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“Estou eu sendo injusto com você?” 

Relatório do Culto do Grupo de OASE da Paróquia de Arabutã. 

O Culto do DMO foi celebrado pelas mulheres da OASE das três comunidades  da 

Paróquia de Arabutã: Lajeado Quirino, Linha Paraíso e sede Arabutã. Tivemos a 

participação do Pastor Mauro Nilo Schneider, que após o badalar dos sinos, fez a 

abertura do culto saudando os presentes e convidou a todas para uma oração. 

O Pastor passou algumas informações sobre o país das Filipinas conforme o livreto e 

então passou a palavra para a coordenadora paroquial da OASE, Eda Haefleger 

Wedig. A coordenadora mostrou no mapa do  mundo a localização do País das 

Filipinas, leu um breve relatório do país e citou o tema escolhido para o culto do DMO 

de 2017: “Estou eu sendo injusto com você?” 

Convidou as mulheres escaladas para a leitura do livreto. As mulheres se colocaram 

em semi círculo no Altar, preparado com a Cruz, velas, arroz em saches, vasos com 

flores, produtos da terra e diversos tipos de frutas. 

Foram também distribuídos vários livretos entre as mulheres sentadas no grande 

grupo, que também acompanharam a leitura. Durante a celebração foram intercalados 

vários hinos já que as mulheres gostam muito de cantar. 

Na página 08 do livreto foi feito uma pausa em que o Pastor Mauro fez um comentário: 

“Na história bíblica , Jesus usou a generosidade do proprietário para nos ajudar a 

entender como é o reino dos céus.” 

“Como você vê o chamado de Deus para ações de justiça?” Nas Filipinas os vizinhos 

se ajudam na colheita. O Pastor Mauro lembrou  que também aqui onde moramos, 

antigamente era assim. E acrescentou, que tal resgatar essa colaboração, essa 

solidariedade entre nós! Várias mulheres se manifestaram para falar como era feita a 

colheita de produtos agrícolas com a ajuda mutua entre vizinhos. 

O  Pastor lançou a pergunta para refletirmos: “Como podemos ser solidários uns para 

com os outros, hoje?” Em seguida foi continuado a leitura do livreto. Durante um hino 

foram levantadas as ofertas ao Altar, o que somou o total de R$ 253,55 O qual já foi 

depositado conforme orientações do livreto. 

Após a Benção final proferida pelo pastor, foi servido um saboroso coquetel com chás, 

comes, As mulheres receberam sementes de arroz para plantarem na próxima 

primavera. Depois da colheita do arroz vamos trazer uns cachos para um encontro da 

OASE  e relembrar um pouco do que foi dito neste culto. Neste culto estiveram  

presentes  87 mulheres. 

“Deus de Amor, justiça e serviço, ajuda nos a sermos as sementes de mudança e a 

ser  teus instrumentos, para compreender o teu reino da Paz.” 

Eda H. Wedig, coordenadora. 


