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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

LITURGIA PARA O DIA DE PENTECOSTES 
 

 
 

 
(Na recepção, entregar balões vermelhos* (vazios) para todas as pessoas)  
 
 

ACOLHIDA 
 
Cântico:  
“Vento Impetuoso” (https://www.letras.mus.br/ludmila-ferber/417326/) ou “Vem Espírito Divino” 
(Hino 65 do Hinário Evangélico) 
 
(Enquanto entoa-se o cântico, as crianças entram, em direção ao altar, com balões vermelhos nas 
mãos, cheios de ar, porém, sem dar o nó) 
 
Dirigente: “de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa 
onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou 
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras 
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem”. (Atos 2.2-4) 
 
(Nesse momento, as crianças, do altar, soltam os balões, e dizem à uma só voz: - O vento do Espírito 
traz transformação!) 
 

ADORAÇÃO 
 

Orações ou frases de adoração pela comunidade 

Cântico: “Doce Presença” (www.letras.com.br/corinhos-evangelicos/doce-presenca) ou “Culto a 
Trindade” (Hino 68 do Hinário Evangélico) 

 

https://www.letras.mus.br/ludmila-ferber/417326/
http://www.letras.com.br/corinhos-evangelicos/doce-presenca
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 “Escola Dominical presente na vida” 

 

 

CONFISSÃO 
 
Dirigente: Leitura Bíblica de João 16.8-11 
“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não 
creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe 
deste mundo já está julgado.”  
 
Cântico: “Espírito Santo” (www.letras.mus.br/fernanda-brum/77684/)  
(cantado por um grupo ou solo enquanto a comunidade permanece em oração) 
 
Oração de Confissão  
 
Cântico: “Vida Santificada” (Hino 283 do Hinário Evangélico) 
(Após o cântico, o(a) dirigente solicita que todos(as) encham seus balões e não amarrem) 
 
Palavra de Esperança: “O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de donde vem, 
nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito”. (João 3.8) 
(Após a Palavra de Esperança, o(a) dirigente pede que todos(as) soltem seus balões e estes voarão 
em diversas direções) 
 
Dirigente: Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida que glorifique o Nome do Senhor! 
 
 

LOUVOR 
 
Leitura Responsiva (Litania) 
Juvenis: É na unidade da busca, na comunhão, no anseio por Sua Presença, que te encontramos; 
Homens: É quando entendemos que não é por força, nem por poder... 
Mulheres: É quando compreendemos que o Poder se aperfeiçoa na fraqueza... 
Todos(as): Que somos guiados(as) por ti e experimentamos o teu agir em nós e através de nós! 
Porque, onde habitas, há liberdade! 
(Estoura-se um balão) 
 
Cânticos: (Sugestões) 
Santo Espírito (www.letras.mus.br/laura-souguellis/santo-espirito-holy-spirit/) 
Chuva de Avivamento (www.letras.mus.br/alda-celia/131434/)  
Assim como a corça (www.letras.mus.br/alda-celia/892090/)  
O Espírito de Deus está aqui (www.cifraclub.com.br/fernandinho/o-espirito-de-deus-esta-aqui/)  
 
Ofertório 

http://www.letras.mus.br/fernanda-brum/77684/
http://www.letras.mus.br/laura-souguellis/santo-espirito-holy-spirit/
http://www.letras.mus.br/alda-celia/131434/
http://www.letras.mus.br/alda-celia/892090/
http://www.cifraclub.com.br/fernandinho/o-espirito-de-deus-esta-aqui/


 

 3 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

Dirigente: É o Espírito quem nos convence da justiça. É Ele quem nos dirige ao(a) necessitado(a) e na 
contribuição com a obra missionária! Que Ele nos conduza com desprendimento em nossos dízimos 
e ofertas à fim de que possamos participar desse momento com sincera gratidão por tudo o que 
temos! 
 
Cântico: Te Agradeço (www.vagalume.com.br/kleber-lucas/te-agradeco.html) 
 
Acolhida das crianças 
 

EDIFICAÇÃO 
 
Mensagem Pastoral 
 

DEDICAÇÃO 
 
Dirigente: Leitura Bíblica de Atos 2.46-47 
“Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas 
refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o 
povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos”.  
 
Oração de Envio 
 
Benção 
Que Deus te envolva em Seus braços de amor, que a Graça de Cristo te cubra e que o Espírito Santo 
te conduza em todos os teus passos hoje e para todo o sempre! Amém! 
 
(Na saída, entregam-se balões vermelhos cheios a todos(as) marcados com a frase “seja SEMPRE 
cheio(a) do ESPÍRITO”) 
 
 
 
 
*Caso não seja possível realizar a dinâmica utilizando balões de ar, você pode substituir por cata-
ventos ou bandeirinhas de papel de seda, e utilizar o recurso de ventiladores ou abertura das janelas.  

 
                                              
                                                                                                                                                                      
 
 
 

                          Liturgia elaborada pela Pra Gabriela Albertin e pelo Departamento Nacional de 

Escola Dominical 

http://www.vagalume.com.br/kleber-lucas/te-agradeco.html

