ASSEMBLEIA MUNDIAL DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
Nova York, junho de 2012.
No Centro Inter-Eclesiástico (Interchurch Center), da cidade de Nova York
(USA), reuniu-se, de 10 a 17 de Junho de 2012, o Comitê Internacional do Dia
Mundial de Oração (DMO), formado por 227 delegadas dos comitês nacionais do
DMO, representando 98 países. A tarefa básica da Assembléia foi a de renovar a
diretoria do movimento: o Comitê Executivo – integrado pelas representantes
regionais (2 por região), decidir sobre os temas do DMO que irão ser abordados de
2016 a 2021 e vinculá-los aos comitês dos países que os elaborarão.
O tema escolhido para a Assembléia foi: (Assim diz o Senhor...) “... quero que haja
tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como
um rio que não pára de correr” (Amós 5.24 - NTLH).
Os temas e as atividades que se desenvolveram durante a semana, numa
extensa programação, abordaram o texto acima mencionado sob diferentes
perspectivas: em estudos bíblicos, num processo de tomada de consciência e
análises que levam à ação, e em uma série de visitas a projetos que focalizam a
defesa de causas de justiça na própria cidade de Nova York.
A assembléia deste ano apresentou um elemento a mais: a substituição da
diretora executiva. Eileen King, que serviu a organização por 25 anos, aposentou-se
no mês de Abril deste ano e foi substituída por Rosangela Oliveira, do Brasil.
A eleição para a presidente, para os próximos anos recaiu sobre Corinna Harbig, (da
Eslovênia), e representante para a Europa. Ela recebeu o cargo de Annette Pointier,
da Região do Caribe e América do Norte (Bahamas). A tesoureira Márcia Florkey
(USA) foi confirmada no seu cargo. Também foram eleitas as 14 representantes
regionais, 2 de cada uma das 7 regiões. Para a América Latina foram eleitas Esther
Susana Menke Renner, do Brasil e Rebeca Cascante Gómez, de Costa Rica.

Do conteúdo das seções cabe sublinhar:

- Uso de um modelo de “educação transformadora”. Este modelo ajuda os
participantes a experimentar e entender a oração e a ação como dois elementos
intimamente relacionados. A informação, a justiça e a ação, no marco da temática do
DMO, são partes que formam uma só imagem. Desta maneira intenta-se ajudar
mulheres de uma comunidade a identificar e buscar respostas às suas necessidades.
- O Estudo Bíblico sobre Mt. 25, tema do DMO 2013 (Mt. 25.35), esteve a cargo de
Glory Dharmaraj, Secretária Executiva do Departamento de Educação para a Justiça
e do Programa de Assuntos Nacionais e Internacionais da Igreja Metodista Unida dos
USA.
- Os Estudos Bíblicos sobre Hagar, uma mulher “migrante” (Gn.16), relacionado ao
tema de 2013, e sobre a mulher samaritana (Jo. 4), relacionado ao tema de 2014,
foram dirigidos por

Ulrike Beckmann, professora para Estudos de Religião da

Universidade de Graz, Áustria.
- As visitas foram feitas a projetos onde os temas de “justiça” são trabalhados
concretamente na área de Nova York, junto a comunidades de migrantes e
imigrantes, organizações de trabalhadoras, igrejas e grupos de artistas.
- As apresentações de culturas nacionais foram feitas pelas representantes dos
países, com seus trajes, cantos, danças e costumes.
Os temas do Dia Mundial de Oração são os seguintes:

Temas escolhidos em 2007 (Toronto):
2013 – “Fui forasteiro e me hospedastes” (França).
2014 – “Mananciais no deserto” (Egito).
2015 – Jesus disse: “Sabem o que vos tenho feito?” (Bahamas).

Temas escolhidos em 2012 (Nova York):
2016 – “Ao receber os pequeninos a Mim recebem” (Cuba).
2017 – “Acaso te trato injustamente?” ( Filipinas).

2018 – “Toda a criação de Deus é generosa” (Suriname).
2019 – “Venham, porque tudo está preparado” (Eslovênia).
2020 – “Levanta-te, toma tua cama e anda” (Zimbabwe).
2021 – “Construir sobre um firme fundamento” (Vanuatu).

