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Devido a pandemia da COVID 19 o DMO aconteceu de forma diferente. Como não foi possível nos reunir
de forma presencial, mas graças ao nosso bondoso Deus, conseguimos reunir mulheres da nossa região
juntamente com as autoridades religiosas pertencentes a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana
Santa Maria do Sul - IECLB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil – IEAB e paróquia Sant’Ana - ICAR e de
forma ecumênica realizar uma celebração on-line que foi preparada pelo comitê do DMO de Vanuatu
que teve como tema: Construir sobre um firme fundamento. A celebração foi organizada por meio de
áudios.
Alguns dias anteriores a cinco de março, lançamos um convite que circularam nos grupos de WhatsApp,
motivando as pessoas a se conectar conosco na sexta-feira a partir das 20h (vinte horas) e também
lançamos um desafio para que cada família, dentro do possível, organizasse seu ambiente para ouvir
com sua família a celebração.
Na sexta-feira conforme o combinado inúmeras famílias se conectaram conosco, cada um em suas casas
em torno de um só objetivo comum; ouvir a celebração do DMO.
Neste momento podemos dizer que ouve uma verdadeira unidade cristã de fé. Como foram várias
mulheres envolvidas na celebração e cada uma se empenhou em compartilhar em seus grupos,
podemos dizer que atingimos um número significativo de pessoas o que nos alegra em saber que fomos
propagadoras da palavra do Senhor em um momento em que as famílias se encontram em situações
fragilizadas.
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