
RELATÓRIO – DA CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 

Dia Mundial de Oração, escrito pelo Comitê do DMO de Cuba, com o 

Tema: “Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe” 

A Paróquia Santo André (Igreja Episcopal Anglicana do Brasil) situada à 

Rua Fauzi Kassim, nº 1287 em Pereira Barreto, convidou a Igreja São 

Francisco Xavier (Igreja Católica Apostólica Romana), situada à Rua Cyro 

Maia, em Pereira Barreto, para organizar e celebrar o Dia Mundial de 

Oração. O Padre Maximiano Pelarin Neto (Pároco), aceitou o convite. 

-Marcou-se a Primeira reunião para o dia 14 /09/2015, às 17 horas, na 

Praça da Bandeira, Nº14, compareceram cinco mulheres da cada igreja 

totalizando dez pessoas. A celebração ficou marcada para o dia 

11/03/2016, às 19h30min. Na Igreja Matriz São Francisco.  Aconteceram 

outras reuniões para distribuição de serviços e preparação da celebração. 

Foi elaborado convite para ser distribuído nas Missas. No dia da 

celebração foi servido na porta da Igreja, café e limonada para os 

participantes; distribuiu-se para folheto com as músicas do culto, para que 

todos pudessem acompanhar e cantar.  As mulheres da Paróquia de Santo 

André fizeram arranjo para ser colocado na mesa ao lado do altar, 

envelope borboleta para colocar oferta e também lembrancinhas que 

foram confeccionadas pelas idosas, que foram entregues no final da 

celebração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O culto contou com a presença de cerca de 100 pessoas de várias 

denominações e também da outra religião. Na liturgia meninas 

participaram como as leitoras junto com as adultas.   

 

 

Tivemos a 

colaboração do Padre 

Max(ICAR), Rev. 

Tamaki e Postulante 

Sr. Paulo (IEAB)  

 

 

 

 



 

Comissão Ecumênica junto com as colaboradoras na celebração  

 

A lembrancinha para todos os participantes. 

Tivemos a reunião de avaliação no dia 17 de março e resolvemos divulgar 

mais para 2017. Como o resultado desta união nasceu um trabalho 

ecumênico – apoiar o trabalho para idosos do município. Este grupo se 

reunirá mensalmente para trocar ideias e servir juntos por uma vida 

melhor dos idosos.  

Só queremos agradecer pela esta oportunidade maravilhosa e novamente 

reconhecemos como o Reino do Nosso Deus é Grande. 

Com a força que vem Dele caminharemos juntos! 

 

Pelas secretarias: Maria Conceição da ICAR e Sachiko da IEAB 

 

 


