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 “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 

Sugestão de Celebração para o Ano Novo 

Liturgia elaborada pelo Rev. Edson Cortásio Sardinha, Igreja Metodista de Vila Isabel. 

  

 

Essa é uma sugestão para que você celebre o Ano Novo na igreja ou em sua casa. Leia 

a sugestão e planeje a melhor maneira de celebrar. Analise a realidade da sua igreja local e 

faça as adaptações necessárias. Boa celebração e Feliz Ano Novo! 

 

ADORAÇÃO 

 

 Processional  

Uma pessoa entrará com um buquê de flores – ou flores em um cesto (se possível, fazer um 

buquê com vários tipos e cores de flores - representando a variedade de bênçãos do ano que 

passou). Fazer o processional ao som instrumental de um hino de ação de graças. Sugestões: 

HE 125 ou Te agradeço – Igreja Batista da Lagoinha. 

 

 Dirigente:  

Este buquê representa as bênçãos de Deus, recebidas por todos nós, durante o ano que 

termina. Mesmo em meio às lutas contemplamos a graça de Deus nos acolhendo e 

sustentando. Cada flor significa as bênçãos que o Senhor Jesus nos deu. Somos gratos/as. 

Louvamos o nome do Senhor, agora e para sempre. Terminamos este ano com hino de louvor 

e Ações de graças.  

 

Cântico (sugerimos o cântico abaixo, mas se desejar opte por outro, mas preserve a 

temática da gratidão). Enquanto canta-se a música, cada pessoa poderá receber uma flor, se 

isso ficar dispendioso para igreja, sugerimos que cada pessoa receba um marcador de Bíblia. 

Escolha uma estrofe da música abaixo e coloque no cartão. 

 

Graças dou por esta vida,  

Pelo bem que revelou.  

Graças dou pelo futuro  

E por tudo que passou.  

Pelas bênçãos derramadas,  

Pelo amor, pela aflição,  

Pelas graças reveladas,  

Graças dou pelo perdão. 

 

Graças pelo azul celeste  

E por nuvens que há também.  
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Pelas rosas do caminho  

E os espinhos que ela tem.  

Pela escuridão da noite,  

Pela estrela que brilhou,  

Pela prece respondida  

E a esperança que falhou. 

 

Pela cruz e o sofrimento  

E também ressurreição  

Pelo amor que é sem medida,  

Pela paz no coração.  

Pela lágrima vertida,  

E o consolo que  

É sem par.  

Pelo Dom da eterna vida  

Sempre graças hei de dar! 

 

 Palavra pastoral 

Momento em que o ministério pastoral adorará a Deus pelas pessoas da igreja e pelos 

projetos realizados nesse ano de 2013.  

 

 Oração:  

Todos/as: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois 

tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo. A 

riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o 

poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu 

glorioso nome. (1 Crônicas 29:11-13). 

 

CONFISSÃO 

 

 Chamado à confissão: 

Dirigente: Jesus disse: "Arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus". Convertamo-nos de 

nossos pecados a Cristo, confessando-os com fé e certeza de perdão.  

 

 Reflexão e oração silenciosa  

 

 Oração de Comunitária:  

Senhor Deus, termina este ano e confessamos com sinceridade de coração. Recebemos muitas 

bênçãos, mas temos pecado contra Ti; temos feito muito mal na tua presença. Nós nos 
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arrependemos. Tem misericórdia de nós por teu amor. Lava-nos de nossa culpa e purifica-nos 

de nossos pecados. Renova em nós um espírito reto neste novo ano e restaura a alegria de tua 

salvação em cada área de nossa vida. Pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.  

 

 Palavra de esperança 

Dirigente: Que o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados, e restaure em nós a 

sua imagem para o louvor e glória de seu nome neste novo ano, por Cristo nosso Senhor.  

 

LOUVOR 

 

 Declaração de louvor 

Dirigente: Bendirei o Senhor o tempo todo!  

Todos/as: Os meus lábios sempre o louvarão. (Salmos 34:1) 

 

 Orações de gratidão: 

Sugerimos que nesse momento cante-se o hino do hinário evangélico de número 338. Ao final 

de cada estrofe uma pessoa orará agradecendo a Deus por uma benção recebida. 

