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Assim que tivemos acesso ao conteúdo e desenvolvimento das atividades do DMO 2020 através 

do site, iniciamos o planejamento para este dia que também culminaria com o aniversário de 35 anos 

da OASE Esperança.  

 

Trouxemos a realidade das mulheres de Zimbábue para a nossa, adaptando conforme as nossas 

disponibilidades. Utilizamos o junco, decoramos com flores e folhagens semelhantes, tentamos 

vivenciar neste dia um pouco do contexto da vida delas.  

 

Nosso dia foi iniciado com as boas-vindas aos convidados, colaboradores e participantes do 

evento, pedindo as bênçãos de Deus e a presença do Espírito Santo.  

 

Para desenvolvermos o tema: “Levanta-te, pegue sua cama e ande” convidamos a equipe da 

Rede Feminina de Combate ao Câncer, a fazer-nos uma palestra sobre o câncer de colo de útero e de 

mama, falando sobre as prevenções e métodos de tratamento. Palestra esta que foi muito apreciada 

pelos ouvintes, pois muitas senhoras não fazem exames e nem vão ao médico por medo ou falta de 

informação.  

 

Cantamos hinos de louvor, nos juntamos em comunhão numa refeição farta e então apreciamos 

a apresentação do Grupo Folclórico Ucraniano, o qual nos mostrou danças típicas, e nos agraciou com 

esse momento lúdico e cultural.  

 

Vivenciamos a Celebração do DMO 2020, acompanhando o conteúdo dos livretos, juntamente 

com os Pastores convidados, Presbitério Paroquial, Senhoras da OASE Paroquial e Grupo de Jovens. Ao 

fim da celebração cantamos o Hino da OASE, o qual intensifica ainda mais a comunhão entre as 

participantes em torno de um elo comum.  

 

Encerramos com os festejos dos 35 anos da OASE Esperança, a qual era nossa anfitriã, e nos 

agraciou com tapetinho de junco e um marca páginas alusivos a este dia como lembrança deste dia de 

oração e confraternização.  

 

Porto União, 14 de Abril de 2020.  

 

Com as bênçãos de Deus,  

Pastora Cristiane Rubert  

Lindamir Otto Günther e Laurita Prediger  

Coordenadoras da OASE Paróquia Vale do Iguaçu 



 

 



 

 



    

    



 

 


