
Relatório do DMO 2020 

União Paroquial Luterana de Blumenau – CEB 
 

Dia 6 de março de 2020, às 19h30min, na Comunidade Luterana de 
Badenfurt – Paróquia Luterana de Badenfurt, realizou-se a celebração do Dia 
Mundial de Oração ano 2020. Neste ano, a celebração foi preparada pelas mulheres 
do Zimbábue e teve como tema: “Levante-se, pegue sua cama e ande!” (Jo 5.8) 
 

Como Comunidade Luterana do Badenfurt, preparamos o templo (o local da 
celebração) com uma decoração que fizesse referência a cultura do Zimbábue e 
com carinho foi preparado uma confraternização após o momento de celebração. O 
qual foi realizado no salão, ao lado do templo da Comunidade. 
 

A nossa celebração teve uma rica participação das 9 paróquias que 
constituem a nossa União Paroquial Luterana de Blumenau/SC – CEB (UPL-CEB) e 
a presença da Paróquia Católica do bairro, Paróquia São João Batista. Reunimos 
cerca de 250 pessoas e a oferta somou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
Ressaltamos com alegria que iniciamos uma participação ecumênica através 

da presença do Pe João Leonardo Hoffmann, o qual nos trouxe uma palavra de 
saudação. Destacamos também a rica e bonita presença dos Ministros e das 
Ministras da UPL – CEB. 

 
As mulheres celebrantes foram às líderes dos Grupos de OASE (Ordem 

Auxiliadora de Senhoras Evangélicas) da UPL – CEB. Estiveram a frente da 
organização deste dia às Ministras Pastoras Márcia Helena Hülle e Gabrielly 
Ramlow Allende. 
 

O Louvor foi conduzido por uma equipe de música formada por 10 
musicistas com diversos instrumentos e sob a condução da Maestra Jussara 
Siewerdt. A mensagem da celebração foi feita pelas Ministras Pastoras Gabrielly 
Ramlow Allende que conduziu a parte bíblico-teológica e a Pa Márcia Helena Hülle 
que conduziu a parte da dinâmica composta pelas perguntas de reflexão que a 
liturgia sugere. 
 

Em cada momento, pudemos experimentar comunhão de fé, de vida e de 
amizade. O ponto alto das celebrações do Dia Mundial de Oração sempre é a 
COMUNHÃO – Comunhão entre nós e com as mulheres de outros países que 
preparam a celebração. Essas celebrações são sempre um momento rico no qual 
podemos aprender, ampliar nossos conhecimentos, nossos horizontes e praticar a 
empatia com os relatos das realidades apresentadas pelos países responsáveis na 
elaboração dos livretos. 
 

Que sigamos unidas e em comunhão através do essencial gesto de fé que é a 
ORAÇÃO. 
 

Gabrielly Ramlow Allende 
Ministra Pastora Luterana 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


