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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

LITURGIA PARA O CULTO DE NATAL 
 

 
 

 
 Prelúdio: música instrumental ou uma criança cantando a música “Menino Especial” (CD  

Natal a Festa diferente, faixa nº 6 – disponível em: http://metodista.org.br/escola-dominical-
musicas) 
 

 Acolhida 
Dirigente 
Leitura Bíblica: Mateus 1.23  
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel (que 
quer dizer: Deus conosco).” 
 
 

ADORAÇÃO 
 
 

 Oração de Adoração (ao Deus Criador da vida, que envia Jesus – Emanuel, Deus conosco) 
 

 Cântico: Nome sobre todo o nome: https://www.cifraclub.com.br/casa-de-davi/nome-
sobre-todo-nome-52474/ 

 
 

 Leitura responsiva: (João 1.14a; Isaias 9.6; Salmo 89.5; Salmo 33.11; Salmo 63.1; I 
Crônicas 29.10b; Salmo 29.11; Isaias 11.2) 

 
Dirigente: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque um menino nos nasceu, um filho se 
nos deu; o governo está sobre seus ombros; e o seu nome será: MARAVILHOSO,    
 

http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
https://www.cifraclub.com.br/casa-de-davi/nome-sobre-todo-nome-52474/
https://www.cifraclub.com.br/casa-de-davi/nome-sobre-todo-nome-52474/
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Mulheres: Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e, na assembleia dos santos, a tua 
fidelidade. 
 
Crianças: CONSELHEIRO, 
 
Homens: O conselho do Senhor dura para sempre; os desígnios do seu coração, por todas as 
gerações. 
 
Crianças: DEUS FORTE, 
 
Todos(as): Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansiosamente; a minha alma tem sede de 
ti. 
 
Crianças: PAI DA ETERNIDADE, 
 
Homens: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. 
 
Crianças: PRÍNCIPE DA PAZ, 
 
Mulheres: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com Paz ao seu povo.  
 
Todos(as): Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, 
o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR.  
 
 
 
Cântico: Oh! vinde fiéis (Hino nº 8, Hinário Evangélico - http://www.hinarioevangelico.com/ ) 
                              
                                       
                                                                          

CONFISSÃO 
 
 
Dirigente 
Leitura Bíblica: João 1.10-11 
“O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. 
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.”  
 

 Oração de confissão (congregação) 
Nesta noite de Natal, unimos a nossa voz em oração, pedindo perdão a Ti, Senhor! 
Perdão, quando não percebemos a Tua presença entre nós. 
Perdão, quando não acolhemos a Tua Palavra, Teus ensinos e Teus mandamentos para os 
cumprir. 
Perdão, quando não fomos luz para o mundo e nem sal para a terra, testemunhando o Teu amor 
e a Tua paz. 

http://www.hinarioevangelico.com/
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Nesta noite de Natal, unimos a nossa voz em oração, pedindo também o Teu perdão, por aqueles 
e aquelas que, por não Te receberem, não creem no Teu nome e não acolhem o Teu amor.  Por 
tua misericórdia, perdoa-nos Senhor. Amém. 
 
 

 Declaração de Perdão   
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos 
que creem no seu nome;” João 1.12 
“Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome.” (I 
João 2.12) 
 
 
 

LOUVOR 
 
 

 ADVENTO – 5ª vela 
 
Dirigente: Ao acendermos a quinta vela do Advento, trazemos a memória as palavras do Profeta 
Isaias: “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da 
morte, resplandeceu-lhes a luz.” (Isaias 9.2) 
A palavra do profeta se cumpriu, e Jesus, a verdadeira luz, veio ao mundo e habitou entre nós. 
 
(convidar uma família ou uma criança para acender a 5ª vela do Advento, enquanto a comunidade 
canta o hino n° 11 do Hinário Evangélico – Natal) 
 
 
 
 

 PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS         “É Natal, Jesus Nasceu” 
 
Organizar uma apresentação com as crianças a partir da música “Natal do Menino Deus” (CD 
Evangelho, Convite pra paz – faixa n° 13 - http://www.metodista.org.br/escola-dominical-
musicas)  
 
 
Natal do Menino Deus 
 
1ª estrofe 
[Enquanto cantam a primeira estrofe, algumas crianças se posicionam a frente segurando estrelas 
de papel brilhante ou ainda podem estar usando uma estrela como um colete] 
 
O céu estava bonito, coisa linda de se olhar. 
Cheio de estrelas e vozes, que vieram avisar. 
 

http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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2ª estrofe 
[Enquanto cantam a segunda estrofe, 2 ou 3 crianças, vestidas como pastores, se posicionam a 
frente] 
 
“Ei pastores, venham logo ver o que aconteceu. 
Deus veio morar com a gente, uma criança nasceu!” 
 
 
3ª e 4ª estrofe 
[Enquanto cantam a terceira e quarta estrofe, entram duas crianças representando José e Maria 
que, segurando um bebê (pode ser um boneco) se posicionam no centro, e as demais crianças em 
volta deles]  
 
Viram o bebê dormindo no colo de Maria. 
E falando bem baixinho, disseram com alegria: 
 
“Este é o Filho de Deus, É o nosso Salvador! 
Deus está perto da gente, vem mostrar o seu amor.”  
 
