Relatório do Culto do Dia Mundial de Oração 2017
Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Rincão dos
Ilhéus. (IECLB).
Saúdo a todos e todas com o tema e Lema da IECLB - Igreja
Evangélica
de
Confissão
Luterana
no
Brasil
deste
ano:
ALEGRES JUBILAI! Igreja sempre em reforma agora são outros 500 (é o tema).
“Nele vivemos, nos movemos e existimos” Amós 17.28a (é o lema).
O culto do Dia Mundial de Oração foi celebrado no dia 5 de março de
2017 aqui na nossa Comunidade (Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana em Rincão dos Ilhéus ),situada na Rua Rincão.385 no Bairro Rincão
dos Ilhéus em Estância Velha - RS.
Nos últimos anos temos optado em celebrar esta data em domingos para poder
envolver mais pessoas. A celebração foi coordenada pelo Pastor Edemar
Zizemer e OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas).
Detalhes do culto:
O programa foi seguido conforme o livrinho do Dia Mundial de Oração com
algumas adaptações.
Após tocar os sinos da Igreja no momento do prelúdio todas senhoras que
celebraram o culto entraram caminhando carregando os símbolos que
representavam os três grupos de ilhas de Filipinas: Luzon, Visayas e
Mindanao. Que são: o Jarro de água, ramos semelhante a haste de arroz,
folhas de palmeiras, uma garrafa de óleo, pedaço de tecido nativo, balança,
frutas sobre a folha de bananeira, o cartaz do Dia Mundial de Oração, e o
arroz cru que foi dividido em três porções pois durante o culto foi distribuído a
todos e todas presentes. Os símbolos foram colocados numa mesa na frente
do altar.
Logo após a acolhida foi feita uma explicação sobre o Dia Mundial de
Oração,(sua história, seu significado, seu objetivo,...). .Num segundo momento
foi compartilhado informações sobre Filipinas( sua localização, história, suas
lutas, sua realidade...)..
Foi relatado a história das mulheres das Filipinas que procuram por Justiça
econômica, e a meditação do tema “ESTOU EU SENDO INJUSTO COM
VOCÊ?”
Texto bíblico : Mateus 20: 1-16 - A parábola dos trabalhadores na vinha.
Foi intercalado as leituras com hinos.
Conclusão: foi um encontro/celebração muito abençoado! Na mensagem
sentimos que somos chamadas por Deus para ações de justiça, diaconia,
cada um conforme o dom que recebeu de Deus.
.
Sem mais, na paz de Cristo, um afetuoso abraço,
Diretoria OASE – Rincão dos Ilhéus

