DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO - 2019 - em Brasília
---- Venham, porque tudo está preparado --É bom saber e confiar que tudo está preparado e que braços abertps nos acolhem para
comunhão.
Foi assim nosso encontro em 1º de março deste ano, no templo da CECLB (Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana em Brasília).
Participaram ativamente pessoas de diferentes denominações, como, Metodista,
Presbiteriana, Católica, Anglicana, Exército da Salvação, entre outras presentes.
Alegria e gratidão já permeavam as atividades por semanas antes, desde os preparativos até a
celebração em si.
Conforme sugerido pelas nossas irmãs da Eslovênia, usamos "cravos" de papel crepom
vermelho e alecrim para acentuarmos o caráter de banquete festivo à mesa posta, o altar.
Surgiram muitas mãos habilidosas em todos os grupos participantes, confeccionando flores
vermelhas, que distribuimos num momento da celebração e nos saudamos umas às outras,
trocando os cravos. entre nós. Para a confraternização ao final da celebração várias irmãs
trouxeram quitutes, cada um melhor que o outro! O sr. Embaixador da Eslovênia nos brindou
com pães em formato de rocambole, recheados com nozes e mel, chamados Potica, típica
sobremesa do país, que não pode faltar em nenhuma celebração, sobretudo religiosa, no país..
Essa colaboração individual é fundamental, todas e todos "vestem a camisa"! Por ocasião, por
exemplo, da distribuição dos convites, da impressão de textos e livretos, dando telefonemas e
oferecendo carona a quem mora longe, lembrando de pessoas que há tempo não se via...
Sentimo-nos fortalecidas na nossa idéia de "acentuar a união para compreeender as
diferenças".
Detalhe essencial é o pensar junto, o ligar os pontos e permitir que a celebração flua,
transcorrendo harmoniosamente. Como com os hinos, que serviram de fio condutor de uma
passagem à outra, enaltecendo a mensagem e criando a harmonia do todo.
Foi uma honra e especial alegria a presença do Embaixador da República da Eslovênia, Sr. Alain
Brian Bergansch e o 1º Conselheiro da Embaixada,
Sr. Blaz Slanic. O Sr. Embaixador nos apresentou o seu lindo país e, em particular, a posição da
mulher eslovena.
Como de praxe, nosso Pastor, Carlos Alberto Radinz, chamou as pastoras e os pastores das
diversas denominações, para a benção final."

Com alegria e muita gratidão, posso dizer que foi um encontro muito valoroso!
Anexa uma foto do altar da IECLB em Brasília.
Em nome da coordenação do DMO em Brasília,
Ursula Marzall

