Relatório da Regional de Florianópolis/SC
Dia Mundial de Oração
Celebração do Dia Mundial de Oração/2019 – Eslovênia
“Venham porque tudo já está preparado”
Que alegria estarmos reunidos nesta tarde de 01 de março de
2019, irmãos e irmãs em Cristo, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil – Núcleo Regional de Florianópolis, para o culto de adoração
preparado pelas mulheres da Eslovênia, um dos menores países e mais
jovem da Europa Central, cuja capital é Luibliana, tendo como a língua
oficial o esloveno.
Grande oportunidade fazermos parte deste Movimento, uma
vez que vamos conhecendo nossas irmãs que vivem e sofrem experiências
semelhantes e compartilham com o mundo, suas alegrias e esperanças,
sofrimentos e anseios na certeza de serem conhecidos e esperançosos de
um futuro melhor.
Após um período de preparação, procuramos realizar esta
celebração aproveitando as experiências já vividas em anos anteriores.
Algumas igrejas receberam convites em nome do DMO para esta
celebração. A presidente Noemi Buyo apresentou a todos os presentes o
movimento DMO e prestou informações sobre o país anfitrião Eslovênia. A
transparência foi usada visando a participação nos cantos pelas pessoas.
Seguiu-se a procissão de entrada: cartaz do DMO, bíblia e vela acesa, cartaz
sobre Eslovênia e fundo musical “Estamos aqui Senhor”. A maioria dos
integrantes da celebração participaram da mesa do altar (banquete) que
estava coberta com uma toalha branca significando “boas vindas” como é
o costume em Eslovênia. Em destaque foi feito um pão com corte de cruz,
vinho (suco), água e sal (salinas de Piran) e cravos vermelhos que depois
foram distribuídos em substituição as lembrancinhas da celebração. As
canções foram ensaiadas e apresentadas com o propósito de tornar o
momento mais significativo e espiritualizado, estando a cargo das I.E.A do
Brasil Noemi Buyo e Reverendo Luiz Carlos e Márcio da ICAR. A Marilena
Vidi liderou o encaminhamento da celebração onde mulheres brasileiras,
em nome das mulheres eslovenas manifestaram suas vivências.
Refletimos e oramos em nome do povo esloveno, colocamos
nossas dores e o arrependimento em nossos corações: “ Pai, por causa do
teu perdão nos atrevemos a esperar por um novo dia, na construção de um
relacionamento baseado na justiça, na paz e no amor”. Na celebração da
Palavra, baseada no texto do Evangelho de Lucas 14. 15-24, proclamada

pela Irmã Ignese Maria, o Senhor nos convoca para participarmos do seu
banquete: Venham, porque tudo já está preparado”. A reflexão foi
conduzida pela Pastora Dilene Gubler – IECLB de Florianópolis: Deus ama
estar à mesa onde nenhum de sus filhos e filhas fiquem excluídos. Só Ele
pode transformar a dor em alegria, só Ele dignifica. Devemos estar felizes
no seu amor.
Seguiu-se o momento das oferendas, sinal de solidariedade,
onde três entidades de Assistência Social serão beneficiadas, espalhadas
pelo Brasil. A oferta somou 920,00. Tivemos o conhecimento que a I.E.C.L.
da comunidade do Rio Tavares, Florianópolis realizou a celebração tendo
como oferta 110.00. Ficamos felizes com a bela arrecadação.
Com a ausência da Sra. Dagmar Triska, este momento foi
conduzido por Ingrid Batista. A participação contou com aproximadamente
60 pessoas representando as igrejas: IECLB, ICAR, IEAB com Pastores,
Reverendos, Diáconos e Religiosa.
Finalizando, foram homenageadas Noemi Buyo – presidente
do DMO de Florianópolis, Irmã Ignese Maria responsável pelo Centro
Ecumênico de Estudo e Diálogo Inter-religioso de Biguaçú, Reverendo Luiz
carlos e Marcio no violão e música, Pastora Dilene Gubler, a presidente da
OASE Ingrid Batista, a Elsa Bernardi responsável pelos arranjos na
celebração do DMO.
Encerramos este grande momento com um saboroso lanche
oferecido pelas organizadoras da celebração. Com a missão cumprida e o
desejo e expectativa de um futuro rico em bênçãos e graças na companhia
do Senhor, terminamos esta celebração do DMO 2019.
Com carinho, Maria Helena Lopes, secretária
Março de 2019

