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Relatório Dia Mundial de Oração 2020 

“Levante-se! Pegue a sua cama e ande! 

 

Em nossa Comunidade o culto do DMO foi realizado na quinta-feira, dia 05 de março, pois tem o Culto de Louvor nas 

quintas feiras. Esse culto é bem frequentado, quando realizado na sexta feira praticamente vem só as mulheres da 

OASE, por tal motivo antecipamos em um dia, assim muito mais pessoas participaram do culto. 

Foi seguida a programação do Livreto do DMO 2020, as músicas foram adaptadas. 

Na entrada da Igreja todos receberam um copinho com água e um cartãozinho onde durante a programação do culto 

escreveram seus comprometimentos. 

 

As celebrantes do culto foram as mulheres da OASE com a participação do Pastor Adelsir Sturzbecher. 

 



 

 

 

As mulheres da OASE foram acompanhando o livreto do DMO e o Pastor Adelsir trouxe uma breve reflexão sobre o 

tema, seguem alguns tópicos abordados: 

 Oração – a oração precisa de uma Ação, deve vir do Coração. 

 Precisamos agir 

 Precisamos nos envolver com os trabalhos da Comunidade 

 Precisamos tomar atitudes perante diversas situações 

 Somos presenteados com o Espírito Santo, é preciso crer. 

 Transformação – eu preciso deixar me transformar 

 A Comunidade somos nós 

 Agradeça que você pode ajudar, não reclame. 

 Ouro e prata eu não tenho, mas posso te dar amor, paz, um abraço 

 Para refletir: 

• O que posso fazer para permitir a transformação? 

• O que eu posso fazer pela paz, pela reconciliação? 

 

 



Durante o recolhimento das ofertas também foram recolhidos os cartões com o que cada qual escreveu. 

 

Ao final do culto as mulheres distribuíram copinhos com amendoim e pedaços de batata doce assada. 

 

 

Adriana Tribéss Rahn 

Pomerode, 10 de março de 2020. 


