
Sugestão 
Litúrgica 

Dia da pastora e do pastor metodista e Domingo de Ramos



Prelúdio
(solo instrumental: Amigo de Deus. Disponível em https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-
campos/amigo-de-deus/)

Acolhida
(convidar 2 crianças para acolherem a comunidade com uma leitura poética baseada no 
Salmo 100)
 
Se apresentem a Deus o Senhor,
Entrem em sua casa, e lhe deem louvor.
Pois somos suas ovelhas,
Ovelhas do Bom Pastor.
 
Foi Ele quem nos criou, por isso dEle somos,
E com ações de graça, em Sua presença entramos.
Com música e canto vamos louvar,
E ao seu Nome bendito vamos exaltar.

Adoração

Dirigente:  Leitura Bíblica - Salmo 23
 
Cânticos de adoração (dois - sugestões abaixo)
 - Aclame ao Senhor (https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/aclame-ao-senhor/)
- Rei dos reis (https://www.letras.mus.br/koinonya-de-louvor/1574050/)
 - Amigo de Deus (https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/amigo-de-deus/)
 - O Santo nome de Jesus (Hino 71 do Hinário Evangélico. Disponível em: 
http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/071-o-santo-nome-de-jesus.htm)
 
Orações de adoração pela comunidade

Confissão

Chamado à confissão: Leitura Bíblica de 1 Timóteo 4.16a e Mateus 11.28
 
“Tem cuidado de ti mesmo”
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”
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Louvor

Dirigente: Hoje celebramos com alegria o Dia do Pastor e da Pastora Metodista, mas 
também trazemos à memória a chegada de Jesus em Jerusalém alguns dias antes da 
sua crucificação. Jesus foi acolhido com ramos e vestes que eram colocadas pelo 
caminho, enquanto o povo declarava: “Hosana! Bendito o que vem em nome do 
Senhor”.  As pessoas da cidade ficaram curiosas e perguntavam: “Quem é este?”
Que o nosso louvor possa expressar nossa gratidão a Jesus por tudo o que Ele tem 
feito por nós, e que possa servir também de testemunho sobre quem é Jesus em nossa 
vida.
 
Participação das crianças e pré-adolescentes
 
Leitura Bíblica por uma criança:  Salmo 118.26a e 27.
“Bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus, ele é a nossa luz; adornai 
a festa com ramos até às pontas do altar.”

Timóteo, o jovem pastor, recebeu diversas orientações para cuidar da igreja. Ele 
precisava cuidar das doutrinas, do culto, das pessoas que se decidiam pelo ministério, da 
prática da oração, das relações familiares, do trabalho e do ensino. Mas em meio às 
diversas orientações, Paulo chama a sua atenção: “Cuida de ti mesmo”. 
 
Pastores e Pastoras têm sobre si muitas responsabilidades e precisam cuidar de muitas 
pessoas, mas em meio a todo esse trabalho, não podem deixar de cuidar de sua própria 
vida. E quando se sentem sobrecarregados(as) e cansados(as) é preciso ouvir e atender 
ao chamado do Mestre Jesus: “Vinde a mim, e eu vos aliviarei”, a fim de que encontrem 
descanso e renovo.
 
Clamemos ao Senhor por nossos pastores e pastoras, a fim de que não caiam no engano 
de achar que são fortes o suficiente para dar conta de tudo.
Oremos para que se arrependam, caso estejam se esquecendo de cuidar de si.
Confessemos se, como igreja, não temos sido suporte para nossos pastores e pastoras, 
esperando que sejam fortes o tempo todo, sem compreender que eles e elas também 
necessitam do pastoreio do Bom Pastor.
 
Oração silenciosa
 
Oração de confissão
 
Palavra de Esperança: “Faz forte ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem 
nenhum vigor.” Isaías 40.29
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Edificação

Sugestão de textos para reflexão: Eclesiastes 3.1-8; 8.5,6 e Marcos 6.31
 
Há tempo para todas as coisas!
É preciso ter sabedoria para respeitar o tempo de todas as coisas, nos preservando assim da 
ansiedade e precipitação.
 
