
Relatório do Culto Ecumênico do Dia

Mundial de Oração 2021

Devido à pandemia, o culto ecumênico do Dia

Mundial de Oração 2021 foi realizado on-line. O

vídeo do culto foi lançado no dia 5 de março de

2021 no Facebook e Youtube, e o link foi enviado ao
grupo de Whatsapp.

A liturgia foi dividida entre cinco denominações:

Igreja Católica Romana, Igreja Episcopal Anglicana

do Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, Primeira Igreja

Batista e Assembleia de Deus Ministério Belém.

Tivemos a participação de mulheres de diferentes

cidades, como Pereira Barreto, Araçatuba, Guaimbê

e São Paulo. Cada leitora fez sua filmagem em casa e a enviou para a organizadora,

para ser editado o vídeo.

A liturgia deste ano foi preparada pelas mulheres de Vanuatu, país na Oceania. No
culto utilizamos o cartaz do DMO 2021 e a Bandeira Nacional de Vanuatu. No início

do culto, ao som da música de Vanuatu, fizemos a procissão carregando uma vela,

Bíblia, a Bandeira de Vanuatu e uma cesta simbolizando os produtos do país. O coral

do Grupo Dr. Bezerra de Menezes cantou os hinos do culto todo, e as mulheres

representantes assumiram as leituras. Este ano, convidamos Christina Winnischofer,
da União das Mulheres Episcopais do Brasil, de São Paulo, para fazer a mensagem

baseada no tema do culto: “Construir sobre um firme fundamento.” A oferta foi

coletada antes e depois do culto, e foi depositada para o DMO Nacional. Foi uma

experiência nova e rica em diversidade e também foi uma demonstração de que

podemos unir forças, mesmo com diferenças nas doutrinas, e que a distância física

não é mais um obstáculo.

Desde o ano passado, muitas coisas mudaram, mas Jesus nunca muda e sempre está

conosco. Louvado sejas, ó Cristo!

Representante

Sachiko Kashiwagi Tamaki

Grupo Ecumênico de Pereira Barreto

Assista o vídeo, clicando no link abaixo, na página do Relatórios 2021

Estado do SÃO PAULO - Pereira Barreto

Pereira Barreto-Federação de Igrejas Evangélicas Nikkeis do Brasil-Departamento de Mulheres


