
Campinas, 01 de maio, de 2018. 

 

 

 

À  

Sra. Leda Muller Witter 
Presidente da Diretoria  Nacional do DMO  

 

 

Espero encontra-la com saúde e paz de Cristo Jesus. 

 

O culto de celebração do D.M.O (Grupo Caminhando – Campinas - SP) foi 

realizado no dia 02 de março de 2018  nas dependências da Igreja de Confissão 

Luterana, cito á Rua Alvarez Machado nº 422, Centro – Campinas – SP, tendo seu 

início às 14:40. 

A liturgia contou com a participação de aproximadamente 60 participantes de 

várias denominações e foi dirigida por algumas irmãs que estavam caracterizadas por 

etnias do país do Suriname. 

Na ocasião, a mesa foi decorada com tecidos em cores, formando a bandeira do 

Suriname e durante a liturgia foi projetado várias fotos mostrando o país, feito pela 

nossa irmã Dora. 

O Pastor Marcio (Pastor Local) foi quem trouxe a mensagem sobre a 

conscientização da preservação do meio ambiente. 

Abaixo a lista das igrejas representadas e participantes: 

 

 IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE CENTRAL DE CAMPINAS 

 IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE CAMPINAS 

 IGREJA PRESBITERIANA DE SOUSAS 

 IGREJA PRESBITERIANA DE BARÃO GERALDO 

 IGREJA VERBO DA VIDA 

 IGREJA PRESBITERIANA JD. CAMPOS ELÍSIOS 

 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 IGREJA PRESBITERIANA EBENÉZER 

 IGREJA PRESBITERIANA PENIEL 

 IGREJA DO NAZARENO 

 IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL 

 IGREJA MENONITA 

 IGREJA BATISTA JD. CAMBUÍ 

 IGREJA CATÓLICA (diversas paróquias) 

 IGREJA METODISTA CENTRAL DE CAMPINAS 

 IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA 

 

 

 



Durante a celebração fizemos uma homenagem aos 80 anos do DMO no Brasil, 

e distribuímos lembrancinhas com calendário para todos os presentes. 

Na ocasião foi feito recolhimento das ofertas, contamos com o apoio das irmãs, 

totalizando R$ 520,00, já enviada para a Tesoureira Srta. Dirce Schitkoski. 

 

Agradecemos a Deus tão grande oportunidade de reunirmos tantas pessoas e 

juntas louvarmos ao Senhor, orando e nos confraternizando entre diversas 

denominações. 

 

Terminada a liturgia, foi oferecido pela Igreja local um delicioso lanche, 

espaço que nos permitiu conhecer melhor as(os) irmãs(aos), encerrando nosso evento 

as 16:40. 

 

Anexo, algumas fotos do evento. 

 

Certos de que Deus está no controle de tudo, compartilhamos esta carta. 
 

“Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração”. (Salmos 37.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais 

Atenciosamente 
____________________________________________________ 

                                                              LENI HARTUNG  

                                                              Presidente Regional de Campinas                   

                                                              Grupo Caminhando 


