
Comunidades de São Francisco do Sul e 

Balneário de Barra do Sul celebram Dia 

Mundial de Oração 
Par. Litoral Norte Catarinense - São Francisco do Sul,SC 

 
 

 

 
 

Foi celebrado com muita alegria, paz e compromisso o Dia Mundial de Oração de 

2014, com o tema “Mananciais do Deserto”, preparado pelas mulheres do Egito. 

Mulheres das duas comunidades de nossa Paróquia, São Francisco do Sul (em 9/3) e 

Balneário Barra do Sul (em 8/3), se envolveram para que houvesse uma celebração 

alegre e participativa, com uma mensagem que renova nossa vida e nosso 

compromisso por unidade e oração. 

Durante as celebrações refletimos sobre as diferentes sedes que ainda temos em 

nossas vidas. Como mulheres ativas na fé e ação queremos nos comprometer para 

que as diferentes sedes que existem entre nós sejam saciadas na vida em comunhão, 

assim como a mulher samaritana anunciou que a fonte da água viva estava disponível 

a todas as pessoas que crêem no Messias, o Salvador. 

Refletimos sobre a ação de Jesus Cristo que quebrou barreiras em seu tempo e 

conversou com uma mulher samaritana cf. Jo 4.3-42. Esta mulher, juntamente com 

seu povo, adorava a Deus de uma forma diferente dos judeus, e mesmo assim 

anunciou a seu povo que Jesus de fato era o Cristo, o Messias. Ela entendeu que a 

água para a sede física provém do poço, porém, a água para nossas sedes espirituais 

e emocionais é concedida a todos e todas nós a partir do momento em que cremos em 

Deus e em sua ação transformadora neste mundo. Deus conta com cada pessoa para 

irrigar terras e corações áridos e secos através de sua Palavra de amor e vida 

renovada. Junto ao poço fizemos uma dinâmica onde cada mulher retirou palavras que 

demonstram quais são as sedes que queremos saciar na vida em comunhão, vida em 

oração e serviço a partir da fé em Jesus Cristo: igualdade, respeito, amor, paz, 

compromisso, espiritualidade, saúde, alegria, civilidade, gratidão, solidariedade, 

diálogo, partilha, harmonia, cuidado e liberdade. A comunidade foi envolvida na 

dinâmica, sendo que as pessoas recebiam as palavras retiradas do poço e a 

partilhavam em voz alta. 
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Realmente foi um tempo para refletirmos como a vida em comunhão e oração pode 

saciar nossas sedes, quando nos dispomos a dialogar umas com as outras, 

especialmente com as diferenças que há entre nós e enriquecem a vida em 

comunidade. Todas as mulheres que se dedicaram à celebração do DMO 2014 estão 

de parabéns pelo envolvimento, criatividade e alegria durante o dia que dedicamos a 

orar por unidade e respeito na vida das pessoas que estão ligadas à Fonte da Água da 

Vida e desejam saciar suas e tantas outras sedes 

 


