Relatório do Culto do Dia Mundial de Oração 2018
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em
Rincão dos Ilhéus
Sínodo Nordeste Gaúcho - IECLB
Saúdo a todos e todas com o tema deste ano da IECLB: Eu sou o Senhor, teu Deus.
Êxodo 20.2a. e tema do Dia Mundial de Oração: “Toda criação de Deus é muito boa!”
Para nós da OASE da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Rincão dos
Ilhéus (IECLB) o culto do Dia Mundial de Oração é esperado com muita alegria e
expectativa. A cada ano nesta data em que oramos, louvamos e testemunhamos as
histórias de vida das mulheres, vai um pedaço do nosso coração. Nós mulheres daqui
do Rincão dos Ilhéus, rogamos a Deus proteção para todos e todas.
Como ocorre em anos anteriores realizamos o culto no primeiro domingo do mês de
março ao invés da sexta feira, e reiniciamos também na primeira semana de março as
atividades da OASE do culto infantil e demais grupos da comunidade.
O Culto foi oficiado por Pastor Edemar Zizemer e OASE (Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangélicas), e, estiveram presentes 60 pessoas.
Detalhes do culto:
Algumas senhoras da OASE recepcionaram e fizeram o acolhimento, saudaram as
pessoas na entrada da Igreja. O Pastor Edemar Zizemer explicou sobre o movimento
do Dia Mundial de Oração, “Ação com Oração”, que em cada ano a programação vem
de um pais diferente no qual neste ano foi escrito pelo comitê do DMO de Suriname.
Relatou a História, religião, cultura, ambiente e biodiversidade, a situação das
mulheres e crianças, saúde, economia, geografia, e, as entidades que vão ser
beneficiadas com a doação deste ano, e as que foram beneficiadas no ano passado.
Foram cantados vários hinos. Sete senhoras relataram os testemunhos das mulheres
de Suriname, e uma oitava pessoa fez a leitura das palavras bíblicas de Genesis 1- 131. Optamos em realizar uma pequena encenação, onde foi jogado no chão em frente
ao altar vários tipos de lixo A meditação foi dirigida por Pastor Edemar, bem objetiva
e bem explicativa, ele perguntou oque fazemos com o nosso lixo, e como tratamos o
meio ambiente.
Conclusão: A mensagem nos convida a sermos cuidadores e cuidadoras do meio de
ambiente, cuidar é nossa tarefa como Cristão, como Cristã, é uma forma de agradecer
a Deus pela boa criação, e, para vivermos bem é preciso que a natureza viva bem.
Deus criou tudo que existe na terra com muito zelo e perfeição, portanto somos
responsáveis pelo meio ambiente, ficou a pergunta para refletirmos: será que somos
dignos dessa confiança? . .
Um abraço fraternal,
Diretoria OASE – Rincão dos Ilhéus

