
Relatório Celebração DMO - 2019 – Blumenau – SC 

Mais uma vez mulheres em movimento pela vida e com vida, ao Deus da vida! Assim, 

nós mulheres da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE) da Comunidade 

Evangélica de Blumenau – União Paroquial nos movimentamos no celebrar o Dia 

Mundial de Oração. Em novembro de 2018 e em fevereiro de 2019 aconteceram os 

encontros de planejamento e organização da celebração. Foram momentos de estudo, 

aprendizado e trocas de experiências em relação ao tema do DMO e nossas vidas.  No 

organizar nos aproximamos, nos conhecemos e nos fortalecemos como mulheres, 

além de vivenciarmos a oração e a ação. 

Celebramos no dia 01 de março conforme a liturgia proposta pela equipe do DMO da 

Eslovênia com o tema: “Venham porque tudo está preparado”. Queremos parabenizar 

pelo belo trabalho desta equipe. Nos identificamos como mulheres brasileiras com as 

mulheres eslovenas no seu viver de cada dia. A celebração foi na Paróquia Evangélica 

de Confissão Luterana Bom Pastor no Bairro Garcia, na cidade de Blumenau, SC. A 

igreja estava belamente ornamentada para o momento com uma recepção 

maravilhosa na entrada com um panô: “Venham porque tudo está preparado.” E 

estava preparado mesmo, com carinho e alegria e, assim foi a celebração com a igreja 

lotada e a participação de muitas mulheres com seus trajes para trazer a presença, a 

cultura e a vida das mulheres eslovenas para conosco celebrar. A celebração foi 

abrilhantada com a participação do grupo musical de homens “Mensageiros da Luz”, 

inclusive, cabe frisar muitos homens celebraram conosco. 

Após a celebração tivemos um delicioso banquete no salão da comunidade. Para esta 

confraternização mulheres da paróquia anfitriã se reuniram um dia antes para assar as 

cucas e demais preparativos.  

O DMO é um movimento que aproxima as mulheres de longe e de perto, de várias 

etnias, culturas e tradições, nos aproximando em nossos relacionamentos, 

conhecimentos, experiências, compreensão e trabalho. Isso é maravilhoso!  Além de 

compartilhar nossas esperanças e temores, nossas alegrias e tristezas, nossas 

oportunidades e necessidades como mulheres que somos também nos fortalecemos 

no orar e agir a partir da fé no Deus da vida e do amor. 

Como OASE iniciamos nossas atividades anuais com a celebração do DMO, abrimos 

com chave de ouro. Assim como o DMO, a OASE quer ser espaço da mulher no seu 

viver a fé, tendo a consciência de que juntas nos fortalecemos no superar situações 

que nos tiram a dignidade de viver como mulheres que somos. 

No celebrar o DMO, nós mulheres da OASE vivenciamos Comunhão entre nós e com 

Deus, damos Testemunho de nossa fé em Cristo Jesus em palavras e atitudes e nos 

colocamos a Serviço de Deus e em amor à pessoa próxima com o que somos e temos. 



Agradecemos a Deus pela existência do DMO e que continue a fortalecer este 

movimento que reúne mulheres cristã em todo mundo em oração. 

Compartilhamos algumas fotos de nosso lindo e marcante Dia Mundial de Oração. 

Na paz de Cristo! 
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