Sugestão de liturgia para celebração do Dia da Bíblia - 2º domingo de dezembro

O Departamento Nacional de Escola Dominical convidou o Departamento local de Escola
Dominical da Igreja Metodista Acordes - Curitiba/ PR – 6ªRE para elaborar as liturgias do Dia da
Bíblia.


Orientações:

Ornamentação: a cor litúrgica desse período é lilás. Para esse dia sugerimos que você coloque
várias bíblias na mesa do altar. Pode montar uma cesta de palha, fazendo alusão à manjedoura:
Jesus é o Verbo Vivo que desceu do céu e habitou entre nós, a Palavra encarnada. Baseados nessa
ideia é que sugerimos uma manjedoura com as Bíblias.
Símbolo: Se possível, providencie um símbolo para que cada pessoa leve pra casa: um marcador
de Bíblia, um plano de leitura anual da Bíblia (há vários disponíveis na internet), um ímã de
geladeira em formato de Bíblia ou confeccione um ímã com a frase: “Não se esqueça de ler a
Bíblia hoje” ou algo do gênero que incentive a leitura diária da Bíblia.
Advento: Lembre-se que o 2º Domingo de Dezembro é também o terceiro domingo do advento.
O departamento de Escola Dominical produziu um material especial para celebrar esse tempo a
cada domingo. Para saber mais acesse: http://www.metodista.org.br/veja-material-de-apoiopreparado-pelo-departamento-nacional-de-escola-dominical-para-celebrar-o-advento

Devocional na Escola Dominical












Acolhida
Leitura bíblica: Salmo 18.30-31
Cântico
Chamado à confissão: Salmo 119.25-29
Oração
Palavra de esperança: Salmo 12.6-7
Cântico
Encenação: O Sonho de Maria Lucia [Anexo 1]
Breve Reflexão a partir da encenação.
Oração final
Benção

Culto Vespertino

Quanto amo a Tua Lei! Salmo 119.97
Prelúdio





Saudação e Acolhida [Fazer alusão ao dia da Bíblia e a sua importância em nossas vidas].
Leitura Bíblica: Salmo 119. 5 e 105
Cântico: Invocação [HE 75]
Celebração do Advento- acender a 2ª vela.

Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste! Salmo 119.26




Chamado à Confissão
Oração
Cântico: Tua palavra [Cassiane]- http://www.vagalume.com.br/cassiane/a-tua-palavra.html

A tua palavra escondi,
Guardada no meu coração,
Pra eu não pecar contra ti, Senhor,
A tua palavra escondi,
Minhas vestes no sangue lavei
E das tuas águas bebi,
Pra ser uma oferta agradável a ti,
Minha vida a ti consagrei.
Meus dons e talentos são pra te servir,
Meus dons preciosos são seus,
Não vejo razão na minha vida sem Ti,
Tu és meu Senhor e meu Deus;
Assim como o fogo refina o ouro,
Vem tua obra em mim completar,



Tua glória em meu rosto,brilhar.
Até que o mundo possa ver
A tua palavra escondi,
Guardada no meu coração,
Pra eu não pecar contra ti, Senhor,
A tua palavra escondi;
Minhas vestes no sangue lavei
E das tuas águas bebi,
Pra ser uma oferta agradável a ti,
Minha vida a ti consagrei.
Meus dons e talentos são pra te servir,
Meus dons preciosos são teus,
Não vejo razão na minha vida sem Ti,
Tu és meu Senhor e meu Deus;

Palavra de Esperança: Salmo 32.1-5.

Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia! Salmo 119.97







Momento da criança: chame as crianças ao altar e mostre-lhes o vídeo ou conte a
história de Mary Jones. Disponível em http://www.sbb.org.br/multimidia/default.asp?id=18
Cânticos
[Garanta no mínimo duas músicas para as crianças]
Testemunhos sobre a leitura cotidiana da Bíblia.
Ofertório

Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Salmo 119.33



Apresentação do Teatro: Em Busca de Um Tesouro [anexo 1]
Sugestão de Cântico [escolher apenas um]:
1. Fala comigo na Tua Palavra [Régis Danese]. Disponível em http://letras.mus.br/regisdanese/1558461/

2. Tua Palavra [Aline Barros]. Disponível em http://letras.mus.br/aline-barros/576850/


Reflexão Pastoral – Sugestão: 2Timóteo 3.14-17

Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até o fim. Salmo 119.112





Encenação o Sonho de Maria Lúcia [Anexo 2]
Momento de intercessão.
Bênção final
Poslúdio.

