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Ariquemes, 25 de Junho de 2018. 

 

Dia Mundial da Oração – Escola Para Vida 

 

Saudamos com as palavras das Senhas Diárias para o dia de hoje: “É por isso 

que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a 

nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu 

poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que 

fazem com fé.” Tessalonicenses 1.11 

 Primeiramente peço sinceras desculpas pelo atraso na realização da celebração 

em homenagem ao Dia Mundial da Oração com a equipe e as crianças da Escola Para 

Vida. Recebemos o material no mês de abril e daí em diante a correria foi muito grande 

e este dia merecia uma atenção especial. 

 Bem.. hoje ocupamos o espaço reservado para meditações diárias com nossas 

crianças e adolescentes para falar a eles sobre a celebração do DMO “Toda a criação de 

Deus é muito boa” com embasamento no material escrito pelo comitê do WDP do 

Suriname. 

 Preparamos o material com algo mais dinâmico para repassar às crianças e 

adolescentes, de forma que eles pudessem entender melhor sobre o significado deste dia 

sem restar maiores dúvidas. Neste sentido foi utilizado o material encaminhado a nós, 

de modo resumido e dinâmico, onde foi exposto sobre o que é o DMO. Falamos sobre o 

significado do símbolo do DMO, quando iniciou, como, quanto tempo já é comemorado 

este dia no Brasil, qual a finalidade e outros pontos encontrados no material.  

Fizemos um mapa demonstrativo sobre a localidade do Suriname e falamos 

sobre a geografia e população, biodiversidade, história, educação, saúde, a situação das 

mulheres e crianças e sua vasta cultura de forma resumida. Apresentamos a eles o 

cartaz, falando sobre cada item representado e houve bastante curiosidade quanto à 

biodiversidade, sobre a árvore do Kapok e o sapo Okopipi. Há muitas semelhanças entre 

o clima no Suriname e o nosso clima em RO, as plantas e toda a natureza são similar a 
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nossa biodiversidade. Mostramos ainda a bandeira do país e em seguida pedimos que 

eles pintassem onde estava localizado no mapa o país do Suriname e sua bandeira. 

Ao retornarem a seus lugares finalizamos com um breve resumo do que havia 

sido dito e não restando mais dúvidas, questionamos como eram realizadas suas orações 

diárias e todos disseram que oram por outras pessoas e não apenas pensando em si 

próprio. Conversamos sobre a importância de orar por pessoas que não conhecemos, 

pois cada lugar no mundo tem suas belezas e bênçãos, porém, também enfrentam 

dificuldades e são merecedoras de oração. Como consta no material: as celebrações do 

DMO reúnem pessoas de várias igrejas, raças e diferentes culturas, com um mesmo 

espírito de comunhão e oração, pois a oração não separa ninguém, pelo contrário, nos 

une. 

Finalizamos com a oração: “Pai celestial Te agradecemos pela Tua bondade e 

fidelidade para com o DMO Brasil. A obra e o trabalho está em Tuas mãos, queremos 

só ser instrumentos. Dá-nos sabedoria e amor para que mais pessoas possam conhecer-

Te através do DMO e participar ativamente. Louvado Seja! Amém. E por fim 

realizamos, como de costume, a oração do Pai Nosso.  

Agradecemos a oportunidade de conhecer sobre o DMO e partilhar com nossas 

crianças e adolescentes mais sobre a importância da oração e conhecer um pouco sobre 

“nosso vizinho” – Suriname e sua cultura.  

Todos os dias o primeiro momento com os alunos é o momento de meditação, 

com cantos, histórias, mensagens, oração e partilha sobre a importância de Deus e 

nossas atitudes no dia a dia e não falta o momento de orar (inclusive, todos os dias, 

temos crianças que leem uma pequena oração do nosso livro de orações) e é gratificante 

a maneira como todos participam e partilham deste momento. Em seguida vão para o 

lanche e dão inicio a suas atividades. 

Deixamos um forte abraço a todos, da equipe e crianças/adolescentes da Escola 

Para Vida e desejamos que o Senhor esteja com todos, abençoando sempre mais a 

jornada de cada um. 

 

Iriane Schrammel 
                                                                                              Coordenadora 
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