PE-Recife
Movimento Focolares
O Dia Mundial de Oração 2022 foi realizado no dia 04 de março de 2022. Em função do contexto de pandemia,
e do alto números de pessoas contaminadas com covid e H3N2, decidimos realizar a celebração deste ano
ainda em formato virtual, através do canal no Youtube da ong Diaconia, parceira na realização do DMO. Segue
o link da celebração: https://www.youtube.com/watch?v=slcQNDXeDz8&t=21s
A celebração foi organizada e teve participação de diferentes igrejas e movimento evangélicos e católico, sendo
eles: Movimento Focolares, Fórum de Mulheres Cristãs de Pernambuco, Diaconia, Igreja Metodista do
Cordeiro/Recife, Igreja Metodista do Alto da Bondade/Recife, Exército de Salvação da Torre/Recife, Igreja de
Cristo em Caraúbas/RN, Coletivo Vozes Marias, entre outros.
Participaram da celebração, aproximadamente, 35 pessoas, com alcance de 209 pessoas a partir de
visualizações posteriores. A liturgia foi preparada por um grupo de mulheres representantes dessas igrejas e
movimentos, seguindo o material disponibilizado pela Diretoria Nacional do DMO.
Iniciamos a celebração com uma acolhida, boas vindas e apresentação do Dia Mundial de Oração. Na
sequência foi feita uma apresentação dos países, onde nossas irmãs prepararam a liturgia desse ano. Tivemos
momentos de louvores e orações individuais e coletivas, intercedendo a Deus pela vida das mulheres no Brasil
e no mundo. Um dos momentos importantes da celebração também foi a reflexão/meditação sobre o tema do
DMO 2022, que teve como referência o tema deste ano “Eu sei os planos que tenho para vocês”, no texto de
Jeremias 29: 1-14. O DMO se faz necessário neste momento, porque ele vem como um convite à reflexão, à
esperança, à luta e à resistência de mulheres e homens que buscam viver em um mundo melhor, onde a
comunidade de Deus, de justiça, paz e alegria é uma realidade de vida para todas as pessoas. Em um mundo
que passe pela experiência da Pandemia e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Por fim, tivemos o momento de
bênção e envio com todas as pastoras presentes na celebração.
O DMO 2022 foi uma bela celebração feita a muitas mãos. É um movimento livre, aberto e sem discriminação e
de acolhida às mulheres. Ficamos muito felizes em colaborar com a preparação do DMO em Recife em 2022.
Envolvendo também irmãs e irmãos de outros municípios do estado de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do
Norte.

