Relatório do Culto DMO 2019
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Boa Nova de Panambi - RS

Tema : ”Venham porque tudo esta preparado.”
Sra. Leda Müller Witter
No dia 01 de março de 2019, aconteceu na Comunidade Bom Pastor de nossa
Paróquia o culto do Dia Mundial de Oração, às 19:30h, onde juntamos as três
Paróquias, que somou um total de 120 pessoas.
O culto teve a participação das senhoras da OASE, que ornamentaram a igreja
e participaram do culto em si, com leitura bíblica, apresentação de um jogral que
relatava vidas das mulheres Eslovenas, e teve a participação de todos os
pastores das três Paróquias.
Foram feitos grupos de oração com pedidos de todos os participantes, tanto para
Eslovênia como para comunidades em geral.
Os encontros entre as senhoras da OASE para planejar e estudar a Eslovênia
foram muito proveitosos e alegres, onde pudemos aprender mais sobre o país,
as pesquisas feitas nos enriqueceram para apresentar o tema e o país em foco.
Agradecemos a Deus pelo país que nós vivemos com tanta liberdade e a vida
maravilhosa que aqui temos. Pedimos a Deus que ajude as mulheres e pessoas
em geral daquele país a superar todas as dificuldades com o amor de Deus e
pela liberdade para praticar a fé.
A participação dos membros das Comunidades poderia ser mais atuante, mas
agradecemos a Deus pelos membros que aqui vieram e ouviram sobre o trabalho
das mulheres e o tema abordado.
Temos algumas fotos:

Recepção das senhoras da Oase da Comunidade Bom Pastor com degustação
de mel, qual foi usado como parte da mensagem.

Grupo de cordas da Comunidade Martim Lutero que fez o louvor.

Coral da Oase da Comunidade do Centro de Panambi.

Senhoras da OASE da Comunidade Bom Pastor fazendo o jogral sobre
mulheres Eslovenas.

Decoração do altar com comidas típicas da Eslovênia.

Círculos de orações durante o programa.

Pr Éder na mensagem.

Atenciosamente,
Carmen Vera Hempe
Coordenadora Paroquial - 2019

