
                                      Dia Mundial de Oração      

              Endereço: Rua Duque de Caxias, 910. 

96450-000 Dom Pedrito – RS 

Tel : (053) 3243 4174 

(053) 9951 8573 

anikummer@uol.com.br 

www.dmoracao.com 

Dom Pedrito, 24 de novembro de 2014. 

Mensagem de Advento e Natal 

Amadas irmãs e irmãos em Cristo Senhor! 

"Olhando firmemente para o Autor e Consumador da 

fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava 

proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da 

ignomínia, e está assentado à destra de Deus". 

Hebreus 12.2 

Ao se aproximar o fim do ano e com ele, o Advento e 

Natal, nos voltamos às velhas práticas próprias dessa 

época: Exame de consciência, uma boa ação, e todos 

aqueles preparativos de sempre. E então decidimos: 

"No próximo ano, serei e farei melhor". Conforme 

Hebreus, a tristeza e a culpa, olham para trás e 

remoem o passado. A preocupação olha em volta e 

pensa no futuro e a Fé olha para cima, gera 

contentamento e deleita-se no presente. 

Como Cristãos, nos empenhamos em fazer crescer o 

número de pessoas que cheguem ao conhecimento da 

Palavra, estar ao lado de quem busca uma orientação, 

orações e conforto. É para isto que fomos criadas/os. 



O nosso foco deverá ser sempre o despertamento 

para uma vida de fé, da qual deriva todo bem. Pois 

Deus haverá de nos sustentar bem como aumentar o 

número dos que O seguem. Mesmo que muitas vezes 

pareça o contrário, não desanimemos. A Oração 

alimenta a Fé, assim como a Fé sustenta a nossa vida 

e nos transforma em filhas/os piedosas/os capazes de 

partilha e audazes para promover as transformações 

tão necessárias entre nós. 

Seja esse o espírito que nos move enquanto nos 

preparamos para mais uma vez celebrar o grande 

"Tempo da Oportunidade e da Fraternidade". 

Que em meio ao brilho das luzes e dos festejos, 

consigamos ainda enxergar a Verdadeira Luz que 

insiste em brilhar, nos apontando o caminho que leva à 

Salvação. 

 O Dia Mundial de Oração, lhes deseja um abençoado 

tempo de Advento, um Natal repleto de alegrias por 

poder partilhar o Amor e um Ano Novo cheio de 

oportunidades de trabalhar em prol de vida plena de 

sentido para si e para todos aqueles que se 

aproximarem de você. Celebremos o Salvador, que já 

não mais está nem na manjedoura nem na cruz, mas 

entre nós, em cada um de Seus filhos e filhas. 
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