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 “Escola Dominical presente na vida” 

 

SUGESTÃO DE LITURGIA PARA CELEBRAÇÃO DO PENTECOSTES – 2017  
 

                                                              
 

ADORAÇÃO    
 
Acolhida 
 
Dirigente: 
“E Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. ” 
João 14.16 
 
Dirigente e/ou a Congregação: 
 
Ó SOPRO DIVINAL, REAL CONSOLADOR, PROMESSA E DOM CELESTIAL, 
REVELA O TEU AMOR!  VEM COM TEU VENTO, AVIVAR NOSSOS CORAÇÕES.1 

                                                                       
(Entrada do elemento vento: enquanto a comunidade canta o cântico sugerido abaixo: Uma dupla 
juvenil, ou grupo de dança, trará a toalha vermelha [cor desse período litúrgico]; a dupla ou grupo 
pode entrar dançando e/ou fazendo movimentos com a toalha, representando o vento. Esta mesma 
toalha será colocada na mesa do altar. Ao final, o dirigente ou um/a juvenil faz a leitura de Atos 2.1-
2) 
 
Cântico  
-Descerá sobre ti o Espírito Santo  
(Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/comunidade-de-nilopolis/189943/ )    
ou 
- Há um doce Espírito aqui 
(Disponível em: (https://www.letras.mus.br/kaytha-marcelino/1919582/)   
 

                                                 
1 Texto baseado no hino 47 do Hinário Evangélico 

 

https://www.letras.mus.br/comunidade-de-nilopolis/189943/
https://www.letras.mus.br/kaytha-marcelino/1919582/
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 Orações espontâneas de gratidão pelo Consolador enviado por Deus  
 
Cântico 
Vem Espírito Divino (Hino 65 do Hinário Evangélico) 
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/065-vem-espirito-divino.html 
 
 
 

CONFISSÃO 
 
 
Dirigente:   
“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o 
mal. Aprendei a fazer o bem; atendei à justiça, repreendei ao opressor; defendei o direito do órfão, 
pleiteai a causa das viúvas. “ Isaias 1.16-17 
Confessemos nossos pecados, pois Deus é fiel é justo para nos purificar. 
                                              
Dirigente e/ou a Congregação: 
 
VEM COMO O FOGO ARDER, E TODO O MAL QUEIMAR;  
VEM ALMAS FRIAS AQUECER. ENSINA-NOS AMAR.2 

                                             
(Entrada do elemento fogo: enquanto a congregação canta o cântico sugerido abaixo, dois adultos, 
(um homem e uma mulher) trazem uma vela, uma lamparina, ou algo que represente o fogo. É 
interessante acendê-lo quando estiver na mesa do altar.) 
 
Cântico:  
- Eu navegarei 
(Disponível em: https://www.letras.mus.br/cancao-nova/169358/)  
 
Oração de Confissão: Pastora/Pastor ou Convidado/a 
 
 
Palavra de Esperança 
Dirigente:  Leitura do texto bíblico de Atos 2.3 e texto abaixo: 

                                                 
2 Texto baseado no hino 47 do Hinário Evangélico 

 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/065-vem-espirito-divino.html
https://www.letras.mus.br/cancao-nova/169358/
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O Espírito é presença, que ilumina nosso caminhar, guia nossos passos na verdade, e dos ensinos de 
Cristo nos faz lembrar. O Espírito é como fogo, que aquece nosso coração, gerando alegria, força e 
disposição, para servir na Missão. 
 
 
 

LOUVOR 
 
 
- Ofertório 
 

- Cânticos com a congregação 

 
-Acolhimento das crianças 
Receber e cantar com as crianças a canção: Vento (CD Canções pra toda hora, faixa n°4) 
(Disponível em: http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas)  
 
(Distribuir tecidos leves para as pessoas que estiverem sentadas próximas aos corredores e convida-
las a, em pé, segurar os tecidos formando um “túnel”.  Cantar a canção novamente, movimentando 
os tecidos, para simbolizar a ação do vento, enquanto as crianças passam por esse “túnel” saindo 
para continuar o momento cultico, num espaço específico para elas. 
Obs.: A acolhida das crianças também pode ser feita através desse “túnel". 
 
 
 

EDIFICAÇÃO  

                                            
 
 
(Entrada do elemento água: a pastora ou o pastor, traz uma vasilha transparente com água e 
coloca na mesa do altar. Em seguida fará a leitura bíblica de João 7.37-39 e do texto abaixo) 
 
No princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água que nos lava, nos limpa, nos purifica, 
água do renascimento, do nosso batismo, água viva geradora de vida. Jesus é a água da vida! E 
quem nEle crer, do seu interior rios de água viva fluirão, serão cheios do Seu Espírito. 
 

Palavra Pastoral 
 
 

http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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DEDICAÇÃO  
 

                                                    
(Entrada do elemento óleo: um/a jovem entra com o óleo e coloca sobre a mesa do altar, e faz a 
leitura bíblica de Atos 2.7-8) 
Dirigente: O óleo é razão da força, do vigor, da cura e da eleição vinda do alto. O próprio Cristo é o 
ungido que nos envia para a proclamação da vida guiada pelo Espírito divino, unção que não termina 
em nós, mas transborda e se faz completa quando inunda o outro. 
 
Cântico  
Enche-me Espírito 
(Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/348525/)  
ou 
Espírito, enche a minha vida 
(Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262036/)  
 
 
Oração Final 
 
 
Benção  
Que o calor de Deus nos encha do óleo da alegria. 
Que a graça de Jesus nos ajude a viver em unidade. 
E que o sopro do Espírito nos leve em paz, 
para que indo, façamos discípulas e discípulos. 
  
 
 
 

Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical 
 

https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/348525/
https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262036/

