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SOCIEDADE METODISTA DE MULHERES IGREJA NO CATETE

RELATÓRIO DO CULTO DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 2018

Saudamos a todos e todas, com o mote da Sociedade
Metodista de Mulheres: “E seja sobre nós a graça do
Senhor, e confirma, sim confirma a obra das nossas
mãos” Salmo 90.17, para apresentar o Relatório do
Dia Mundial de Oração 2018.
Com alegria e gratidão, em comemoração aos 80 anos
do DMO Brasil, no dia 02 de Março de 2018, às 19h30,
realizamos o Culto do Dia Mundial de Oração, pelo
país do Suriname, com o tema “Toda a Criação de Deus é Muito Boa”, na
Catedral Metodista do Rio de Janeiro, situada na Praça José de Alencar, nº 4 –
bairro Flamengo, Rio de Janeiro, RJ.
Planejamento:
Conforme as orientações do Livrinho do DMO 2018 – país Suriname,
planejamos cada detalhe, para realização do Culto:
A)

Reproduzimos em maquete, a
pintura

do

Cartaz,

sobre

as

riquezas

naturais de Suriname e colocamos sobre a
mesa com a bandeira do país no altar.
B)

Preparamos a Liturgia com a
seguinte programação:
• Prelúdio: Passamos um vídeo sobre
Suriname
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• Boas Vindas e Acolhimento com Palavra de Oração e em
seguida informamos sobre o Dia Mundial de Oração, sua história,
seu significado, seu objetivo, etc.
• Louvor: “Não há Deus Maior”
• Informações geográficas sobre Suriname: Localidade,
população, riquezas, lutas pela preservação de natureza.

•

Processional:

Participação

da

Juventude

da

Igreja,

representando as 7 mulheres de Suriname: cada uma foi
apresentada com um breve histórico sobre sua origem, vida e
testemunhos.
Elas entraram com trajes típicos, trazendo em suas mãos
elementos, que simbolizavam as riquezas e fonte de renda, que
foram depositados na mesa em frente ao altar.
(1) Alima, pertence a tribo Arawak, mudou-se de sua aldeia indígena
no distrito de Sipaliwini para capital. Estuda e trabalha em
Paramaribo. Trouxe as tartarugas marinhas
(2) Muyinga, é também de Sipaliwini. Trouxe plantas medicinais
(3) Mei Ling, descendente de imigrantes chineses. Trouxe rico mel
(4) Carolina mora em La Prospérité, considerada Creole. Trouxe pão
de mandioca e abacaxi.
(5) Willie, uma das descendentes dos agricultores que vieram da
Holanda. Trouxe legumes orgânicos.
(6) Shanti mora no distrito de Nickerie. Seus antepassados vieram da
Índia. Trouxe bananas.
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(7) Kartini vive com sua família em todo o Suriname, onde seus
antepassados se estabeleceram depois que eles chegaram da
Indonésia. Trouxe peixe
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Momento

•

de

Oração

e

Invocação:

Deus,

nós

te

agradecemos e te louvamos por toda a criação. Foi o momento
especial de oração, com a participação de duas irmãs, que fizeram
as orações, representando cada mulher de Suriname.

•

Após a oração, lemos a palavra de confiança: “Eu sou a videira,
vós sois os ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu neles
produzem muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer”. (João
15:5)
R

•
e
a
l
i
z
a
m

os ainda o momento de oração de
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intercessão, pelas igrejas ao redor do mundo e por Suriname,
pedindo perseverança para sermos bons mordomos da criação de
Deus. Em seguida saudamos os visitantes.
•

Ofertas e Oração de Ação de Graças, pelas entidades
beneficiadas de Assistencia Social. Entrega de Lembracinhas!

•

Mensagem de Edificação, ministrada pela Revda Samira
Teixeira.

Conclusão: Agradecemos a Deus, pela a oportunidade de celebrar
mais um ano do Dia Mundial de Oração. Oportunidade de renovo
espiritual e reafirmação do nosso chamado para ações de justiça, de
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serviço à Deus, conforme os dons e talentos que cada uma de nós
recebeu de Deus.
Com certeza este encontro, nos abençoou tremendamente.
Deixamos o nosso fraterno abraço a equipe do DMO.

Que seja sobre nós a graça do Senhor!
Diretoria 2018 – Sociedade Metodista de Mulheres no Catete.
Rio de Janeiro, 21 de Março de 2018
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