
 

 1 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

Celebração do Dia de Ação de Graças 

    23 de novembro de 2017 

 

                                            
 

Ano A, 2017 | Cor litúrgica: Branco 

| Deuteronômio 8.7-18 e Salmo 65 | 2 Coríntios 9.6-15 | Lucas 17.11-19 
 

 
 

Prelúdio | A comunidade permanece em silêncio e oração 

 

Intróito 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. 
 E com você também. 
Abre, Senhor os meus lábios 
 e a minha boca proclamará os teus louvores. 

 

♫ Cântico congregacional 

 

Saudação & Acolhida 

Oração por iluminação 

Deus doador e sustentador, tu criaste a boa terra e a abençoas para que dela 
mane leite e mel. Em teu Filho Jesus Cristo, tu nos abençoaste ricamente em 
todos os nossos feitos e empreendimentos; e além do saboroso pão da terra nos 
ofereceste o bendito pão do céu, que dá vida ao mundo e nos alimenta para a 

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#hebrew_reading
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#psalm_reading
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#epistle_reading
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#gospel_reading
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vida eterna. Dá-nos uma coisa mais, humildemente te pedimos: Corações gratos 
para cantar o teu louvor neste mundo e no porvir. Amém. 

 

Leitura bíblica do Primeiro Testamento | Deuteronômio 8.7-18 (ARA) 

Porque o SENHOR, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de 
águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das 
montanhas; terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras; terra de 
oliveiras, de azeite e mel; terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te 
faltará nela; terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre.  

Comerás, e te fartarás, e louvarás o SENHOR, teu Deus, pela boa terra que te deu.  

Guarda-te não te esqueças do SENHOR, teu Deus, não cumprindo os seus 
mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno; para não 
suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres 
edificado boas casas e morado nelas; depois de se multiplicarem os teus gados e 
os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo 
quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do SENHOR, teu Deus, que te 
tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e 
terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que 
não havia água; e te fez sair água da pederneira;  

 

♫ Cântico congregacional 

 

Salmódia | Salmo 65 (ARA) 

A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião!  
 E a ti se pagará o voto. 

Ó tu que escutas a oração,  
 a ti virão todos os homens,  
 por causa de suas iniquidades.  

Se prevalecem as nossas transgressões,  
 tu no-las perdoas. 

Bem-aventurado aquele a quem escolhes  
 e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios; 

ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa — 
 o teu santo templo. 

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#hebrew_reading
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=156#psalm_reading
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Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça,  
 ó Deus, Salvador nosso, 
 esperança de todos os confins da terra 
 e dos mares longínquos; 

que por tua força consolidas os montes, cingido de poder; 

 que aplacas o rugir dos mares,  
 o ruído das suas ondas 
 e o tumulto das gentes. 

Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais; 
 os que vêm do Oriente e do Ocidente, 
 tu os fazes exultar de júbilo. 

Tu visitas a terra e a regas; tu a enriqueces copiosamente; 
 os ribeiros de Deus são abundantes de água; 

preparas o cereal, porque para isso a dispões, 
 regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas.  

Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. 
 Coroas o ano da tua bondade;  
as tuas pegadas destilam fartura, 
destilam sobre as pastagens do deserto,  
 e de júbilo se revestem os outeiros. 

Os campos cobrem-se de rebanhos,  
 e os vales vestem-se de espigas; 
 EXULTAM DE ALEGRIA E CANTAM. 

 

♫ Cântico congregacional 

 

Leitura bíblica da epístola | 2 Coríntios 9.6-15  (ARA) 

E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver 
proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, 
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, 
como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para 
sempre. 

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#epistle_reading
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Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá 
e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, 
enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso 
intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência 
não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças 
a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela 
obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade 
com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, 
com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. 
Graças a Deus pelo seu dom inefável! 

 

♫ Cânticos congregacionais 

 

Leitura bíblica do Evangelho | Lucas 17.11-19  (ARA) 

De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. 
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de 
longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós! Ao vê-los, 
disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, 
foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a 
Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, 
agradecendo-lhe; e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 
dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem 
voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e 
vai; a tua fé te salvou. 

 

Prédica 

Ofertório 

♫ Cântico congregacional de consagração 

 

Oração | Ação de Graças  

Obrigado, ó Deus, pelas coisas essenciais: fé, esperança, amor. Por causa delas 
nós podemos sorrir, chorar, sonhar, amar. 

Obrigado pelas sementes de valor que cultivamos: justiça, honestidade, 
verdade, beleza, bom-humor. Por causa delas nós podemos colher 
reconhecimento, respeito, dignidade, honra, afeto. 

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=171#gospel_reading
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Obrigado pelos percalços: sofrimento, angústia, agonia, aflição, suor, lágrimas. 
Por causa deles, hoje temos força, coragem, grandeza, perseverança. 

Obrigado pelas inimizades: discórdias, desavenças, ofensas, conflitos. Porque 
por causa delas aprendemos o que é lealdade, fidelidade, perdão, amizade.
   

Obrigado pelo que temos e somos: corpo, alma, espírito. Por causa desse 
grande mistério permanecemos humildes, prudentes, despretensiosos, 
serenos. 

Obrigado, ó Deus, por te conhecermos, mesmo que só por teus apelidos: 
Pai, Mãe, Irmão, Amigo… Amor. Por tua causa sabemos que sempre teremos 
com quem contar: pai, mãe, irmão, amigo… a quem podemos retribuir o amor. 
Amém! 

 

Bênção & Amém 

 

 

 

Liturgia preparada pelo Rev. Luiz Carlos Ramos 
Voz Missionária – novembro-dezembro 2017 – Ano 88 

 
___________ 
 
ARA = Almeida Revista e Atualizada 
 


