
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO – DMO 2017 
PAÍS HOMENAGEADO – FILIPINAS 

Nossa celebração em Belém do Pará 
 
A cada ano, uma Igreja ou Movimento fica responsável pela coordenação geral 
do evento, que este ano ficou com o Movimento dos Focolares e participaram a 
Igreja Anglicana, Igreja de Confissão Luterana, Igreja Católica, Casa Trapiche, 
CEBI – Centro de Estudos Bíblicos e CRB – Conferência dos Religiosos do 
Brasil. 
 
Nossa celebração aconteceu no dia 3 de março de 2017, no salão da Igreja 
Católica São José de Queluz – Av. Cipriano Santos, 311 – Canudos, 
Belém/PA. 
 
174 pessoas participaram. Todas acompanharam a celebração com livrinho e 
folha de canto. A oferta recolhida: 769, 70 (setecentos e sessenta e nove reais 
e setenta centavos) é destinada à:  Associação Caminhar Juntos de Balneário 
Piçarras, SC, Centro para Idosos Fragilizados de Pereira Barreto, SP., Vivendo 
com Arte de Botucatu, SP. 
 
Cantos: Mulher revolução, Vem para a roda, Pai de amor, Eu vim para que 
todos tenham vida, Buscai primeiro, Dime como ser pan, Recebeste este canto 
do chão, Pai nosso (com recitação em Tagalog), Jesus Cristo esperança do 
mundo. 
 
Durante a preparação, que iniciou no dia 6 de janeiro, estudamos todo o 
dossier enviado pelo grupo das Filipinas. No dia da celebração apresentamos 
os slides com as fotos para que todos entendessem o contexto. 
Seguimos integralmente a liturgia. 
 
Decoramos o local com um painel de juta, sob o qual fixamos o cartaz com a 
arte em tamanho grande. 
 
Como de costume, organizamos um momento de convivência no final, no qual 
servimos um lanche com um bolo de maxeira, típico das Filipinas. Os brindes – 
arroz em um potinho – foram distribuídos antes da oferta. 
 
O tema do ano “Estou sendo injusto com você?” foi debatido em duplas, 
partilhando nossas experiências. 
 
Para a divulgação do DMO utilizamos cartazes, convites pessoais, imprensa 
católica, mídias, avisos paroquiais. 
 
***************************************** 
 
Algumas impressões: 
O Dia Mundial de Oração – DMO é uma experiência 
 


