Relatório Dia Mundial de Oração 2019
Três de Maio – RS

Em Três de Maio somos quatro igrejas parceiras do
DMO: católica, congregacional, IECLB e IELB. Conforme
rodízio, este ano foi na igreja IECLB – “Comunidade São
Paulo”. DMO faz parte do mês da mulher tresmaiense , a
cada ano, é com a celebração do DMO. A OASE e o DMO
fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.
A presidente da comunidade evangélica de confissão luterano São Paulo Astrid Balz
saudou a todos. A procissão de entrada com os banners, a mesa posta e o coral acolhendo. O
relatório desse ano será fotográfico dividido em quatro blocos: 1- Banner do DMO de Três de
Maio; 2- Igrejas parceiras; 3- Conselho Municipal dos direitos da mulher – COMDIM; 4Secretaria municipal de políticas publicas da mulher; 5 – “MULHGER EM FOCO”, tema do mês
da mulher 2019. Destacamos o coral da comunidade evangélica luterana são Paulo que nos
encantou, e a mesa posta.

Líder, leitoras. Com a participação das mulheres das igrejas parceiras, também uma imagem da
procissão de entrada.

Texto bíblico pelo pastor IELB Angelo Elicher e a mensagem pela pastora Fabiana Appel da
IECLB. No momento das ofertas e distribuição dos cravos os cegos da ASDEVI Vitor e Jorge
cantaram: “COMO É BONITO O SENHOR...” MAIS UMA VEZ AGRADEÇARAM AS OFERTAS DE
2016. As ofertas deste ano de 2019 foi de R$ 582,40. Registros do público.

Benção e partilha. A benção foi lida pelo pastor da igreja Congregacional Daniel Mohnschmidt.
“Venham porque tudo está preparado” foi um momento emocionante, o publico se achegou
para receber o pão partilhado em forma de cruz e também os copinhos de vinho que estavam
sobre a mesa.
Conforme rodizio em 2020 será na Congregação São Pedro da IELB com o tema ”LEVANTA-SE!
PEQUE A SUA CAMA E ANDE” elaborado por mulheres cristãs da Zimbabue-africa.

Gratidão por mais uma celebração.
Lourdi Bender
Representante do DMO no COMDIM
Três de Maio, RS

