Relatório Regional de Pelotas do DMO 2017
“Estou eu sendo injusto com você” Mateus 20.1.16
Mulheres de Filipinas dia 3 de março de 2017
As atividades da Regional Pelotas sempre inicia com o culto do Dia Mundial
de Oração, que este ano foi celebrado na Catedral do Redentor, da Igreja Anglicana de
Pelotas, Centro.
Para esta celebração, nos preparamos o ano inteiro, nos reunindo na
segunda sexta feira de cada mês, alternando o local da reunião, que sempre é
realizado em umas das igrejas que fazem parte da Regional (Anglicana, Católica
Romana, IELB e a IECLB). Os estudos bíblicos são material precioso para o nosso
“crescer espiritual”. Também cada membro é desafiado a estudar os mesmos em seus
grupos de origem. Assim, também conhecemos o país de origem do culto e vivemos
um pouco da cultura e de suas peculiaridades.
Para que possamos assimilar bem o tema e o lema do culto do DMO,
realizamos um passa-dia anual que neste ano foi realizado no sítio da família Vergara.
Neste encontro é um momento de recarregarmos nossas energias e estarmos reunidas
como irmãs e podermos estar na presença de Deus em comunhão e estudo da Palavra
e oração. Neste ano sentimos a presença do espírito santo conduzindo este dia
maravilhoso, fomos muito bem recebidas desde o cafezinho da chegada, o almoço
gostoso e do café da tarde e sentimos um grande amor que não tínhamos vontade de
ir embora para nossas casas. A Reverenda Dilce Paiva foi muito preciosa na condução
dos estudos.
Também realizamos um chá que anualmente nos une em torno deste
evento. Este ano o chá foi realizado no salão paroquial da Igreja Anglicana. Este chá
serve para termos fundos para ajudar as irmãs que representam o grupo e também
para custear, em parte o nosso passa-dia. A venda dos talentos (trabalhos manuais)
reverte para uma entidade assistencial, este ano foi a APECAM, que auxilia pessoas
com câncer. Ainda no final do ano realiza-se uma rifa.
Neste ano mais uma vez, sentimos a benção de Deus na realização do
culto. A abertura do culto foi feita pelo grupo musical do projeto Associação Amar,
ligado a igreja Anglicana e também o coral Eunice Lamego regido pelo maestro João
Carlos que sempre abraçou o culto do DMO. Este momento tem sido muito alegre e
profundo pois a congregação participa cantando.
A liturgia foi participativa e ao trocarmos os saquinhos de arroz sentimos a
alegria de todos. Durante a celebração o grupo de canto manancial da IECLB fez sua
participação, cantando louvores. Na saída, entregamos como lembrança do culto, um
caramelo de puxa puxa, lembrando as grandes plantações de cana de açúcar das
Filipinas.
Ficou em nós, o gostoso sentimento de termos sido agentes de bênçãos
para todos os que participaram do culto.
Agradecemos a Deus por este ano que passou, por podermos ter realizado
todas as atividades previstas e nos colocamos mais uma vez sob a benção de Deus para
a nossa caminhada deste ano.
Com carinho, pela diretoria do DMO Regional Pelotas – RS.

