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Carta Circular do DMO (Dia Mundial de Oração), Junho 2014. 

 

Irmãs e irmãos em Cristo! 

Paz e Bem! 

 

Então falou Pedro, dizendo: “Reconheço por verdade que Deus não faz 

acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e 

faz o que é justo lhe é aceitável” (Atos 10.34,35). 

 

Amada/os em Cristo, é com singular prazer que faço mais esse contato com 

vocês. 

Durante alguns dias me detive na leitura e releitura dos relatórios recebidos 

da última celebração, Mananciais no Deserto, tão bem elaborada pelas 

irmãs do Egito. Que teve uma tiragem de 11.000 (Onze mil) liturgias e 

1.000 (Um mil) cartazes. 

É fantástico poder sentir a riqueza de interpretações e representações que o 

texto inspirou aos grupos. O que tudo significa (ou) a água e o poço. Fala 

da dignidade humana, as necessidades,  opressões, coisas que machucam e 

do pecado. Mas também fala do perdão, aceitação e libertação. 

Questionamentos sobre quais são as nossas sedes hoje e, onde e em qual 

poço estamos buscando a ajuda que necessitamos para matar essas sedes? 

Agradecemos a cada relatório que nos foi brindado. Eles nos ajudam, em 

muito, saber como e o que vai pelo DMO Brasil afora. Temos muitos 

endereços, porém, gostaríamos de acrescentar ainda mais, para podermos 

enviar e receber notícias do DMO. Das ofertas recebidas em 2013, cada 

entidade  beneficiada, conforme consta no caderno de celebração, recebeu 

18.000,00 (Dezoito mil reais). Deus abençoe cada doador bem como quem 

recebeu. Desse ano de 2014 ainda não totalizamos a oferta, pois ainda estão 

chegando algumas.  

Poucas informações recebemos quanto ao uso dos Estudos Bíblicos. 

Gostaríamos de incentivá-la/os quanto a fazer uso deste tão precioso 

material que as irmãs elaboram com tanto esmero.  

O tema para o ano de 2015 será elaborado pelas irmãs das Bahamas, sob o 

tema: Jesus disse: “Vocês entenderam o que eu fiz?”. Vamos nos desafiar 



mutuamente para aumentar a tiragem de liturgias e cartazes. Vamos 

divulgar mais o DMO em nossas igrejas e instituições. Queremos crescer. 

Cito algumas delas que celebraram o DMO em 2014: IECLB (Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil); ICAR (Igreja Católica 

Apostólica Romana); Igreja Anglicana; Igreja Metodista; Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil; Igreja Presbiteriana Unida; IELB-

(Igreja Evangélica Luterana do Brasil); Igreja Ev. Congregacional, Igreja 

Batista; Igreja Evangélica Assembleia de Deus; Liga Feminina de Combate 

ao Câncer; Pastoral da Saúde; Clube de Mães; e tantas outras que devem ter 

celebrado e não lembraram de nos enviar seu relatório.  

Por todas rogamos a Deus, que cuide e continue a dar forças para 

prosseguir na tarefa de propagar Seu Evangelho também através do DMO.  

Nossa próxima Assembleia Ordinária será em Abril de 2016. Desde já 

pedimos que nos indiquem a quem devemos enviar a convocação, pois 

sabemos que aconteceram mudanças e substituições de responsáveis pelo 

DMO em cada grupo, setor ou Igreja. De praxe, temos dificuldades nesse 

aspecto e muitas vezes não sabemos ao certo a quem nos dirigir. Também 

já estamos nos ocupando com os preparativos que envolvem a realização da 

Qüinqüenal do DMO, que é a Assembleia a nível mundial e que em 2017 

será no Brasil. Ficamos felizes e, desde agora, agradecemos à Associação 

Nacional dos Grupos de OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras 

Evangélicas), da IECLB, pela oferta de apoio. Também a ajuda financeira 

de qualquer valor será bem-vinda.  Assim,  vamos nos firmando nessa 

tarefa de bem preparar uma Qüinqüenal. Em especial rogamos por vossas 

orações, que nos tem carregado até aqui. 

Em breve estará à disposição a Folha de Pedidos para a Celebração de 

2015, que poderá ser encontrada no site do DMO: www.dmoracao.com 

Visite esse site, lá você encontrará tudo sobre o DMO. 

No desejo de alegrias e bênçãos no trabalho e bons relacionamentos 

ecumênicos, enviamos fraternais saudações em Cristo. 
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