Quinquenal mais prática e leve em termos de atendimentos como 
traduções e locomoções, por exemplo. Interessad@s podem contatar pelos 
endereços mencionados no cabeçalho dessa. Estamos nos mobilizando e 
orando, para que tudo quanto fizermos, quer seja em Ação, quer seja 
Doação e Oração, seja para glória e honra ao nosso Grande Deus, que tudo 
criou e tudo mantém. E é em mãos frágeis e falhas como as nossas que 
Deus coloca todo o mistério de Sua Criação. 

Reiteramos nossos votos de um Feliz e Abençoado Ano de 2016.  
 

Saudações em Cristo 
                           Ani Cheila Kummer 
                                      Pres. DMO-Brasil 