É preciso sabedoria para discernir o tempo e o modo, compreendendo que no Senhor há tempo 
para todo propósito. 
 
Há tempo de muito trabalho, mas há tempo para o descanso que renova as nossas forças, e este 
foi o ensino de Jesus aos seus discípulos que, mesmo empolgados com o trabalho executado, 
precisavam entender que era necessário terem um tempo de renovação e fortalecimento.

Cânticos de louvor com a comunidade
 
 -Hosana (https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/hosana/) 
 - Exaltai  (https://www.letras.mus.br/igreja-biblica-da-paz/672773/)
 - Te exaltamos (https://www.letras.mus.br/ministerio-koinonya-de-louvor/544171/)
 - Exultai (Hino 55 do Hinário Evangélico. Disponível em: 
 http://www.hinarioevangelico.com/2009/03/055-exultai.html)
 
Ofertório

Dedicação e Envio

LEITURA RESPONSIVA: “Cuida de ti, da igreja e da criação”
 
Dirigente: O Senhor é o nosso Bom Pastor. Ele nos conhece pelo nome, e nós conhecemos a 
Sua voz.  Ele cuida de cada uma de Suas ovelhas.
 
Comunidade: O Bom Pastor nos leva para junto das águas de descanso, Ele está conosco. Por 
isso confiamos, e a Ele confessamos as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós.
 
Dirigente: E porque tem cuidado de nós, tem chamado homens e mulheres para pastorear a Sua 
Igreja. Pastores e Pastoras, atendei por vós e por todo o rebanho. Atendei por vós!  Tem cuidado 
de ti mesmo! Pastores e Pastoras, cuidem para que as preocupações deste mundo não 
sobrecarreguem seus corações.
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Pastores e Pastoras: Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as consolações 
do Senhor me alegram a alma. Deus tem cuidado de mim.
 
Comunidade: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 
para pastoreardes. Atendei por todo o rebanho!
 
Dirigente: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, espontaneamente, como Deus quer.
 
Pastores e Pastoras: O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar a boa 
notícia, cuidar dos que têm o coração quebrantado e proclamar a bondade do Senhor. Deus é a 
nossa força! Sem Jesus nada poderemos fazer! Irmãos e Irmãs, orai por nós!
 
Comunidade: Somos corpo de Cristo, há diversidade de dons e serviços, mas o Espírito é o 
mesmo. Se um membro sofre, todos sofrem. Portanto, cooperem os membros, com igual 
cuidado, em favor uns dos outros. Oremos sem cessar!
 
Dirigente: Somos um em Cristo Jesus, criados a imagem e semelhança de Nosso Deus, 
menores do que os anjos, porém coroados e coroadas de glória. Deus nos deu domínio sobre as 
obras de Suas mãos, e a nós tem confiado o cuidado com a Sua criação.
 
Comunidade: Na diversidade dos dons e serviços, na unidade do Espírito Santo, prossigamos 
no compromisso de viver por modo digno no Evangelho de Cristo, entendendo que somos 
chamados e chamadas a viver como corpo, nos cuidando mutuamente e cuidando da criação.
 
Pastores e Pastoras: Eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós!
 
Enquanto a comunidade ou o grupo de louvor canta o cântico “Não tenhas sobre ti” (disponível 
em: https://www.cifraclub.com.br/paulo-cesar-baruk/nao-tenhas-sobre-ti/) os pastores e pastoras 
são convidados(as) para estarem à frente da comunidade para receber abraços de alguns irmãos 
e irmãs, como sinal de acolhimento.
 
Oração pelos pastores e pastoras
 
Bênção Apostólica
 
Poslúdio
 
                                                                                 Liturgia elaborada por Rosiléia Dias Araujo
                                                                               Departamento Nacional de Escola Dominical
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