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SUGESTÃO DE LITURGIA PARA O DOMINGO DE RAMOS E O DIA DO/A PASTOR/A – 2014. 

 

Adoração  

 

 Acolhida  

 Leitura Bíblica: Zacarias 9.9; 16-17. 

 Sugestões de Cânticos:  

- HE 105  

- Louvemos ao Senhor [Ademar de Campos]- http://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-

campos/louvemos-ao-senhor/iniciante.html . 

 

 História - parte 1. 
 

 Uma menina entra cantando e brincando com algo, ao passar pela sala seu avô está 

com uma bíblia na mão. A criança o cumprimenta, mas ele não a escuta, mais uma vez a 

menina chama atenção do avô, que logo percebe e pede desculpas por estar distraído com 

as suas lembranças.  

 

Avô: Oh querida! Me desculpe! Eu estava distraído com as minhas lembranças.  

 

Menina: elas estão aí nesse livro? (A criança se estica para ver que livro é) 

 

Avô: Essa bíblia faz parte delas, eu a ganhei quando era bem jovem.  

 

Menina: Que legal! Você tem até hoje! Bem que a minha mãe fala que você tem muito 

cuidado com as coisas. Quem deu essa Bíblia para você? 

 

Avô: Foi uma querida pastora no dia da minha profissão de fé. 

 

Menina: Profissão de fé? O que é isso? 

 

Avô: é quando a gente vai à frente da igreja e, diante de todo mundo, fala que acredita em 

Jesus Cristo e quer caminhar junto com ele para a vida inteira. Profissão de fé é acreditar e 

se comprometer a não esquecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor que nos ama muito, 

cuida de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver de acordo com o que a Bíblia 

diz! Aliás, você sabe que dia é hoje?  

 

Menina: Domingo, ora! 

 

Avô: Sim, mas hoje, para nós que acreditamos em Jesus Cristo, é um domingo muito 

especial! É o Domingo de Ramos? 

http://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/louvemos-ao-senhor/iniciante.html
http://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/louvemos-ao-senhor/iniciante.html
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Menina: Ah! A professora falou sobre isso na escola dominical. Foi quando Jesus entrou 

em... Hum... Esqueci... Em uma cidade e uma monte de gente fez festa pra ele, né? 

 

Avô: Isso mesmo, Jesus entra em Jerusalém e o povo festeja a sua chegada, como um 

tapete, eles cobrem o lugar por onde Jesus vai passar com ramos de árvores, por isso, se 

chama domingo de ramos. As pessoas celebravam a chegada de Jesus e gritavam Hosana 

ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! 

 

Menina: o que significa Hosana? 

 

 

Confissão 

 

 Chamado à confissão: Mateus 21.9-13 

Dirigente: A palavra Hosana significa “Rogamos”, ela foi usada por ocasião da entrada de 

Jesus Cristo em Jerusalém. Provavelmente, toda aquela agitação estava mais para uma 

exuberante manifestação religiosa, manifestação bem vazia e descomprometida com a 

mensagem de Jesus Cristo. A multidão que gritava “Hosana” e bendizia a Jesus quando 

este entrava em Jerusalém para seu martírio, foi a mesma, que dias depois, pediria a 

libertação de Barrabás e, assim, condenaria Jesus Cristo à morte! O que isso nos diz em 

relação a nossa vida espiritual?  

 

 Litania de confissão:  
 

- Dirigente: Senhor, tu subiste a Jerusalém, mas antes desceste até Betânia. 

- Counidade: Ali ouviste o clamor dos miseráveis e dos enfermos. 

- Dirigente: Senhor tu subiste a Jerusalém, mas antes passaste por Betfagé. 

-Comunidade: Ali ouviste o clamor dos famintos  

- Dirigente: Senhor tu subiste a Jerusalém, e foste recebido entre as crianças. 

- Homens: ali ouviste o louvor dos meninos de peito. 

- Mulheres: Ali aceitaste a aclamação das meninas de colo. 

- Dirigente: Senhor, tu subiste a Jerusalém, mas o louvor de adultos soberbos 

rejeitaste. 

- Homens: Porque transformamos em esconderijos de ladrões o teu Templo. 

- Mulheres: Porque transformamos em mercado a tua casa de oração. 

- Comunidade: Porque trocamos a tua graça pelo lucro; a tua bênção por dinheiro; a 

tua paz pela violência; teu amor pelo ódio; o teu perdão pela vingança. 

