
DIA MUNDIAL DE 

ORAÇÃO 
 

No Domingo, dia 10 de março  de 2013, às 10h00 
comemoramos com a Igreja Católica, a 
Assembléia de Deus e a Igreja Presbiteriana 
Independente o Dia Mundial de Oração, na na 

Igreja Presbiteriana Independente -“Catedral Evangélica”, no Centro de 
Botucatu SP.  Havia mais de 200 pessoas reunidas. 
 

 
O  tema “ERA FORASTEIRO, E ME HOSPEDASTES”, preparado pelas 

mulheres da França, nos fez lembrar que nós somos meramente 
“estrangeiros e forasteiros nesta terra.” Ouvimos as instruções de Deus no 
livro de Levítico que ordena que nós não devemos explorar os 
estrangeiros. Em seguinte ouvimos algumas mulheres que nos pediam 
para ver o que acontece quando nós não somos fiéis ao chamado de Deus 
para a santidade.  
 

Fizemos uma encenação de uma mulher foi enganada e entrou em 
uma rede de prostituição, não por que ela quis, mas porque tiraram todos 
os documentos dela; ela não tinha opção. 
 

Como cristãos  precisamos combater o tráfico humano. Muitas 
mulheres são escravas de prostituição; elas foram enganadas com uma 
oferta de um emprego no exterior na esperança de uma vida melhor. 
 

Depois ouvimos algumas mulheres que foram bem acolhidas e bem 
sucedidas, por que encontrarem irmãs e irmãos  cristãos que colocarem 
em pratica as palavras do livro de Levítico e as palavras de Jesus: era 
forasteiro e tu me hospedaste. 
 

Na homilia, que esteve a cargo da Revda. Grietje Couperus,  
refletirmos mais sobre este tema. 

 



Na liturgia participaram pessoas de várias denominações, inclusive o 
grupo de louvor dos jovens e o coro Revdo. Francisco Guedelha. A oração 
do Pai Nosso oramos em varias línguas, lembrando que somos forasteiros. 

 
Foi um culto lindo e festivo que nos fez lembrar nosso dever de 

acolher os nossos próximos.   
 
Foi arrecadada uma oferta de R$ 400,00  e enviada ao DMO. 
 
Este trabalho tem sido muito abençoador para a nossa cidade e 

nossas igrejas que estão envolvidas. 
 

 
Revda. Grietje Couperus 

 
 
 
 

Seguem duas fotos do Culto 
 
 

 



 