Liturgias elaboradas pela equipe de Escola Dominical da Igreja Metodista de Acordes
Curitiba – 6ªRE
[Anexo 1]
Teatro - EM BUSCA DE UM TESOURO – www.teatrocristao.net
[Uma Criança que conhece a Cristo encontra um Pirata infeliz, chorando. Papo vai, papo vem... A
Criança fala de um tesouro, deixado por Deus para nós. A Arca onde este tesouro está é a Bíblia...
Já sabe né, o tesouro referido é a palavra de Salvação].
PIRATA: Buá! Buá!Ááááá! Há como sou infeliz! Ninguém gosta de mim! Que vida triste! Buáááá!
Eu queria tanto ser feliz! ...
CRIANÇA: Um pirata chorando? (...)Oi seu pirata! Por que você está chorando?
PIRATA: Porque não sou feliz...

CRIANÇA: Pirata triste, não fique assim! A vida é tão linda! Como é que você é infeliz se é dono
de tesouros e mais tesouros preciosos?
PIRATA: É verdade! Tenho muitos tesouros, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas
joias mil ...Mas não sou feliz! Tenho um vazio tão grande dentro de mim. Sinto-me triste, vazio e
mau! Sinto raiva, ódio, brigo, xingo... Falo mil mentiras. Ah! Como sou infeliz!
CRIANÇA: Xi! Você está mal mesmo! Você tem muitos tesouros, mas não tem o maior tesouro
do mundo. O maior e mais precioso! Precioso porque este tesouro preenche o vazio do nosso
coração, enche nossa vida de alegria e paz, afastando assim toda maldade!
PIRATA: É mesmo? Mas que tesouro é este? Onde posso encontra-lo? Seja onde for, até em alto
mar nos confins da terra, eu buscarei este tesouro para mim. Nem que seja preciso cavar muitos
dias. Eu quero este tesouro! Quero ser feliz! Quero acabar com esse vazio do meu coração! Eu
não quero ser mau! Onde está o mapa?
CRIANÇA: Ora! Pirata chorão! Não precisa viajar e nem ter mapa algum! Não é preciso nem navio.
Nem pá e nem muito esforço. Este tesouro é Deus! A fonte da vida e do amor! E da paz! Ele ama
você e quer faze-lo feliz! E o caminho até a Ele é Jesus, seu filho! Ele mostrou com seus passos
como devemos caminhar. E morreu numa cruz concedendo-nos o perdão de Deus. Nossos
pecados, nossas maldades entristecem a Deus e nos afasta Dele.
PIRATA: Você falou em pecado? O que é pecado?
CRIANÇA-Pecado é tudo aquilo que deixa Deus triste! Matar a alegria de um sorriso, roubar a
esperança de um sonho, brigar por causa de um doce... Também usar nossas mãos para
machucar e ferir as outras pessoas... Deus é Santo e Bondoso! Você precisa ir ao encontro de
Deus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Ele disse: "Eu sou o caminho a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai se não for por mim". Você precisa conhecer Jesus!
PIRATA: Mas como posso conhece-lo? Eu quero conhecer Jesus!
CRIANÇA: Você está vendo a arca de tesouro de Deus? [Mostrar a Bíblia]
PIRATA: Arca do tesouro de Deus?
CRIANÇA: [Mostrar a Bíblia] Aqui estão todas as joias de Deus!

PIRATA: Joias de Deus?
CRIANÇA: Isto mesmo! Este livro aqui é a palavra de Deus! Leia e ouça a voz de Deus falar em seu
coração e creia Naquele que está falando com você!
PIRATA: [Pega a Bíblia] Obrigada amiguinha! Achei o maior tesouro do mundo. Oh! Que bom!
[abre a bíblia e lê]: "Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho".
CRIANÇA: Ei! pirata! Você precisa aceitar Jesus em seu coração. Deus deseja estar em seu
coração! Na Bíblia está escrito: "Filho meu, dá-me o teu coração". Ele quer transformar sua vida!

PIRATA: Oh! Eu quero sim! Deus, eu aceito Jesus em meu coração. Aceito Jesus como meu
Salvador e Rei! Amém! Que alegria! Que Paz! Agora eu vou cavar esse tesouro e descobrir suas
preciosidades para minha vida! Até logo amiguinha!