- Dirigente: Senhor, vem até nós e repreende-nos, disciplina-nos. Derruba as mesas do 

nosso orgulho. Expulsa de nós toda ganância e egoísmo. 
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- Comunidade: Restaura nossas vidas, Senhor, para que possamos louvar-te como te 

louvam os meninos de peito e as meninas de colo.                                   [Luiz Carlos Ramos] 

 

 Momento de reflexão e oração silenciosa 

[enquanto as pessoas estão em oração, entoar o cântico HE 38] 

 

 Palavra de Esperança: Litania  

 

Dirigente: Os mantos e palmas estirados ao chão trazem à lembrança que um povo sem 

esperança, reverenciava o Rei vindo em seu humilde jumentinho. 

Comunidade: Hosana! Hosana! 

Dirigente: Temos saudades de ouvir voz de Deus, eis que chegou o Emanuel. 

Comunidade: Hosana! Hosana! 

Dirigente: Jesus, o Amor de Deus, se encarnou, morreu, ressuscitou. Ele vive entre nós!Ele 

vive em nós! 

Comunidade: Hosana! Hosana! Bendito é que o vem em nome Deus!   

Dirigente: Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que 

entre o Rei da Glória. 

Comunidade: Quem é o Rei da Glória?  

Dirigente: O Senhor que veio para pregar boas-novas aos quebrantados, a curar os 

quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os 

algemados;  

Comunidade: Hosana! Hosana! Bendito é que o vem em nome do Senhor!  Hosana nas 

maiores alturas!                                                                                                            [Gregório Teodoro] 

 

 Cântico: Hosana (Mantos e Palmas...) [Vencedores por Cristo] 
https://www.youtube.com/watch?v=ohxWV7jqgYI 

 

Louvor 

 

 História - parte 2. 

 

Menina: Hum! Entendi, falar Hosana é pedir Jesus cuide de nós.  

 

Avô: Isso mesmo! Jesus faz isso muito bem! Ele é o bom pastor!Que ajudava e ajuda as 

pessoas! Todas as pessoas! 

 

Menina: Vô! Você sabe um monte de coisas! Foi na bíblia que você aprendeu tudo isso, 

né? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ohxWV7jqgYI
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Avô: foi também, mas não só, eu aprendi muitas dessas coisas com as pastoras e os 

pastores que eu tive. Ah! E por falar nisso, hoje, nós metodistas, comemoramos o dia do 

pastor e da pastora! Isso é muito importante. A bíblia diz no livro de Hebreus: “Lembrai-

vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando 

atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram” (Hebreus 13.7). 

 

 Momento de homenagens ao atual ministério pastoral 

 Relembrar os pastores e pastoras que exerceram seu ministério em nossas vidas e na 

comunidade local. 

 Oração de gratidão a Deus pela vida de pastores e pastoras da Igreja Metodista.  

 Oração pela família pastoral 

 Cânticos de louvor 

 Ofertório 

 

Edificação 

 

 História – parte 3 

 

Menina: Vô, eu acho que ser um pastor, uma pastora é muito difícil. Tem que cuidar de 

muita gente.  

 

Avô: Sim, é difícil querida, mas também é muito gratificante. Ser um bom pastor, uma boa 

pastora é seguir os passos de Jesus, o verdadeiro Bom Pastor. É se inspirar nas palavras do 

nosso Mestre: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom 

pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim”. (João 10.10 e 14) 

 

Menina: O pastor e a pastora nos ajudam a conhecer e a entender as palavras de Jesus 

 

 Leitura do texto bíblico. Sugestão: Lucas 19.28-48. 

 Reflexão. 

 

Dedicação 

 

 História – parte 4 

 

Avô: Minha neta, algo me diz que já passou da hora de dormir, não é? 

Menina: Hum...eu acho que não! 

Avô: Hum... eu acho que sim! 

Menina: Então me conta uma história?  

Avô: Claro! Você sabe o que a Bíblia diz que  aconteceu depois que Jesus entrou em 

Jerusalém e que fizeram essa festa para Ele?  

Menina: Vai ser sobre isso a história? 

Avô: Sim, vamos continuar com esse papo lá no seu quarto... 
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Menina: Oba! 

 

 Dirigente: Essa história não termina aqui! Estamos em tempo de relembrar a história e 

celebrar a Ressurreição de Jesus Cristo. Deus nos chama a contar essa história a outras 

pessoas! Deus nos chama a vivermos e testemunharmos a benção da Ressurreição.  

[Aproveite para convidar para a celebração de Páscoa] 

 

 Benção 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical, abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




