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       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 
                                

 
 

Tempo de Advento! 
Sugestão proposta pela Escola Dominical da Igreja Metodista de Vila Isabel  

 
 

Dirigente: O Advento é, no calendário litúrgico, o período dos quatro domingos que antecedem ao 
Natal. Um dos mais bonitos símbolos do Natal é a Coroa do Advento. Na sequência do acender das 
velas, podemos observar o desenrolar dos acontecimentos que precederam ao nascimento de Jesus. 
Ele é luz, é esperança, é humildade, é paz, é alegria, é Deus conosco. Que neste Natal nós saibamos 
redescobrir o verdadeiro significado de ter Jesus Cristo presente em nossas vidas. 

 
Hino “Natal” (H.E. 11) 

 
        Eis dos anjos a harmonia!                  Cante o povo resgatado 
         Cantam glória ao Rei Jesus.              Glória ao Príncipe da Paz; 
         Paz aos homens! Que alegria!           Deus em Cristo revelado, 
         Paz com Deus em plena luz..        Vida e luz ao mundo traz. 
         Ouçam povos exultantes                   Nasce a fim de renascermos, 
         Ergam salmos triunfantes,                Vive para revivermos, 
         Aclamando seu Senhor.                     Rei, Profeta e Salvador. 
         Nasce Cristo, o Redentor.                  Louvem todos ao Senhor ! 
 
              Toda a terra e os altos céus 
             Cantem sempre glória a Deus ! 
 
Leitura Bíblia – Isaías 9.6  e Miqueias 5.5 

 
Uma pessoa indicada pelo dirigente acende a vela da Coroa do Advento. (no 1º domingo, acende-se a 
1ª vela. No 2, uma vela será acesa antes do início do culto, acendendo-se, neste momento, a 2ª. No 
3º, duas estarão acesas e acende-se a 3ª. No 4º, três estarão acesas e acende-se a 4ª.) 
 
 
Dirigente: Neste Natal, recordamos, com grande alegria, o cumprimento da promessa de amor de 
nosso Deus. Os sinos tocam anunciando a chegada de Jesus. 
 
 
Hino – Sininhos de Natal 
 

Como são alegres, são alegres   
Os sininhos do Natal, 
Que vão retinindo, retinindo 
Neste belo dia sem igual! 
       
Vêm à terra graça e paz, 
Que o bom Natal a todos traz, 
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Enquanto a voz e o coração 
Entoam a canção! 
 
                    (coro) 
      Oh!   Como são alegres, são alegres   
      Os sininhos do Natal, 
      Que vão retinindo, retinindo 
      Neste belo dia sem igual! 
 
      O temor, cuidado vão, 
      Bani do vosso coração, 
      E nele brilhem graça e amor 
      Em todo o resplendor! 
 

Oração – Todos em uníssono 
 

Bondoso Pai, nós te damos raças por teu filho Jesus que veio até nós como a Luz do Mundo. 
Agradecemos-Te pela alegria que o Natal traz à nossa vida e aos nossos lares.  Elevamos a Ti 
os nossos corações, gratos por todas as manifestações dos teus cuidados para conosco. 
Estamos muito alegres porque Tu és o nosso Deus. Amém. 

      
Nossos desejos (Todos de mãos dadas) 

 
Nós estamos orando para que você e sua família possam sentir o verdadeiro espírito do Natal, 
que é espírito de amor. E que a alegria de amar e ser amado possa estar presente no Natal e 
perdurar por todo o Ano Novo. 2012 será um Ano de Graça ! 

 
Litania 

 
Dirigente: Senhor, gostaríamos de ser como os pastores do campo, quando o teu anjo desceu aonde 
eles estavam e a Tua glória brilhou ao redor deles. 
 
Os demais: Ah! Senhor, ajuda-nos a ser humildes e submissos a Ti, como foram aqueles que 
tomavam conta do rebanho. Sabemos que Tu só podes atuar nas vidas que dependem de Tua 
graça. 
 
Dirigente: Senhor, não queremos ser cristãos formais. Queremos perceber e sentir Tua maravilhosa 
Graça. Ela nos basta! Nós cremos num Deus vivo, que está presente entre nós. Ah! Senhor, queremos 
sair e anunciar, 
como os pastores, que Jesus, ainda hoje, nasce em cada coração que busca o Senhor com fé. 
 
Os demais: Sim, queremos glorificar e louvar a Deus, como fizeram os pastores, que viram a 
manifestação do poder de Deus. 
 
Dirigente: Permite-nos, Senhor, que caminhemos na direção de Jesus. Não permitas que sigamos 
outros caminhos. Porque, longe de Ti, todos os caminhos são enganosos. 
 



 

 3 

      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 
Os demais:  Queremos sempre ir até Jesus pois sabemos que Ele é a Verdade, é o 
Caminho, é a Vida.  Muitos têm chegado até Jesus apenas para receber bênçãos. Nós sabemos que 
não é isto que tu queres. 
 
Dirigente: Queremos chegar até Jesus para oferecer-lhe as dádivas das nossas próprias vidas. 
Desejamos ser servos fiéis. Queremos reconhecer que Jesus é o rei dos reis, é o Deus encarnado, que 
se deu na Cruz por causa do seu grande amor por nós. 
 
Todos: - Neste Natal, Senhor, queremos ter um novo propósito. Queremos uma renovação em 
nossa vida. Desejamos estar mais unidos a Ti e ao nosso próximo. Que no Natal que se aproxima 
nossos propósitos se realizem. Em nome de Teu filho, é que nós pedimos. Amém. 
 
Hino – Noite de Paz 
 
Noite de Paz! Noite de Amor!                  Noite de Paz! Noite de Amor!      
Tudo dorme em derredor.                        Nas campinas ao pastor, 
Entre os anjos que espargem a luz,               Lindos anjos mandados por  Deus, 
Proclamando o menino Jesus,                      Anunciam a nova dos céus! 
Brilha a estrela da Paz!                                 Nasce o bom Salvador! 
 
                                         Noite de Paz! Noite de Amor! 
                                         Oh! Que belo resplendor 
                                         Ilumina o menino Jesus! 
                              No presépio do mundo eis a luz, 
                                         Sol de eterno fulgor! 
Oração 
       
Nós te agradecemos, Pai, a alegria que a vinda de Jesus traz a nossos corações. Porque ele é a Luz, a 
Esperança, o Exemplo, a Paz, a nossa Salvação. É no nome de Jesus que nós oramos, Amém. 
12. Todos oram o Pai Nosso. Seguem-se momentos de confraternização. 
 

 


