
Dia Mundial de Oração 

 

No domingo, dia  6 de março 2016,  comemoramos com várias igrejas o DMO na Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, na Rua João Passos 781, Botucatu, SP.  Participaram 

ativamente do encontro a Igreja Católica Apostólica Romana, os Focolares,  a Igreja  

Assembleia de Deus e a  Igreja Presbiteriana Independente. Cada denominação veio com 

bastante gente. Havia mais ou menos umas  200 pessoas  na celebração.  

 

Foi um culto muito bonito e abençoado. O altar estava decorado com os frutos e 

verduras típicas de Cuba, o país que era responsável para a liturgia deste ano.  

 

Quando cantamos o Hino Oficial de DMO sobre as várias nações unidos em oração, 

descendentes de diferentes nações entraram com roupa típica de seu país. Foi tudo muito 

colorido e muito inspirador. Houve  um momento que mostramos imagens de Cuba e alguém 

que conhecia Cuba pessoalmente foi falar sobre o país.  

 

Antes da meditação entraram três mulheres de diferentes idades representando a 

mulher anciã, a mulher adulta jovem e a mulher jovem  ao som de uma música com melodia 

cubana.  Depois estas três mulheres foram entrevistadas para falar algo sobre Cuba.  Assim,  

ouvimos mais como o povo vive em Cuba.   

 

Na meditação foi refletido sobre o tema “Quem receber uma criança com este em meu 

nome, a mim me recebe.” Um tema muito importante em todos os tempos,  mas 

especialmente no momento da historia que estamos vivendo hoje com tantas pessoas fugindo 

por causa de fome e guerra. Cabe a nós cristãos recebermos  estas pessoas com amor e 

especialmente as crianças.  

 

No final do culto as crianças entraram  enquanto a Igreja cantava, em seguinte foi feito 

uma oração para as crianças.  

 

Foi um culto muito agradável e alegre onde irmãos e irmãs de várias denominações 

adoraram a Deus num mesmo Espirito. 

Revda . Grytsje Couperus 

Pastora na IPI de Botucatu 

 

  



 

 



 

 


