
Culto Ecumênico do Dia Mundial de Oração em Pereira Barreto-SP 

Ocorreu o culto ecumênico no dia 13 de março de 2020 as 19:30 h no Salão Paroquial 

da Igreja Anglicana Santo André com a participação dos membros das várias 

denominações Cristãs e também Espíritas. Já é o oitavo culto ecumênico do Dia 

Mundial de Oração nesta cidade e não só para orarmos juntos mas também temos os 

trabalhos sociais. Preparamos o altar com os símbolos do tema deste ano, que foi 

criado pelas mulheres cristãs do Zimbábue.  

 

 

 

 

 

 

Altar preparado 

Ainda tivemos a colaboração da pessoa que se preocupa com os idosos e com os 

outros, dedetizou o local e providenciou com o álcool gel preventivo, especialmente 

agora que estamos em tempo de provação, com a pandemia da Corona vírus.  

 Escolhemos os hinos significativos para o culto, e cada igreja estudou e preparou a 

liturgia. É assim enfeitamos o altar. Desde o ano passado temos utilizado o projetor, o 

que funcionou muito bem para que acompanhássemos a liturgia. 

                                                                                                 

                                                         As leitoras e líderes 

 

 

 



Tivemos a participação não só das mulheres, mas também dos homens. Sempre temos o apoio 

do Padre Zezinho, da Igreja Católica Romana, e do Rev. Carolino, da Igreja Episcopal Anglicana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservamos um momento para refletir sobre as acontecimentos no mundo e fizemos oração 

especial pela paz no mundo. 

 

O Dia Mundial de Oração é muito importante para nós. É a fonte de força e união em oração e 

ação. Em 2016 submetemos o nosso primeiro projeto (Projeto de Apoio aos Idosos 

fragilizados) à sede nacional de DMO. O projeto foi aprovado e recebemos a doação em 2017. 

Então iniciamos o desenvolvimento do projeto e conseguimos fundar a nova entidade 

(Associação de Apoio aos Idosos, “Megumi Kai”), juntando os vários grupos dos idosos e 

atividades no final do 2018. Nós continuaremos lutando para os necessitados com ajuda de 

Deus.                   “Levante –se, pegue sua cama e ande!” 

 

                                                                                                            Sachiko Kashiwagi Tamaki(IEAB) 

                                           Comissão ecumênica do Dia Mundial de Oração de Pereira Barreto-SP 

                                          


