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Sugestão para celebração do Dia da Escola Dominical no culto vespertino 

 

Sugestão de ornamentação: Sementes, Flores e Frutos em cestas 

 

 Prelúdio “Tu és fiel Senhor” (instrumental) 

 

 Acolhida 

 

Dirigente: Em setembro chega a primavera e o Dia da Escola Dominical. Na 

primavera, as flores são o anúncio e o perfume da vida, elas logo se transformam em 

frutos que geram sementes, é vida que se renova!  Na Escola Dominical, a Palavra 

de Deus quer florescer em nós e trazer cheiro de Vida. A boa semente é plantada em 

nossos corações e nos desafia a florescer para anunciar e a frutificar para acalentar e 

alimentar as pessoas por meio do amor e do serviço. Nesse tempo de celebração do 

dia da ED, nos é feito o convite de celebrar o nosso compromisso com a Vida! 

 

 Leitura bíblica: Salmo 92.1-4; 12-15. 

 

Adoremos a Deus que nos deu a vida 

 

 Oração de Adoração. 

 

 Cântico: O Santo nome de Jesus – HE 71 

 

 

 

Confessemos nossas atitudes que não geram a vida  

 

 Chamado à confissão: 2 Coríntios 2.14-15  

Sugerimos a versão da Bíblia Viva: 

 

Todos/as: “Mas, demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre 

nos conduz em vitória, de modo que agora, aonde quer que vamos, ele nos usa para 

falarmos aos outros a respeito do Senhor, e para espalharmos o evangelho como um 

perfume suave. Para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um 

perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo”. 

 

Dirigente: O cheiro das flores não só nos alegra, ele é muito importante na continuidade 

da vida, seus aromas atraem os insetos e as aves que, por meio da polinização, 

colaboram para que outras plantas surjam. Conhecer e estudar a Palavra de Deus nos 

leva a exalar o bom perfume de Cristo, assim colaboramos para que a vida seja gerada, 

mas por vezes, não agimos assim. Nesse tempo de confissão, peçamos perdão pelas 

nossas atitudes que não exalam o perfume de Cristo. 
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 Oração silenciosa  

 

 Palavra de esperança: Efésios 5.1-2 

 

 

 

Louvemos a Deus que floresce a vida em nós 

 

 Leitura bíblica: Hebreus 13.15-16 

 

Dirigente: No milagre da vida, a flor se transforma em fruto, em alimento. Isso é dádiva 

de Deus! A Palavra de Deus floresce em nós para que possamos dar muitos frutos. A 

esse Deus nos ajudar a frutificar é que vamos louvar! 

 

 Cânticos de Louvor [incluir cânticos para as crianças] 

 

 Ofertório 

 

Escutemos a Palavra de Deus que nos ensina sobre o Caminho, a verdade e a Vida.  

 

 Leitura bíblica: Mateus 13.1-9;23 

 Testemunhos de professoras, professores, alunas e alunos sobre a ED [incluir as 

crianças]. 

 Reflexão pastoral 

 

 

Nos dedicamos a florescer para anunciar a vida e a frutificar para alimentar as vidas. 

 

 Afirmação de fé: 

Creio no poder da semente para gerar uma vida nova, 

Creio na força dos galhos para sustentar os frutos, 

Creio no sabor dos frutos que alimentam a vida, 

Creio na vida que caminha e semeia a esperança 

Creio na esperança que supera pedras, espinhos e pássaros, 

Creio nas mãos do semeador que generosamente doa sementes, 

Creio na terra e no calor que dela faz brotar a planta, 

Creio no Deus que faz com que seja possível 

Tudo isso em que eu posso crer! Amém. (Hideíde Brito Torres) 

 

Convide os professores e professoras da Escola Dominical para distribuir frutas 

(sugerimos uvas com sementes) para as pessoas da igreja. Toda comunidade deve comer 

junto, oriente para que eles guardem as sementes e na saída joguem essas sementes nas 

jardineiras que devem estar disponibilizadas na saída da Igreja.  Ao comer a fruta, nos 

comprometemos com a Escola Dominical, com a Palavra do Senhor e com as vidas que 

precisam aprender essa palavra.  
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 Oração (nesse momento peça para que as pessoas que participam e desejam 

participar da Escola Dominical se dirijam até o altar). 

 

 

 Benção 

 

Poslúdio: “Tu és fiel Senhor” (instrumental) 

  

 


