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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

LITURGIA PARA O DOMINGO DE RAMOS 

#Tempo de Quaresma 
 

 
 

 

Prelúdio 
 

Acolhida 
 

(convidar as crianças para realizarem esse momento) 

 

(Leitura a partir do texto bíblico de Mateus 21.1-5) 

 

Criança 1: Ao se aproximarem de Jerusalém, Jesus enviou dois discípulos a uma aldeia que estava 

logo à frente, lá deveriam procurar por um jumentinho. 

Criança 2: Lá foram eles. E quando chegaram a aldeia, não é que Jesus estava certo? Havia 

mesmo um jumentinho.  E o levaram para Jesus como ele havia ordenado. 

Criança 3: Assim, se cumpriu a palavra do profeta Zacarias:  

“Eis que aí vem o teu Rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, ...”  

Criança 1: Vamos louvar e adorar ao nosso Rei Jesus. 

 

Cântico:  

-Hosana (CD Cristo em mim – CNEC - disponível em: http://metodista.org.br/escola-dominical-

musicas ) ou  

-Hosana (disponível em https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/hosana/) 

 

 

ADORAÇÃO         
  
Dirigente:  Leitura Bíblica: Salmo 24.7-10 

Orações ou frases de adoração pela comunidade 

http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/hosana/
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Cântico: (sugestões) 

-Com glória coroai (Hino 130 do Hinário Evangélico) 

 (disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/130-com-gloria-coroai.html) 

-Ao único (disponível em: www.cifraclub.com.br/aline-barros/ao-unico/)  

-Em Espírito e em Verdade (disponível em: www.cifraclub.com.br/harpa-crista/em-espirito-em-

verdade/)  

 

 

CONFISSÃO 
 

Chamado à confissão: Leitura Bíblica de Marcos 11.1.5 

 

Cumprindo a ordem de Jesus, os discípulos soltaram o jumentinho. Nesse momento, algumas 

pessoas que estavam próximas reclamaram e perguntaram: “O que vocês estão fazendo”? 

Os discípulos precisaram confiar totalmente nas palavras do Mestre, para entrarem na aldeia, 

levarem o jumentinho e ainda responderem conforme a orientação de Jesus, caso fossem 

questionados, o que de fato aconteceu. 

 

É momento de refletir se nos falta essa confiança de obedecer às palavras do Senhor, pelo receio 

de que nos perguntem também: “O que você está fazendo?”   

 

É momento de confessar se, por receio de reclamações e questionamentos, deixamos de seguir 

as orientações do Senhor. 

 

É momento de confessar se, por não compreendermos o agir do Senhor, somos nós quem 

reclamamos e questionamos outras pessoas. Oremos. 

 

Oração silenciosa 

 

Oração de confissão 

 

Palavra de Esperança: Salmo 32.5-8 

 

LOUVOR 
 

Ofertório 

 

Cânticos de louvor com a comunidade (sugestões) 

Reina em mim (disponível em: www.cifraclub.com.br/vineyard/reina-em-mim/)  

Louvemos ao Senhor (disponível em www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262051/ 

 

EDIFICAÇÃO 
 

Reflexão Pastoral 

 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/130-com-gloria-coroai.html
http://www.cifraclub.com.br/aline-barros/ao-unico/
http://www.cifraclub.com.br/harpa-crista/em-espirito-em-verdade/
http://www.cifraclub.com.br/harpa-crista/em-espirito-em-verdade/
http://www.cifraclub.com.br/vineyard/reina-em-mim/
http://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262051/
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DEDICAÇÃO  
 

Dirigente: Leitura Bíblica: I Timóteo 1.17 

 

Cântico final:   

Aclame ao Senhor (disponível em: www.cifraclub.com.br/aline-barros/aclame-ao-senhor/ ) 

 

Oração Final 

 

Senhor, Rei dos Reis. Bendito o Reino que vem! Hosana, nas maiores alturas! 

Nos comprometemos a anunciar e a construir esse Reino. 

Guia-nos por caminhos de justiça, integridade e esperança. 

Amém.  

 

Benção Apostólica 

 

Poslúdio 

 

 

                          Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical 

 

 

Outras sugestões de Liturgias: 

 

2014 - http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/liturgia-dia-do-

pastor_a-2014.pdf 

 

2017 - http://www.metodista.org.br/sugestao-de-liturgia-para-o-domingo-de-ramos-e-dia-da-

pastora-e-do-pastor-metodista 

 

http://www.cifraclub.com.br/aline-barros/aclame-ao-senhor/
http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/liturgia-dia-do-pastor_a-2014.pdf
http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/liturgia-dia-do-pastor_a-2014.pdf
http://www.metodista.org.br/sugestao-de-liturgia-para-o-domingo-de-ramos-e-dia-da-pastora-e-do-pastor-metodista
http://www.metodista.org.br/sugestao-de-liturgia-para-o-domingo-de-ramos-e-dia-da-pastora-e-do-pastor-metodista

