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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

 

LITURGIA PARA O DIA DA ESCOLA DOMINICAL 

 

                                                             

 

(Sugestões: Se possível receber as pessoas na porta da igreja entregando um pequeno sachê de mel. 

Ornamentar uma mesa com frutas, sementes e um pote de mel.) 

 

 

 Acolhida 

Dirigente: “Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca. Por meio 

dos teus preceitos, consigo entendimento”.   (Salmo 119.103-104a) 

 

 Adoração 

Cântico: (sugestões) 

• A Lei do Senhor é perfeita - https://www.cifraclub.com.br/hinario-luterano/a-lei-do-senhor-e-perfeita/ ;   

https://www.youtube.com/watch?v=7LLX2rwIDX4  

Ou: 

• A palavra da vida (HE 140) - http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/140-palavra-da-vida.html  

 

Oração de adoração: (professor ou professora da Escola Dominical) 

 

 Gratidão     “ Escola Dominical presente na vida” 

Dirigente: Hoje celebramos o Dia da Escola Dominical! São 181 anos desde que a primeira Escola 

Dominical metodista aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi em junho de 1836, sob a coordenação 

https://www.cifraclub.com.br/hinario-luterano/a-lei-do-senhor-e-perfeita/
https://www.youtube.com/watch?v=7LLX2rwIDX4
http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/140-palavra-da-vida.html
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do primeiro missionário metodista, o Rev. Justin Spalding que, quatro meses depois, em 1 de setembro, 

destacou em seu relatório: “Aos domingos às 16:30 horas, mais de quarenta crianças e jovens, em oito 

classes dirigidas por quatro professores e quatro professoras, sendo duas dessas classes formadas 

por negros, uma falando inglês e outra em português, reuniram-se para estudar a Palavra de Deus”1. 

O Rev. Spalding e os demais obreiros ficaram no Brasil até o ano 1841, quando precisaram retornar 

para os EUA. Com a retirada deles, a obra metodista cessou por cerca de 25 anos no país. No entanto, 

a boa semente foi lançada em solo fértil, despertando com a chegada do missionário Junius E.Newman 

em 1867, que iniciou de forma permanente ao trabalho metodista no Brasil. Este ano celebramos 150 

anos de Metodismo no Brasil.  

Se desejar, apresente o vídeo sobre os 150 anos do Metodismo no Brasil que será disponibilizado a 

partir de 10 de setembro em http://150anos.metodista.org.br/home. Veja a melhor forma de fazê-lo, 

apresentando integralmente ou separando uma parte em especial.  

 

Oração de gratidão e louvor pela Escola Dominical 

Dirigente: O novo tema da Escola Dominical Metodista é: Escola Dominical Presente na Vida. A 

riqueza da língua portuguesa nos permite trazer significados distintos à mesma palavra, o que acontece 

com o vocábulo presente, que, entre outros significados, pode referir-se ao tempo, à nossa participação 

diante de algum fato ou evento e ainda, algo que graciosamente damos ou recebemos de alguém.   

Assim, nosso olhar para o papel da nossa Escola Dominical será por meio desses significados, a partir 

da experiência dos discípulos no caminho de Emaús. 

A Escola Dominical está presente na história da nossa Igreja por ser parte da tradição cristã. Uma 

Escola Dominical presente na vida é aquela que se coloca no caminho de quem dela participa; valoriza 

quem está presente e quem não está; acolhe todas as perguntas; leva em conta as experiências pessoais 

positivas e negativas; promove o sentar junto em sala de aula e fora dela e desperta a consciência de 

que a Palavra de Deus deve estar presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso caminho.    

             

Leitura Bíblica: “Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou 

e ia com eles ”. (Lucas 24.15) 

 

(Enquanto a comunidade canta um dos cânticos sugeridos abaixo, uma pessoa idosa entra com uma 

caixa embalada para presente e a coloca no altar, ou à frente da Igreja) 

 

Cântico  

                                                 
1 BARBOSA, J.C. Salvar e educar: o metodismo no Brasil do século XIX. Piracicaba: CEPEME, 2005. p.13. 
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• Doce presença - www.letras.com.br/corinhos-evangelicos/doce-presenca  

Ou 

• Pastor Divino (HE 64) - http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/064-pastor-divino.html  

 

 Confissão  

Leitura Bíblica: “Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à 

medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cléopas, respondeu, 

dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos 

dias? (Lucas 24.17-18) 

 

Dirigente: Os discípulos estavam desanimados e entristecidos, sem esperança para o futuro. Mas Jesus 

lhes relembrou as palavras ditas pelos profetas no passado, presentes nas Escrituras, e isso transformou 

o futuro deles. Paulo escreveu que tudo o que no passado foi escrito, é para nosso ensino e para que, 

por meio das Escrituras tenhamos esperança. (Romanos 15.4). A Escola Dominical nos ajuda a 

aprender com as experiências do passado, viver o presente com sabedoria e olhar para o futuro com 

esperança. Confessemos ao Senhor, se não temos valorizado os ensinos e as experiências do passado, 

permitindo que o desânimo tome conta do nosso presente, e se perca a esperança para o futuro. 

