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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LITURGIA 

 

        PAI NOSSO 

 

 

Acolhida  

Leitura Bíblica: Isaías 29.18-19 

O dia internacional da pessoa com deficiência, foi criado pela Organização das Nações Unidas, em 

1992. É uma oportunidade importante para refletirmos sobre as dificuldades que as pessoas com 

deficiência ainda enfrentam e como podemos atuar para promover, cada vez mais, a inclusão deles 

e delas em todos os espaços. Hoje, convidamos a todos e todas, para refletirmos sobre a falta de ação 

missionária junto as pessoas com deficiência, e a valorizarmos a sua participação na comunidade. 

 

Adoração 

-Cântico: Louvor ao trino Deus (Hino 105 do H.E.) 

Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/05/105-ao-deus-de-abrao.html  

-Oração de adoração 

 

 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/05/105-ao-deus-de-abrao.html
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Chamado a confissão 

Leitura Bíblica: Levítico 19.14 

 

Oração de confissão: Senhor, Tua Igreja pede perdão por não enxergar o(a) cego(a), por não ouvir 

os/as surdos(as), por não falar com os(as) mudos(as); pedimos-Te perdão por não caminhar com 

os/as deficientes físicos(as), por nossas mentes ainda não serem abertas as pessoas deficientes 

mentais, por nossas indiferenças aos(as) “diferentes”. Te suplicamos perdão, amém. 

 

Conclamação do perdão 

Leitura Bíblica:  Isaías 35.5-6 

 

Compromisso comunitário: Senhor, que Teu perdão seja traduzido em uma prática do amor para 

com as pessoas com deficiência, como Igreja, uma vez restaurados/as de nossa deficiência 

missionária, vamos em busca de contribuir para que, assim como expressou o profeta Isaias,  os coxos 

saltem de alegria pelo acolhimento, os(as) cegos(as) vejam como é lindo Teu amor, os(as) mudos(as) 

cantem a graça de pertencer a Ti; Graças Te damos o Pai, por nos fazer entender que em Seu reino  

todas as pessoas são contempladas e podem ser chamadas e vocacionadas. Deficientes ou não, 

Senhor, somos um povo só, somos Tua igreja e é de mãos dadas que devemos caminhar hoje e 

sempre, amém. 

 

Louvor (Sugestões) 

-Eu sou livre – David Quinlan  

Disponível em: https://www.letras.mus.br/david-quinlan/1554902/ 

-Nos braços do Pai – Diante do Trono 

Disponível em: https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/nos-bracos-do-pai/  

-Raridade – Ministério Pedras Vivas 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/anderson-freire/raridade/  

- Ciranda do amor (CD Sombra Amiga & Água Pura, faixa nº 1 -PSAF) 

Disponível em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas  

https://www.letras.mus.br/david-quinlan/1554902/
https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/nos-bracos-do-pai/
https://www.letras.mus.br/anderson-freire/raridade/
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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Edificação 

Sugestões de textos: 

Êxodo 4.1-12, João 9.1-7, Lucas 18.35-43, Marcos 2.1-12  

 

Dedicação 

-Cântico: Consagração Pessoal (Hino 181 – H.E.) 

Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/08/181-consagracao-pessoal.html 

ou 

- Participação das Crianças: encenação da música Encontros (CD Todas as crianças, faixa nº 2 - DNTC) 

Disponível em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas  

 

Ceia do Senhor 

 

Oração final: Oração do Pai Nosso com a comunidade 

 

Benção Especial: Pai gracioso que não rejeita Teus(Tuas) filhos/as, antes os(as) acolhe embaixo de 

Suas asas dando-lhes forças e proteção.  

Jesus, Amor pleno, que a todos/as se fez compreender com ternura inefável. 

Espírito Santo, que habita nas pessoas com deficiência bem como em todos/as o/as que Te buscam, 

permaneçam conosco, unindo o Teu povo sobre a face da terra, hoje e por todo sempre, amém. 

 

 

Reverendo Enoque Rodrigo de Oliveira Leite 

Pastoral Nacional das Pessoas com Deficiência 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/08/181-consagracao-pessoal.html
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas

