
DIA MUNDIAL  DE ORAÇÃO   2018     -    CELEBRAÇÃO EM  PORTO ALEGRE 
                      Tema : TODA A CRIAÇÃO DE DEUS É MUITO BOA ! 
            MATERIAL ESCRITO PELO COMITÊ DO DMO DO SURINAME 

O Culto do DMO em Porto Alegre-RS, realizou-se no dia 02 de março de 2018 as 16 h., na 
Comunidade da Reconciliação – IECLB, à Rua Senhor dos Passos, 202 – POA, com a 
presença de Bispos, Padres, Pastores e Pastoras, Ministros e Ministras. 

Como já acontece a muitos anos,  a celebração foi coordenada pelas mulheres 
representantes das Igrejas: ANGLICANA, CATÓLICA, METODISTA e IECLB (Igreja de 
Confissão Luterana no Brasil). 

A pregação foi da Pastora Scheila dos Santos Dreher da Comunidade São Lucas da IECLB 
de POA. 

A comissão ecumênica responsável pela a ordem do Culto, em cortejo, entrou na Igreja 
levando os símbolos: Vela, Bíblia, Estandarte do DMO, Cartaz com a estampa da capa da 
programação, e a Bandeira do País de Suriname, depositando-os no altar. 

Na decoração estavam inseridos os elementos sugeridos, também as vestimentas das 
mulheres que atuaram durante o culto. 

Tivemos dificuldade em executar  os hinos sugeridos por isso optamos por hinos nossos. 

O Pastor Claudio Kupka e o Presidente Tiago Strassburger, ambos da Comunidade da 
Reconciliação IECLB,  fizeram a saudação de Boas Vindas. 

Num  ambiente fraterno desenvolveu-se o Culto, cabendo à Comissão Ecumênica as leituras 
e a condução das  intercessões e cânticos 

A tradicional  entrega da vela, que indica qual a Igreja responsável pelo próximo culto  em 
2019, aconteceu  passando-a às mãos da representante da Igreja Católica Romana. 

A presença foi de 262 pessoas e a oferta de gratidão recolhida foi de R$ 1.422,00, 
posteriormente enviada  á tesouraria nacional do DMO. 

DETALHE: Na entrada, cada pessoa recebeu uma lembrança: um Marcador de Páginas – 
com o tema na frente e espaço no verso,  onde se podia escrever um compromisso pessoal 
para cuidar da “Muito boa criação de DEUS”. Todos o levaram como recordação. 

Ao final do culto, cantamos a oração do Pai Nosso. (música e arranjo de O.G.Blarr).  

Todos o membros do clero presentes, reunidos em frente do altar, realizaram a bênção final e 
o envio . 
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Por fim : É com muita alegria e gratidão que neste ano de 2018 comemoramos os 80 Anos do 
DMO no Brasil e 40 Anos em Porto Alegre. Estamos de parabéns. Que Deus continue 
abençoando este valioso trabalho. 
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Escreva aqui  um compromisso pessoal para cuidar 

da  Muito boa criação de Deus Muito boa criação de Deus Muito boa criação de Deus Muito boa criação de Deus :  

 