[Anexo 1]
O Sonho de Maria Lucia (famakids.blogspot.com.br) - CPAD - Rio de Janeiro– 2001 – Texto
adaptado
Objetivos – levar as pessoas a considerarem a palavra de Deus com respeito, amor e carinho.
Incentivar e desenvolver o hábito de leitura da Bíblia.
Personagens: Narrador, Maria Lúcia e 5 Bíblias:






Bíblia 1- Feliz
Bíblia 2- Triste
Bíblia 3- Suja
Bíblia 4- Rasgada
Bíblia 5- Esquecida
[Maria Lúcia entra apressada e carregada de livros e a Bíblia]

NARRADOR: Lucinha, como era mais conhecida, a Maria Lúcia, era uma menina muito
inteligente. Gostava de ler e vivia escrevendo em seu caderno de anotações. Porém, Lucinha
tinha um grande defeito que a atrapalhava demais. Ela era muito descuidada. Quando chegava
da escola, parecia mais uma ventania. Jogava livros para um lado, sapatos para o outro, roupa
atirava por cima da cadeira, enfim era uma bagunça tudo ficava desorganizado. E o pior que até
a bíblia, a revista de Escola Dominical, eram tratados da mesma forma.
Quando ia estudar, perdia tempo procurando o material, e as folhas dos cadernos e dos livros
viviam despencando. De nada adiantava as broncas e os castigos.
Um dia Lucinha, chegou da aula de campo muito cansada e entrou na Biblioteca, sentou na
cadeira do papai e ali ficou pensando, pensando, pensando... até que adormeceu. De repente
Lucinha ouviu um barulho estranho, pareciam passos de pessoas. Aguçou os ouvidos e ... a
porta se abriu e ...
[Entra a bíblia 1 e 2]
NARRADOR/A: Que surpresa! Duas bíblias entraram conversando. Uma delas estava triste e a
outra feliz.

BÍBLIA FELIZ: O que aconteceu amiga? Por que estás tão triste?
BÍBLIA TRISTE: Eu estou triste porque minha dona me guarda em uma gaveta trancada e
quando vai para a igreja me esquece de levar. Como sou triste e infeliz. Respondeu a bíblia
triste.
BÍBLIA FELIZ: Não fica assim amiga, quem sabe um dia você encontra um dono que lhe dê
atenção e você seja feliz como eu. Sabe, meu dono me quer muito bem e todos os dias me lê,
as minhas páginas estão um pouquinho usadas, mas bem cuidadas. Ele me carrega com
orgulho.
NARRADOR/A: Quando ainda estava falando entra outra bíblia suja e empoeirada, tossindo
muito.
[Entra a Bíblia 3]
BÍBLIA FELIZ: O que aconteceu com você amiga? Não estou lhe reconhecendo!
BÍBLIA SUJA: Eu estou toda suja assim porque minha dona me deixa na estante aberta no
Salmos 91. Pegando poeira! Cof, cof, cof...(tosse)
NARRADOR/A: Mal acabara de falar... lá vem chegando outra bíblia.
[Entra a Bíblia 4]
NARRADOR/A: Coitadinha, ela vem rasgada.
BÍBLIA FELIZ: O que aconteceu com você, porque está rasgada assim?
BÍBLIA RASGADA: Ah! Vocês não sabem o que eu tenho sofrido. Minha dona me joga por cima
da mesa, me derruba no chão, coloca outros livros pesados em cima de mim e ainda deixa sua
irmãzinha me pendurar pela capa. Sou um saco de pancada. Esperem aí. Que passos são estes?
[Entra a Bíblia 5]
BÍBLIA FELIZ: Quem é você?
BÍBLIA RASGADA: Eu sou a bíblia mais famosa da igreja. Todos se lembram de mim,
principalmente a zeladora da igreja. Sou esquecida na igreja todas as vezes quando termina a
Escola Dominical ou culto. Fico de mão em mão até que meu dono me acha. Mas não tem jeito
logo depois me esquece de novo e fico lá até a zeladora me encontrar.
BÍBLIA FELIZ: Que triste a história de vocês. Como Deus está triste com essas pessoas
descuidadas com a sua palavra. [Abraçando as outras bíblias]. Estou ficando com medo de
acontecer algo parecido comigo.

NARRADOR/A: Naquele momento Lucinha acordou e, assustada, despertou daquele sonho que
mais parecia um pesadelo. Lucinha entendeu que aquele sonho era uma advertência de Deus
para ela e para muitas pessoas descuidadas.
Depois daquele sonho Lucinha se arrependeu e mudou completamente em suas atitudes com a
bíblia. Passou a valorizar a sua bíblia e lê-la todos os dias. Cuidava e guardava dela com muito
carinho e cuidado.
É assim que Deus quer que você faça. Ame a sua bíblia e trate com cuidado. A bíblia deve ser
lida e suas palavras guardadas no coração, em obediência a Deus.

