
RELATÓRIO

CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO DE  04 DE MARÇO DE 2022

Link da celebração ao vivo no canal da Igreja no Youtube:

Celebração do Dia Mundial de Oração - 04 de março de 2022

Post no Instagram: https://www.instagram.com/p/CatNG0bLknY/

O Culto foi realizado na Igreja Metodista na Lapa situada na Rua Camilo, 682, Vila Romana,

São Paulo; e preparado pela Sociedade Metodista de Mulheres da Igreja Metodista na

Lapa. Foi seguido todo o roteiro que se encontrava na revista preparado pelo Comitê do

DMO da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte para a preparação do Culto de

Adoração. A cerimônia foi dirigida por Marcia, Raquel, Reverendo Pedro Nolasco, Sirley e

Vilma, contando com a organista Denise e a presença da presidente da Sociedade de

Mulheres local, D. Jacy. O ministério de ornamentação, composto por Eunice e Marcia

organizou a mesa, Raquel cuidou das músicas e registros em fotos e vídeos.

Iniciou-se a programação com a leitura de Gênesis 1.1 e 3 pela irmã Marcia, foi acesa a

primeira vela e feitas orações pela comunidade. As boas vindas e saudações foram

dirigidas pela irmã Vilma e o primeiro hino de louvor entoado foi o nº 74 do Hinário

evangélico utilizado pela Igreja Metodista, “Bendito seja Deus''.

A leitura histórica e da temática do culto com informações sobre o profeta Jeremias foi

realizada pela irmã Vilma, seguida pela leitura bíblica de Jeremias 29.1-14, por Raquel e

Marcia.

Após ouvirmos o Hino “Com certeza eu conheço os planos” (For Surely I Know The Plans I

Have For You) de Lucy Hole1, a irmã Edna acendeu a segunda vela. As orações de

confissão foram feitas pelo Reverendo Pedro Nolasco, pastor de nossa Igreja.

Na reflexão ‘Vozes de Mulheres’, a irmã Vilma fez a introdução dos testemunhos e uma

pergunta que foi respondida por três mulheres: Sirley como “Lina”, Raquel como “Natali” e

Marcia como “Emily”. Após entoado o Hino 377 de nosso hinário, “Confiança em Cristo” e

acesa a terceira vela, as três mulheres referidas anteriormente leram os testemunhos

presentes nas Histórias de Esperança, a comunidade fez as orações e a quarta, quinta e

sexta velas foram acesas, enquanto ouvia-se ao fundo o hino “Com certeza eu conheço os

planos”.

1 For Surely I Know The Plans I Have For You - Rhianydd Hallas. Disponível em
<https://files.comunidades.net/dmoracao/8.09._For_Surely_I_Know_The_Plans_I_Have_For_You_-_
Rhianydd_Hallas.mp3>.

https://www.youtube.com/watch?v=PiN604fxHKE
https://www.instagram.com/p/CatNG0bLknY/


A oração de Ação de Graças foi feita pelo nosso pastor Pedro Nolasco, assim como as

Orações de Intercessão e a Oração de Consagração da Oferta; seguidas pelo Hino de Ação

de Graças nº 125 de nosso hinário.

Cada família, ao entrar na Igreja, recebeu um envelope com sementes. A irmã Sirley

apresentou as questões sobre as sementes para as pessoas refletirem sobre o assunto. Em

seguida, Sirley as convidou para o momento de silêncio para oração pessoal e houve uma

orientação para plantar as sementes como um lembrete do amor constante de Deus e de

suas esperanças. Durante esta dinâmica, tocou a música disposta nos materiais do DMO,

Danny Boy - Highcliffe Brass Quintet.2

A sétima vela foi acesa, e tocado novamente o Hino “Certamente conheço os planos”. Nas

orações de Intercessão, o pastor Pedro fez uma oração especial em favor da Ucrânia. No

encerramento do culto, foi tocado o Hino “Faze de mim um canal da tua paz” na versão em

inglês3 e feita a Oração de Consagração da Oferta. Antes da bênção e envio, o nosso

pastor Pedro chamou a presidente da Sociedade de Mulheres, D. Jacy para dar uma

palavra à Igreja e a nossa organista Denise tocou o poslúdio.

Raquel Carvalho

Secretária da Sociedade Metodista de Mulheres na Lapa

3 Prayer Of St. Francis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AEoyqMG1bDA>.

2 Danny Boy - Highcliffe Brass Quintet. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1NPP1JWcn75lY7QIgr121wrDqHojcFOkC/view>.






























