
     
 
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM 
RINCÃO DOS ILHÉUS (IECLB)  
Relatório do Culto do Dia Mundial de Oração - 2019  
Saúdo a todos e todas com o tema e lema da IECLB deste ano: o tema é: IGREJA, 
ECONOMIA e POLÍTICA; e o lema é: "Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes 
dou"(João 14,27).  
O culto do Dia Mundial de Oração foi realizado no dia 10 de março de 2019 em nossa 
Comunidade (Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Rincão dos Ilhéus) 
situada na Rua Rincão.385 no Bairro Rincão dos Ilhéus em Estância Velha - RS. A 
celebração foi coordenada pelo Pastor Edemar Zizemer, com a participação ativa das 
senhoras da OASE(Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas).  
Preparação:  
As mulheres da OASE, juntamente com o pastor Edemar Zizemer, se reuniram para 
conhecer o programa elaborado pelas mulheres cristãs da Eslovênia. Ensaiamos o 
programa, com algumas adaptações.  
Em frente ao altar foi colocada uma mesa, rodeada com cadeiras, sobre a qual foram 
colocadas: uma toalha branca, um vaso com flores, um cesto com pães, uma jarra com 
água, uma jarra com suco de uva, um recipiente com sal e uma bíblia. O cartaz do DMO 
também foi colocado num lugar bem visível.  
A celebração:  
Os sinos tocaram. Joseida S. Zizemer tocou o prelúdio(como também os demais cantos 
da celebração), momento em que as mulheres da OASE, participantes da celebração, se 
colocaram ao redor da mesa.  
Num segundo momento o pastor Edemar Zizemer fez a saudação/acolhida; explicou 
sobre o DMO (sua história, seu significado, seu objetivo; ...); compartilhou informações 
sobre a Eslovênia.  
Na celebração em si, tivemos a oportunidade de: nos informar da realidade das mulheres 
da Eslovênia (suas esperanças e temores, suas alegrias e tristezas, suas oportunidades e 
necessidades); de nos enriquecer com experiências de fé das mulheres da Eslovênia; de 
orar com e pelas mulheres da Eslovênia; de trazer as experiências das mulheres da 
Eslovênia para a nossa realidade.  
A mensagem da celebração, baseada em Lucas 14.15-25, e no tema do DMO de 2019: 
"Venham porque tudo está preparado", nos trouxe um grande desfio: Deus nos convida 
para a festa! Não podemos e não devemos arrumar desculpas! É nossa tarefa/missão 
convidar, orar, anunciar a palavra/vontade de Deus ali onde nós vivemos e convivemos!  
No final da celebração todas a mulheres da OASE, também aquelas que não participaram 
diretamente (mas que auxiliaram na recepção, na distribuição dos hinários, no 
recolhimento das ofertas) foram convidadas para virem diante do altar e, juntamente com 
o pastor, invocar a bênção de Deus. Depois tivemos o poslúdio, os sinos e as senhoras 
da OASE se despedindo na porta da igreja.  
Foi uma celebração abençoada!  
Sem mais, na paz de Cristo, um afetuoso abraço. 



 



 



 

 



 

 



 



 


