
 

 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO - 2.018 

 

 

R E L A T Ó R I O 

 

Pelo 14º ano consecutivo, o Culto do Dia Mundial de Oração, foi realizado no município de Campo 

Verde (MT) pelo MAE - Movimento de Ajuda Ecumênica, formado por membros de quatro Congregações, a 

saber: ICAR - Igreja Católica Apostólica Romana, IEAB - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, IECLB - Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e IELB - Igreja Evangélica Luterana do Brasil.   

 

 

O mesmo foi amplamente divulgado através de propaganda, na mídia falada e escrita e nas redes 

sociais.  

 



Foi no dia 02 de março, às 19 horas, no templo da IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil e compareceram em torno de 60 (sessenta) pessoas.  

 

 

 

 

                     

                     Para iniciar o Culto, entraram em procissão as leitoras, ao som do Hino Nacional, levando os 

produtos significativos para o País (Suriname), os quais foram deixados no altar. 

 

A Liturgia do Livreto foi seguida, conduzida por membros oriundos das quatro Congregações que 

formam nosso Movimento, os quais também participaram das atividades de preparação do Culto. 



  

 

A mensagem foi proferida pelo Pastor Walter Hoppe (IECLB). Alteramos os hinos para outros, 

conhecidos nossos e a animação ficou por conta de um membro da IECLB. 

  

 

Foi encenado um pequeno teatro alusivo ao tema do Culto, conforme o Livreto. 

  



                Ressaltamentos que tivemos a honra de contar com a presença, em nosso Culto, da Senhora Leda 

Witter, Presidente Nacional do DMO, o que nos trouxe uma alegria imensa. 

  

 

A  bênção final foi proferida pelos Pastores presentes (IECLB e IELB) e, após, oferecido um lanche. 

 

Como lembrança, foram oferecidas miniaturas de tartarugas confeccionadas em feltro, por 

professoras e alunas do MAE. Esses animais podem ser admirados no Suriname e são, atualmente, objeto de 

projetos de proteção. 



 

 

 

 

                   Campo Verde (MT), 12 de março de 2.018. 

                                           
  
                                                                                  Ester Carmela Baum 
                                                                                      Vice-Secretária 