 

Cântico de Louvor HE 338 - Conta as Muitas Bênçãos 

Se da vida as vagas 

Procelosas são, 

Se com desalento 

Julgas tudo vão, 

Lembra as muitas bênçãos, 

Dize-as de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Conta as bênçãos, dize quantas são, 

Recebidas da divina mão. 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Oportunidade: um/a irmão/ã ora em voz alta agradecendo por uma bênção recebida. 

 

Tens acaso mágoas? 

Triste é teu lidar? 

É a cruz pesada 
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Que tens de levar? 

Conta as muitas bênçãos! 

Logo exultarás! 

E fortalecido, 

Tudo vencerás! 

 

Conta as bênçãos, dize quantas são, 

Recebidas da divina mão. 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Oportunidade: um/a irmão/ã ora em voz alta agradecendo por uma bênção recebida. 

 

Quando vires outros 

Cheio de ouro e bens 

Lembra que tesouros 

Prometidos tens. 

Nunca os bens da terra 

Poderão comprar 

A mansão celeste 

Que vais habitar. 

 

Conta as bênçãos, dize quantas são, 

Recebidas da divina mão. 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Oportunidade: um/a irmão/ã ora em voz alta agradecendo por uma bênção recebida. 

 

Seja o teu combate 

Longo ou breve aqui, 

Não te desanimes! 

Deus será por ti. 

Seu divino auxílio, 

Corrigindo o mal, 

Há de assegurar-te 

Galardão final. 
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Conta as bênçãos, dize quantas são, 

Recebidas da divina mão. 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Oportunidade: um/a irmão/ã ora em voz alta agradecendo por uma bênção recebida. 

 

(Repete o coro no final)  

Conta as bênçãos, dize quantas são, 

Recebidas da divina mão. 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

Pois verás surpreso 

Quanto Deus já fez. 

 

Elisa Rivers Smart 

 

 Ministério da Música: Cânticos congregacionais de louvor e adoração. Incluir uma ou mais 

músicas para as crianças. 

 

 Ofertório: 

Dirigente: Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus;  

 

Todos/as: a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Salmos 56:12 

 

Dirigente:  

O momento do ofertório representa nossa gratidão e louvor a Deus por tudo que Ele é e tem 

realizado em nossa vida. Simboliza também nossa oração e consagração. Com nossos dízimos e 

ofertas consagramos nosso trabalho, nossa família e nossa vida ao Senhor.  A oferta do final do 

ano tem um forte simbolismo de Ação de Graças. Quantas bênçãos recebemos de Deus? Quão 

pouco agradecemos! Que nossa oferta e dízimos expressem esta gratidão pelo sustento e 

fidelidade do Senhor. 

 

Todos/as: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de 

graças; Salmos 69.30 

 

Cântico para o Ofertório: HE 125  Ação de Graças 



  

6 

 

 “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 

 

Graças te rendemos, 

Deus de luz e amor, 

Pelo dom de Cristo 

Nosso Salvador; 

Pelo que nos deste 

Com bondosa mão; 

Pelos bens da vida; 

Veste, abrigo e pão; 

 

Pelos bons amigos 

Que, Senhor, te apraz 

Congregar conosco, 

Nesta doce paz. 

Dá-nos sempre o encanto 

De contigo estar, 

Dá-nos sempre o gozo 

De teu nome honrar! 

 

Rev. Jerônimo Gueiros 

 

 Oração de agradecimento:  

 

Dirigente: Deem graças ao Senhor porque ele é bom; 

Todos: o seu amor dura para sempre. Salmos 107.1. 

Dirigente: Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Salmos 145.7. 

Todos: Cantem ao Senhor com ações de graças; ao som da harpa façam música para o nosso 

Deus.  Salmos 147.7. 

 

 Oportunidades: Coral / grupos/ duetos/ solo/ testemunhos. 

 

 

EDIFICAÇÃO 

 

 Palavra especial às crianças:  

Antes do sermão, reúna as crianças no altar e converse com elas sobre o tema do culto, 

pergunte-as sobre o que gostariam de agradecer a Deus. Tenha um tempo de interação com 

elas, se possível apresente-as o tema do sermão. Ao final peça para que uma criança ore e em 

seguida ore por todas as crianças da Igreja. 
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 Leitura do texto bíblico e mensagem 

Sugestão para a reflexão pastoral:  

 Habacuque 3.17-19 – Confiança: Iniciar o ano com confiança no Senhor apesar das 

circunstâncias contrárias. É o Senhor quem nos sustenta e nos faz andar acima dos 

desafios da vida. 