 
 
Texto para ser falado por uma criança: (que pode estar vestida de anjo) 
“Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que 
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” 
 
 
Cântico com todas as crianças:  
Jesus Nasceu (CD Fazendo a festa 1 – faixa n° 17 - http://www.metodista.org.br/escola-
dominical-musicas) 
 
 
 

 Momento de Ofertório  
 
 

 Cânticos de louvor (sugestões) 
 
Jesus Nasceu (Hino n° 12 – Hinário Evangélico) 
Nasce Jesus (Hino n° 20 – Hinário Evangélico) 
(Letras dos hinos disponíveis em: http://www.hinarioevangelico.com/p/letras.html ) 
 
Vim para adorar-Te (https://www.letras.mus.br/adoracao-e-adoradores/225173/ ) 
Nas estrelas – Vencedores por Cristo - https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-
cristo/nas-estrelas/  
 

http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.hinarioevangelico.com/p/letras.html
https://www.letras.mus.br/adoracao-e-adoradores/225173/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/nas-estrelas/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/nas-estrelas/
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EDIFICAÇÃO 
 

 Texto Bíblico 
Sugestão de texto: Mateus 1.21-23 e Mateus 28:20 
“Jesus nasceu, o Deus Emanuel está conosco e conosco permanece todos os dias, até a 
consumação dos séculos.  Sigamos crendo, anunciando e testemunhando a presença de Jesus em 
nossa vida.” 
 
 

DEDICAÇÃO E ENVIO 
 
 

 LITANIA DE NATAL1 
 
Dirigente: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 
 
Todos(as): E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 
glória, glória como do unigênito do Pai. 
 
Mulheres:  Celebramos em família o Natal de Jesus, e damos ao bom Deus graças por essa grande 
demonstração de amor. 
 
Crianças: Porque Jesus é Deus conosco, Emanuel. Ele está entre nós! 
 
Homens: Nós te damos graças, Senhor, pelo que o Natal significa para todos os cristãos e cristãs. 
 
Todos(as): Nós te damos graças porque, ao vir Teu filho Jesus ao mundo, ele nasceu num lugar 
humilde.  Que nós possamos ser, como Ele, humildes de coração. 
 
Dirigente: Nós te damos graças porque Ele é o verdadeiro pastor, que conhece as ovelhas pelo 
nome e dá a vida por elas. Dá-nos forças para ouvir a sua Palavra e praticá-la em nossa vida. 
 
Todos(as): Nós te damos graças porque Ele é o pão da vida, que nutre a nossa fé e nos fortalece 
para enfrentar todas as lutas que temos pela frente. 
 
Mulheres:  Nós te damos graças porque Ele é o caminho pelo qual encontramos a Deus. 
 
Todos(as):  Nós te damos graças porque Ele é a verdade, faze-nos ser sempre verdadeiros e 
verdadeiras como Jesus. 
 
Homens: Nós te damos graças porque Jesus é a luz do mundo, que ilumina o nosso caminhar. 

                                                 
1 Texto adaptado do Programa de Culto de Natal em Casa – Igreja Metodista em Vila Isabel 

http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/Culto_natal_em_casa_2006.pdf  

http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/Culto_natal_em_casa_2006.pdf
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Crianças: Nós te damos graças porque Jesus é a alegria dos homens.  
 
Todos(as):  Mesmo enfrentando provações, tentações, tristezas e ingratidão, que nós possamos 
manter a alegria no Cristo da nossa salvação. 
 
Dirigente: Neste Natal, dá-nos a Tua Paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento.  
E que todos nós permaneçamos bem unidos no novo ano que vai chegar, repleto de 
oportunidades e desafios. Que saibamos aproveitá-lo bem e que ele nos traga muita felicidade. 
 
Mulheres: Nós te pedimos agora, Senhor, que tu abençoes de maneira especial todos aqueles e 
aquelas que neste Natal estão tristes, ou que não têm amigos e amigas, que carecem de um lar, 
de família e de quem os(as) abrace. Faz-nos instrumentos para anunciar-lhes o Teu amor, a Tua 
paz e a Tua alegria. 
 
Todos(as):  Ó Deus, habita em nossos corações e permite que neste Natal nós possamos tomar as 
decisões necessárias para uma vida mais cristã, de tal maneira que o Teu amor possa se refletir 
em nossas vidas.  
 
Dirigente: Os anjos anunciaram boas novas de grande alegria: Nasceu o Salvador!  Que possamos 
continuar anunciando esta boa notícia, e que Jesus continue nascendo em muitos corações, 
trazendo amor e paz! 
 
 
 

 Cântico: Noite de paz (Hino n° 7, Hinário Evangélico) 
(Letra disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/p/letras.html ) 
 
  

 Oração Final 
 

 Benção  

Que a benção de Deus Pai, que de tal maneira nos amou, 

Que a benção de Deus Filho,  Deus Emanuel, que por amor se entregou, 

Que a benção de Deus Espírito, que nos ensina a viver em amor, 

Permaneça conosco neste natal e em todos os dias de nossa vida. Amém. 

 

[Convide as irmãs e os irmãos a se cumprimentarem desejando um Feliz Natal] 

 

 

Liturgia elaborada por Rosiléia Flausino Dias Araujo 

Departamento Nacional de Escola Dominical 

http://www.hinarioevangelico.com/p/letras.html

