
RELATÓRIO DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO -  2019 

PORTO ALEGRE 

TEMA:   “Venham porque está tudo preparado” 
Com liturgia organizada pelas mulheres da ESLOVÊNIA 

 Em Porto Alegre, foi celebrado na Igreja São José, com a participação das Igrejas 

Anglicana, Católica, Luterana e Metodista. 

 A Comissão de Recepção foi composta por senhoras das respectivas igrejas, além da 

equipe da Igreja São José. 

As boas vindas da Comunidade foram proferidas pelo Padre João Roque Schneider SJ, 

Reitor da Igreja São José, que apresentou os cumprimentos a todas autoridades eclesiásticas, 

clérigos, religiosos e religiosas e demais presentes. 

 No cortejo processional, enquanto a líder anunciava e dava as devidas explicações dos 

respectivos simbolismos,  foram trazidos para o altar:  

A CRUZ DE CRISTO , pois é em nome de Jesus Cristo que fizemos nossas orações,  nesta 

celebração do DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO. 

A VELA  representa nossa fé em Jesus, a Luz do Mundo 

A BÍBLIA, que nos traz a Palavra de Deus 

O PANÔ > com o símbolo do DMO > é composto de várias setas, chegando de todas 

direções , representam as pessoas em atitude de oração.. Desenho simplificado da cruz 

céltica. O círculo representa o mundo e a união  das pessoas que oram.                                  

O CARTAZ DO ANO: apresenta o folclore esloveno e a história bíblica do culto.                        

BANDEIRA DA ESLOVÊNIA: símbolo da Pátria Jovem 

O PÃO E O  VINHO -  representam a Ceia do Senhor 

As Leituras bíblicas, bem como as Orações previstas pelo programa, foram feitas pelas 

senhoras da Comissão Organizadora Ecumênica, como de costume.  

Acompanhados pelo órgão da Igreja foram entoados, pela comunidade presente, os cantos 

alusivos ao programa: 

 “Juntos como irmãos” Pe.José Weber 

 “Eu te exaltarei”: Salmo 147 Fr.Fabretti 

 “Misericórdia “ e “Louvarei a Deus”(Taizé) 

 “Pela palavra de Deus” Fr. Luiz Turra 

 “Um rei fez um grande banquete” 

 “Nós vos damos graças nosso Deus” 

 ”Graças dou por esta vida” 



 A reflexão foi feita pelo Arcebispo Emérito de Porto Alegre, D.Dadeus Grings,cujo teor  

enriqueceu sobremaneira a temática do Culto, lembrando a nossa responsabilidade de cristãs  

em missão. 

“A mesa para formar a comunidade está pronta e está aberta para todos, vamos 

construir e fortalecer as comunidades.” 

A passagem solene da incumbência da organização do DMO , em 2020, foi feita com a 

entrega da vela, alusiva e simbólica, às representantes da Igreja Anglicana,   que manifestaram 

sua grande alegria em preparar o evento  em conjunto com a comunidade anglicana. O culto 

do próximo DMO 2020 será planejado pelas mulheres de Zimbwabe 

 Tivemos um bom público, aproximadamente 158 pessoas, uma graça divina, pois a sexta 

feira caiu exatamente antes do feriadão de Carnaval, quando há uma debandada das pessoas 

para as praias e interior do Estado. 

A oferta recolhida, no valor de R$1.604,00(hum mil e seiscentos e quatro reais) foi 

consagrada através da oração própria , prevista no programa. 

As orações finais e a bênção foram proferidas pelos clérigos presentes: o Arcebispo 

Emérito, Pastores e Pastoras, Sacerdotes e Irmãos de todas denominações religiosas 

ecumênicas. 

 Muito importante para a Comissão Organizadora do DMO em Porto Alegre, foi o apoio 

irrestrito da Presidência da Comunidade São José e de toda sua equipe de funcionários, cujo 

dinamismo, criatividade, entusiasmo e esforço, foram fatores essenciais para o sucesso desta 

tarde de oração. 

Cumpre registrar o apoio recebido da Rádio Aliança, uma emissora Católica, através de 

programa radiofônico, ao vivo, na véspera, durante meia hora, quando pudemos divulgar o 

evento, falar do seu alcance, objetivo e realizações. Foi importante também a visita que fizemos 

a mais de 30 paróquias da Capital, a fim de convidar para este dia tão especial. 

O Boletim da Comunidade São José também noticiou o evento em seu exemplar 

bimestral. 

 

Em nome da Comissão Ecumênica que organiza as celebrações do DMO/POA:Vera Matte 



  

 



  

 



 

    



  

 

 