 

 I Timóteo 2.1 – Intercessão: Interceder para que o mundo possa receber a graça de 

Deus e que aja salvação, fraternidade, justiça e paz entre os homens e mulheres, 

principalmente sobre as autoridades que estão na liderança de governos e instituições.  

 

 Lucas 17.11-19 – Ação de Graças: Estar sempre alerta para agradecer a Deus pelas 

graças recebidas. Um ano abençoado é um ano com o coração cheio de gratidão.  

 

 

DEDICAÇAO 

 

 Oração de dedicação. 

 

 Cântico Congregacional: Te agradeço [Igreja Batista da Lagoinha] 

 

Por tudo o que Tens feito 

Por tudo o que Vais fazer 

Por Tuas promessas e tudo o que És 

Eu quero Te agradecer 

Com todo o meu ser 

Homens: Te agradeço, meu Senhor 

Mulheres: Te agradeço, meu Senhor (2 x) 

Te agradeço por me libertar e salvar 

Por ter morrido em meu lugar 

Te agradeço 

Jesus, te agradeço 

Eu te agradeço 

Te agradeço. 

 

 Momento da Passagem de Ano: 23:50h 

 

Intercessão pelo novo ano: Oração de joelhos/ assentados intercedendo pela passagem do 

ano: Oração individual / em pequenos grupos / em grupos familiares. 
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 Confraternização entre irmãos e irmãs: Feliz ano novo! 

 

 Ceia do Senhor (Eucaristia): 

 

 Declaração da Instituição da Ceia do Senhor 

 

Dirigente: Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai Celestial, 

entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de Cruz para a nossa redenção. E o 

Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e 

suficiente pelos pecados de toda humanidade; e instituiu perpétua recordação de sua 

morte, ordenando-nos, em seu Evangelho, que a continuemos até a sua segunda vinda. 

Portanto, agradecidos, consagremo-mos a Deus em resposta ao seu amor. 

 

 

 Litania de Ação de Graças: 

 

Dirigente: Elevai os vossos corações. 

Congregação: Ao Senhor os elevamos. 

Dirigente: Demos graças ao Senhor Nosso Deus. 

Congregação: Assim fazê-lo é digno e justo. 

Dirigente: É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que, em todos os 

tempos e lugares, te rendamos graças, ó Senhor, santo Pai, Onipotente e eterno Deus. 

Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e 

dizendo: 

Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da tua 

glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. 

 

 Oração de Consagração:  

Dirigente: Toda a glória seja a ti, ò Pai onipotente, Pai nosso Celestial! Obedientes à 

instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de 

tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança 

sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de 

todo coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente 

nós te suplicamos, ò Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito 

Santo e, por tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho para que, recebendo-

os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e 

sangue, para todo o sempre. Amém. 
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 Oração de Humilde Acesso: 

Todos/as: Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com 

teu Espírito e abençoes as dádivas do Pão e Vinho, a fim de que o pão que vamos comer 

seja a comunhão do Corpo de Cristo e o Vinho que vamos beber seja a Comunhão do 

Sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as 

coisas naquele que é o cabeça, Cristo, Nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e 

o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

 Memorial 

Dirigente: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, 

na noite em que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o 

meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, 

depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no 

meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 

 

 Convite:  

A Mesa está preparada e o Senhor ressurreto e presente convosco nos convida para 

celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos, pois, com fé. 

 

 Oração final: 

Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino, seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as 

nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em 

tentação, mas livra-nos do mal; pois teu é o Reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.  

 

 A Bênção  

Dirigente: Louvemos ao Senhor. 

Todos/as: Agradeçamos sempre a Deus.  

Dirigente: Ide na paz de Cristo! Sede corajosos/as e fortes no testemunho do Evangelho entre 

todas as pessoas. Servi ao Senhor com a alegria.  

Todos/as: No poder do Espírito Santo. Aleluia! 

 

 

 


