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Colônia Py Crespo - Pelotas - RS 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 2020 

 

Breve relato do Culto DMO 2020 

O Culto aconteceu na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Py Crespo da Paróquia 

Evangélica Emanuel de Cerrito Alegre - Pelotas – RS – Sínodo Sul-Rio-Grandense - Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

Reuniram-se 57 pessoas – homens e mulheres, jovens e crianças- para celebrar esta 

importante data, um dia de oração que para este ano foi elaborado pelas mulheres do 

Zimbábue sob o tema “Levante-se! Pegue a sua cama e ande”. 

Seguimos a liturgia proposta e celebramos com alegria e fé. Na noite da celebração tivemos 

também a posse da nova coordenação da OASE paroquial. Rogamos para que as novas 

coordenadoras continuem a coordenar de maneira amorosa o trabalho das mulheres em nossa 

paróquia. 

Atividade de Meditação do DMO 2020* 

*Escolhemos alguns bilhetes que transcrevo aqui e envio cópia anexa dos bilhetes. 

1. Orar, paz, mudar a minha vida para ajudar os outros 

2. Ser compreensivo, a falta de amor, Tomar uma atitude 

3. Orar, pedir a Deus sabedoria para resolver as coisas de maneira certa 

4. Amar mais o próximo com respeito, fazendo o início da busca pela reconciliação 

5. perdoar para ser perdoado 

6. Queremos sim ser curados não se deixar levar pelo medo. Vai e faça a frente 

7. Convidar mais pessoas a participar dos encontros 

8. Não fazer fofoca, Se dispor mais ainda nos serviços da igreja. Buscar a paz em casa com os 

familiares para que isso se estenda a comunidade. 

9. Perdoar estender a mão pra quem precisa de ajuda 

10. Para que eu seja curado é preciso que eu creia e transmita a todos dessa minha decisão. 

11. Fé, Comunhão, Humildade, Amor. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 




