
 

1 
 

Sugestão de Celebração - Dia de Pentecostes – 2016 

 

Pentecostes: essa também é a nossa história...  

 

 Prelúdio  

 

 Acolhida  

[Acolha as pessoas e destaque que o Pentecostes também acontece à medida que nos 

reunimos para louvar e adorar ao Senhor. Ele graciosamente envia seu Espírito sobre 

nós].  

 

 Leitura Bíblica:  

‘’E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e 

vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E 

também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. ’’  

Joel 2.28-29   

 Cântico:  

HE 65 – Vem Espírito Divino  

(http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/065-vem-espirito-divino.html)  

 

 Composição da mesa do altar: 

 

Tocar uma música instrumental, enquanto isso as pessoas entrarão com os elementos que 

comporão a mesa do altar: Bíblia, flores, etc. Nesse culto utilizaremos as velas para 

simbolizar as nossas vidas iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Busque pessoas de várias 

idades para levarem as velas, a ideia é expressar a diversidade da Igreja, do Reino de Deus. 

Enquanto as velas apagadas forem levadas ao altar, acontecerá a leitura do texto bíblico de 

Atos 2.1-4:  “1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 

2.de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde 

estavam assentados. 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e 

pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a 

falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem” Atos 2.1-4.  

 

Ao final da leitura, acender todas as velas como simbolismo do fogo do Espírito Santo de 

Deus nas nossas vidas. 

 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/065-vem-espirito-divino.html
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Pentecostes: tempo de adorar ao Espírito Santo que não nos deixa só! 

 

 Oração de Adoração  

[Oração espontânea ou como a que segue abaixo] 
 
Pai de amor, te adoramos.  
Rendemos graças ao Deus Criador. 
Te louvamos pelo Teu Filho Jesus,  
pela redenção dos pecados,  
pela salvação de nós mesmos.  
Te agradecemos por nos enviar o Teu Espírito,  
por ter nos permitido viver o consolo e  
a paz de sabermos que te temos conosco para todos sempre.  
Te exaltamos Pai, Filho e Espirito Santo!  
Adoramos a Santa Trindade! 
Em nome de Jesus, Amém!  [Isabelle de Freitas]  
 

 Cântico:  Espírito Santo – Israel Salazar   

(https://www.letras.mus.br/israel-salazar/espirito-santo-entre-amigos/) 

 

Pentecostes: tempo de se abrir para o Santo Espírito nos inundar 

 

 Chamado à confissão:  

[Enquanto a Igreja se reunia para louvar, adorar e buscar ao Senhor, o Espírito do Senhor 

inundou aquele lugar. Nesse tempo que nos reunimos aqui, se abra para que o Espírito 

santo inunde a sua vida. Diante do Senhor, podemos nos apresentar, confessar nossos 

temores e pecados. Apresente-se disponível para que Deus preencha completamente a 

sua vida] 

 

 Leitura Bíblica:  

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre 

convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, 

nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós” (João 

14.16-17).  

 

 Oração de confissão  

https://www.letras.mus.br/israel-salazar/espirito-santo-entre-amigos/
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               [Oração espontânea ou como a que segue abaixo]  

 

Deus de bondade do fundo dos nossos pensamentos, fazemos subir a nossa confissão:  

Preferimos construir centros de poder a tecer redes de solidariedade.  

Confundimos missão com dominação e nos esquecemos de teu envio como vivência de 

fraternidade.  

Nos fascinamos pelo controle e nos alegramos pouco com a partilha.  

Edificamos cercas, mas não plantamos jardins.  

Nossos olhos enxergam vorazes a lama, contudo não conseguem contemplar a beleza da 

flor de lótus.  

Preferimos punhos cerrados a mãos que se estendem.  

Defendemos nossas verdades, todavia nos esquecemos de que a tua verdade é o 

despertamento para o amor.  

Acolhe-nos e perdoa-nos, tu, cuja presença é relação, cuja boa nova é reconciliação e cujo 

o nome é misericórdia e compaixão.  

Que teu Espírito sopre em nós a brisa da tua paz. Para que nossos ossos secos, ressequidos 

pela indiferença, ergam-se como uma comunidade solidária.  

Por Cristo, o Verbo que dá poesia a vida.  

Amém!  

[Luciano José de Lima –Anuário Litúrgico 2012]  

 Palavra de Esperança 

“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e 

viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; 

e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, 

estando ainda convosco; mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu 

nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o 

vosso coração, nem se atemorize” (João 14.23-27) 

 Cântico: O Espírito de Deus está aqui – Ministério Koinonya 

 Abraço da Paz [enquanto canta-se a música, as pessoas são convidadas a se 

confraternizarem].  

 

Pentecostes: tempo de partilhar as grandezas do Senhor 

 

 Leitura Bíblica:  
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 ‘’E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas 

propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, 

perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam 

juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça de todo 

o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 

salvar’’ Atos 2.44-47. 

 

 Testemunhos para louvor ao Senhor  

[Cada pessoa que levou a vela ao altar deverá acender a sua e depois testemunhar a 

benção de ter sido alcançada por alguém que, movido/a pelo encontro com o Espírito 

Santo, decidiu compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ao final de cada 

testemunho cantar o coro do HE 111: 

 

“Aleluia! Toda a glória te rendemos, sem fim. 

Aleluia! Toda a graça te imploramos. Amém”. 

  

 Ofertório 

 Cânticos de Louvor [que façam alusão ao tema do culto. Por favor, inclua uma ou mais 

músicas para as crianças].  

 

Pentecostes: tempo de ouvir a voz do Senhor 

 

 Leitura Bíblica  

 Edificação  

 

Pentecostes: tempo de anunciar as grandezas do Senhor aos quatro cantos dessa terra 

 

 Dedicação 

 

No Pentecostes a força do Espírito espalha os discípulos e discípulas por toda a terra para p 

cumprimento da missão de Deus.  

Que a vivência do Pentecostes nos desperte para olharmos os campos que já estão brancos 

para a colheita. É tempo de sair para espalhar a nossa esperança: Jesus Cristo Ressurreto.  

 

Que possamos acender a chama do Espírito em nossos corações, assim como acendemos 

as velas neste culto. Todas as pessoas em diferentes idades, em diversidade de 
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pensamentos e ministérios, mas com unidade no amor pela mensagem de salvação, são 

convocadas para testemunharem sobre Cristo e para refletirem a luz do Santo Espírito de 

Deus.  

Quem deseja assumir esse compromisso? 

 

[Peça que as pessoas (que desejarem) se coloquem no altar e ofereçam suas vidas para o 

serviço missionário] 

 

 Oração de compromisso e envio  

[ Se o ministério pastoral achar pertinente, pode-se fazer um tempo de unção das 

pessoas para o anúncio da mensagem de Jesus]. 

 

 Benção apostólica.  

 

 

 
Liturgia elaborada por Isabelle de Freitas, REMNE, acadêmica de Teologia, estagiária do Departamento 

Nacional de Escola Dominical  

 


