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Igreja Metodista do Alto da Bondade 

 

O Dia Mundial de Oração 2020 foi realizado no dia 06 de março de 2020, na Igreja Metodista do Alto da 

Bondade. 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 de Guararapes, Igreja Metodista do Cordeiro, Igreja Metodista do Alto da Bondade, 

Igreja Metodista de San Martin, Exército de Salvação da Torre, Exército de Salvação do Prado, Igreja 

Batista dos Bultrins, Coletivo Vozes Marias, entre outros. 

 

Participaram da celebração, aproximadamente, 65 pessoas, entre mulheres, homens, jovens e crianças, 

de diversas denominações presentes na região metropolitana do Recife. 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 apresentação do Dia Mundial de Oração, apresentação do Zimbábue e 

leitura da carta das nossas irmãs do Zimbábue. Tivemos momentos de louvores e orações individuais e 

coletivas, intercedendo a Deus pela vida das mulheres no Brasil e no mundo. Ainda na programação 

tivemos o lançamento da 8ª edição da campanha Sou Uma Mulher de Coragem, realizada pela ong 

Diaconia, no mês de março. A campanha tem o objetivo de apoiar as mulheres de igrejas acerca da 

importância de lutarem por seus direitos enquanto protagonistas de suas próprias histórias e de suas 

comunidades de fé, bem como, favorecer espaços de reflexão, à luz da Bíblia, sobre direitos das 

mulheres e espaços de acolhimento e proteção. O tema da campanha este ano é Sou Uma Mulher de 

Coragem - Somos Muitas, Somos Uma!, se propondo a encorajar as mulheres a assumirem e 

protagonizarem práticas que desconstroem intolerâncias e unem as mulheres na defesa de seus direitos 

e na construção de caminhos de libertação e transformação. Foi lida a oração da Mulher de Coragem 

para encerrar esse momento. Um dos momentos importantes da celebração também foi a 

reflexão/meditação sobre o tema do DMO 2020, que teve como referência o texto de João 5:2 - 9ª, que 

possibilitou a reflexão sobre a necessidade de termos coragem para sermos curadas e curados e da 

importância caminharmos coletivamente para superar nossas condições individuais de vulnerabilidade. 

Por fim, tivemos o momento de bênção e envio com todas as pastoras e pastores na celebração. 

 

O DMO 2020 foi uma bela celebração feita a muitas mãos, que nos provocou a refletir sobre a 

importância do cuidado umas com as outras e do cuidado de Deus para conosco, nos reconhecendo 

como sujeitos de nossas próprias histórias, nos estimulando em nossas caminhadas a encontrar 

caminhos de transformação e libertação. 

 

Atenciosamente, 

 

Camila Rago 

Assessora Político Pedagógica 

D I A C O N I A 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


