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RELATÓRIO DO DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO

“E  o  segundo  mais  importante  é  este:  ame os outros  como você  ama a  você

mesmo”( Marcos 12.31).

Amar  não é só sentimentos  e nem somente palavras.  É também ação que se

traduz consigo, com o próximo, com a natureza e com a criação de Deus. Que Jesus

Cristo  traduza a  nossa vida  em atitudes de amor,  onde nos encontramos e  que nos

transforme em pessoas mais amáveis.

O Pastor Mauro Schneider juntamente com seus familiares empenharam-se para

que o  culto  Paroquial  do  Dia Mundia da Oração se  realiza-se,  mesmo em tempo de

pandemia.  No  dia  5  de  março  de  2021,  realizou-se  esse  culto  on-line  que  teve  boa

participação. Os Hinos foram adaptados a realidade local sem perder o foco do tema

organizado pelas mulheres de Vanatu. E os textos explorados na meditação foram: Salmo

127.1-5, Mateus 5.38.39.43, Mateus 7. 12.13.14.21.24-29, Tessanonecense 5.16.17.18.

Fez-se  oração  de  intercessão,  lembrando:  das  mulheres  de  lá,  dos  doentes,

enfermos, do isolamento social no mundo, etc. Com o firme propósito de construir a casa

sobre firme rocha.

Para implantar-se o bem, uma vida justa, caminhos novos e fazer o amor florecer,

torna-se  necessário  ouvir  e  praticar  da  Palavra,  entendê-la,  ser  misericordioso,

pacificador, ajudar com alegria o semelhante e identificar-se com Jesus. Esse é o plano

de Deus para servir com amor.

Citou-se a regra de ouro: “Fazer aos outros o que queremos que os outros façam

por nós”( Mateus 7.12). Ajudar na dor e na alegria, testemunhar, obedecer e transformar

com boas maneiras, assim como Jesus Cristo ajudou e instruiu.

Ajudar  o  próximo  para  a  superação  em  tempos  de  discriminação,  desunião,

politicagem, descaso, como nos tempos vividos atualmente no mundo todo.

 “Que a graça e a paz de Deus nosso pai, estejam com vocês! “(Colossences 1.2-b)


