
DIA MUNIDAL DE ORAÇÃO  

CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA EM PEREIRA BARRETO-SP 

RELATÓRIO 

A celebração ecumênica do Dia Mundial de Oração foi realizada no dia 10 de março de 

2017às 19:30 horas na Paróquia de Santo André da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

com a colaboração da Igreja São Francisco Xavier da Igreja Católica. A comissão 

ecumênica do DMO em Pereira Barreto que foi formada e composta pelas mulheres 

das ICAR e IEAB em 2015, realizou o primeiro culto ecumênico na Igreja São Francisco 

Xavier , foram distribuídos para várias equipes tendo participação de ambas partes 

juntos organizando o evento ecumênico. O altar foi montado com os objetos   

simbólicas como pano vermelho na cruz, a Bíblia, dois castiçais de velas, e com as 

oferendas que as mulheres representantes e as meninas 

foram colocadas. Na entrada do salão, os participantes 

receberam suco de limão de recepção como do ano 

passado.  

 

 

     Na procissão, as mulheres representando as Ilhas da Filipinas e as meninas levando 

as oferendas até o 

altar                                                                

 

 

 

 



 O coral ecumênico formado por quatro jovens das duas igrejas conduziram cantando 

os hinos e as letras foram projetadas no telão que facilitaram o acompanhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As líderes e leitoras das ICAR e IEAB conduziram a liturgia preparada pelas mulheres da 

Filipinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tivemos a participação da Revda. Carmen, a capelã da UMEAB (União das Mulheres 

Episcopais Anglicana) que leu o evangelho e logo em seguida deu a mensagem 

baseada no tema do Culto, “Estou sendo injusto com você?”  

 

 

 

Foram distribuídos as lembrancinhas de saquinho de arroz.  

 

 

 

 

Queremos agradecer ao DMO nacional que aprovou o nosso projeto da Comissão Ecumênica 

do DMO de Pereira Barreto. Este projeto- “Centro do Idoso fragilizado” acrescentado 



timidamente este ano como experiência para poder ampliar futuramente quando adequar 

com os equipamentos.  

 

Benção final pelos reverendos, Pároco da Igreja Santo André Rev. Tamaki, Venerável 

Arcediago Rev. Carolino de Araçatuba, Rev. Carmen de São Paulo, Diácono Rev. Sanda, 

Postulante Renato de Guararapes da IEAB e um representante da ICAR seminarista 

Bruno.  

Tivemos a participação de 200 pessoas da cidade local Pereira Barreto e também das 

outras cidades como Guaimbê, Guararapes e Araçatuba. 

A Comissão Ecumênica junto com as leitoras colaboradoras agradeceram a presença 

de todos e encerrou com desejo mutuo que é engrandecimento do Reino de Deus. 



   

 

Secretarias da Comissão Ecumênica 

Sachiko Kashiwagi Tamaki- IEAB                         Maria Cristina Antunes da Silva -ICAR 

 