 

(Enquanto a comunidade canta o cântico sugerido abaixo, um(a) jovem se aproxima da caixa, e a 

abre, retirando de dentro dela uma outra caixa embalada para presente e com os dizeres colados do 

lado de fora da caixa: ONTEM – HOJE – SEMPRE, e deixa as duas caixas juntas no altar) 

 

Cântico 

Deus está presente - www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/deus-esta-presente/ 

 

Oração de Confissão (aluno ou aluna da Escola Dominical) 

 

Palavra de Esperança: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre”. (Hebreus 13.8) 

 

 Louvor 

 

Cânticos de Louvor  

http://www.letras.com.br/corinhos-evangelicos/doce-presenca
http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/064-pastor-divino.html
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Ofertório 

 

Participação das crianças:  

   Homenagem à Escola Dominical 

-Providenciar uma lousa ou quadro branco, colocado numa altura que as crianças consigam escrever;  

-Convidar as crianças para entrarem trazendo nas mãos Bíblias ou Revistas da Escola Dominical; 

-Cantar com a comunidade (projetar ou disponibilizar a letra) o cântico Escola Dominical Presente 

na vida (disponibilizado em www.metodista.org.br )  

-Durante o cântico, uma ou mais crianças escreverão na lousa ou quadro branco algumas palavras 

relacionadas à Escola Dominical; algumas podem desenhar se desejarem.  (Exemplo de palavras:  

ESTUDAR – LER – APRENDER – CANTAR – ORAR – AMIZADE – FÉ – PROFESSORES – 

ALUNOS – ALUNAS – CHAMADA) 

 

Após a música, as crianças dirão juntas: 

-Todas as pessoas são bem-vindas na Escola Dominical!  Lugar para aprender e ensinar. A Escola 

Dominical é um presente para nós! Viva a Escola Dominical! 

Cântico A Escola Dominical (HE 148) http://www.hinarioevangelico.com/2009/07/148-escola-dominical.html 

 

 Edificação 

 

Leitura Bíblica: Lucas 24.25-45 

 

Dirigente: Jesus expôs as Escrituras aos discípulos (v.27); ficou e comeu com eles (vv 29-30); se 

revelou a eles (v.31) e lhes deu entendimento para compreenderem as Escrituras (v. 45). 

Jesus, o presente de Deus para nós, se faz presente em nosso caminho, e a sua promessa é de que estará 

conosco para todo o sempre. Por meio da sua Palavra Ele se revela a nós e podemos conhecer o seu 

eterno propósito para a humanidade. 

Conhecer e estudar a Palavra de Deus é uma oportunidade de crescimento espiritual e de comunhão 

com o corpo de Cristo, que não podemos desprezar. Por isso a Escola Dominical precisa estar presente 

em nossa vida.   

http://www.metodista.org.br/
http://www.hinarioevangelico.com/2009/07/148-escola-dominical.html
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E a melhor forma da Escola Dominical estar presente na vida da Igreja é sendo um presente para cada 

irmã e irmão que dela participa e também para quem não participa.  

 

(Enquanto a comunidade canta um dos cânticos sugeridos abaixo, uma criança ou juvenil se aproxima 

da segunda caixa, e a abre retirando dela uma terceira caixa, também embalada para presente. A 

criança ou juvenil abre esta caixa, retirando dela uma Bíblia que será entregue para um professor ou 

professora da Escola Dominical). 

 

Cântico  

• Tua Palavra - www.cifraclub.com.br/aline-barros/tua-palavra-e-luz-para-o-meu-caminho/  

Ou 

• Palavra Vivificante (HE 144) -  http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/144-palavra-vivificante.html  

 

Mensagem Bíblica Pastoral 

 

 Dedicação  

Dirigente: No encontro com os discípulos, Jesus se assentou e comeu com eles, e uma das coisas que 

comeram juntos foi o mel. Em seguida, lembrou-os de suas palavras e lhes deu entendimento para 

compreendê-las, depois afirmou que eles eram testemunhas destas verdades para anunciá-las ao 

mundo.  

Como discípulos e discípulas de Cristo, também fazemos parte desta Grande Comissão, e a Escola 

Dominical nos ajuda nesta missão, cooperando com nosso aprendizado e crescimento na fé e no 

conhecimento da Palavra de Deus.  Convidamos a todos e todas que já fazem parte para reafirmarem 

seu compromisso de participar e cooperar com a Escola Dominical.  Convidamos a todos e todas que 

ainda não fazem para receberem este presente, permitindo que ele faça parte de sua vida! Seja um 

aluno e uma aluna da Escola Dominical. 

 

Oração de dedicação no altar 

 

Cântico final  

• Escola Dominical presente na vida (www.metodista.org.br) 

 

http://www.cifraclub.com.br/aline-barros/tua-palavra-e-luz-para-o-meu-caminho/
http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/144-palavra-vivificante.html
http://www.metodista.org.br/
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Oração Final 

 

Bênção 

Que o amor de Deus presente na criação, 

Que a graça de Jesus Cristo, o presente de Deus para a humanidade, 

Que a doce e cotidiana presença do Santo Espírito 

Nos deem o entendimento necessário para sermos um presente na vida das pessoas, 

Hoje e para todo sempre.  

 

Amém tríplice  

 

 

 

Departamento Nacional de Escola Dominical 

17 de setembro de 2017 


