
Relatório Dia Mundial de Oração 2018 

Três de Maio – R$ 

  

  

Em Três de Maio somos quatro igrejas parceiras do 
DMO: católica, congregacional, IECLB e IELB. Conforme 
rodízio, este ano foi na igreja católica. A abertura do mês da 
mulher, a cada ano, é com a celebração do DMO. A OASE e 
o DMO fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – COMDIM.  

Foi sugerido fazer um cartão para escrever um compromisso com a natureza, então 
elaboramos um com a colaboração da artista plástica Marlene Rossoni. O Espírito Santo me 
iluminou a visitar cinco escolas de crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Fui bem 
recebida e expliquei aos professores o objetivo da visita, adoraram a idéia: às crianças pintar e 
escrever seu nome; aos participantes, orar durante um ano para a criança que pintou. Assim 
divulguei o DMO. As crianças escreveram no caderno o convite da celebração para mostrar aos 
pais. Também divulguei nas emissoras de rádio de Três de Maio. 

Na entrada da igreja, cada participante recebeu o cartão. Durante a celebração foram 
desafiados a escrever um compromisso com a natureza. No momento das ofertas, depositaram 
o cartão. No final cada um(a) pegou aleatoriamente um exemplar e foi sugerido a orar à criança 
que pintou. Na mesma noite uma amiga da IELB, ligou com alegria e emoção pelo fato de o 
pastor ter pego o cartão que seu filho pintou. As ofertas somaram R$ 552,50. Na época da 
Páscoa, fui agradecer o trabalho lindo que fizeram.  

  

                

 

Rádio Colonial – AM e FM 

  



 

Rádio Cidade Canção FM 

  



 

Divulgando no colégio 



  

 

 

Pinturas das crianças 

  



 

Altar na igreja Católica 

  



 

Lourdi Bender (representante do DMO no COMDI)M e Ivone Bado Streichel (representante da 
OASE no Conselho e presidente do COMDIM) e criança participante. 



  

 

Celebrantes 

  

 

Representantes do COMDIM 

  



 

Momento do pronunciamento da representante do prefeito, secretária da Secretaria da Mulher 
– Márcia Herbertz 

  

 

Bênção dos ministros de todas as igrejas. 

  



 

Momento de agradecimento às crianças pelo lindo trabalho que elaboraram para o DMO 



  

 

O cartão elaborado e pintado pela artista plástica Marlene Rossoni foi eternizado neste quadro 
que está fixado em meu quarto com muito orgulho. 

  

Lourdi Bender 

Representante do DMO no COMDIM 

Três de Maio, RS 

 


