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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 “Escola Dominical presente na vida” 

 

Sugestão de Celebração do Coração Aquecido 

24 de Maio 
 
 

ADORAÇÃO -  Adoramos a Deus em quem confiamos! 
 
Acolhida: 
Dirigente:  “À noite, fui sem grande vontade a uma reunião na Rua Aldersgate, onde alguém lia o 
prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto para as nove, enquanto ele descrevia 
a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. 
Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação; e uma segurança foi-me dada, de 
que Ele havia perdoado os meus pecados, sim os meus pecados, e salvou-me da lei do pecado e da 
morte”.    DIÁRIO DE JOHN WESLEY 
(http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/revisao_linha.pdf) 
 
Leitura Bíblica: 
“No tocante a mim, confio na tua graça; regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, 
porquanto me tem feito muito bem. ”   Salmo 13.5,6 
 
Cântico:  Segurança e Alegria - Hino 341 do Hinário Evangélico  
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2010/02/341-seguranca-e-alegria.html  
 
 
Orações de adoração pela comunidade 
 
 

CONFISSÃO – Ele tem misericórdia de nós! 
 
 
Dirigente: 
“A fé é uma energia no coração, tão eficaz, viva e inspiradora que é incapaz de permanecer inativa. A 
fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos 
inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele”.  (Palavras de Martinho Lutero, que John 
Wesley ouviu no dia 24 de Maio de 1738, na Rua Aldersgate) 
(http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/revisao_linha.pdf) 
 
Leitura Bíblica:  
“Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade 
que vos afaste do Deus vivo; pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se 
chama Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos 
tornado participantes de Cristo, se de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o 
princípio, tivemos. ” Hebreus 3.12-14 

http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/revisao_linha.pdf
http://www.hinarioevangelico.com/2010/02/341-seguranca-e-alegria.html
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/revisao_linha.pdf
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Dirigente: Deus nos chama ao arrependimento, a fim de que o pecado não endureça nosso coração e 
nos conduza por um caminho de incredulidade, ao ponto de perdermos a confiança na Sua 
misericórdia. Confessemos nossa falta de confiança plena em Deus e nos entreguemos inteiramente a 
Ele, pois Ele tem misericórdia de nós. 
 
Oração silenciosa 
 
Oração de confissão 
 
Palavra de Esperança: “ Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em 
misericórdia e em verdade. ” Salmo 86.15 
 
 
 

LOUVOR -  Louvamos à Deus, cuja misericórdia dura para sempre! 
 
Cânticos de Louvor. 
-Hino: Hino 324 - O Grande amor de Deus (H.E.)  Disponível em:  
http://www.hinarioevangelico.com/2010/02/324-o-grande-amor-de-deus.html 
-Cânticos de louvor 
                                                    
[Insira ao  menos um cântico para cantar com as crianças. Sugestão: Nos passos de John Wesley, CD 
Missão Aventura Possível, faixa n°15-DNTC. Disponível em http://www.metodista.org.br/escola-
dominical-musicas]. 
 
 
Ofertório. 
 
 

EDIFICAÇÃO – O amor de Deus é derramado em nossos corações! 
 
Leitura Bíblica:   Romanos 5.1-11; Efésios 2.18 
 
SINAIS DA PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO EM NÓS 
O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O reconhecimento do 
amor de Deus e a experiência pessoal com Ele proporciona um novo sentido de vida e sensibiliza a um 
compromisso de amor com Deus expresso nos nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas e 
com todo o meio ambiente, enfim com toda a criação. É solidariedade presente. (Zélia dos Santos 
Constantino) 1 
 
 

                                                 
1 http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/central-de-downloads/CA_Zelia.pdf 

 

http://www.hinarioevangelico.com/2010/02/324-o-grande-amor-de-deus.html
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/central-de-downloads/CA_Zelia.pdf
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ENVIO – Repartir a maravilhosa graça! 
 
“Ao sair dali seu primeiro impulso foi repartir com o irmão mais novo a experiência. John Wesley 
escreveu: “Por volta das 10 horas, meu irmão foi-me trazido em triunfo por um grupo de amigos e 
declarou: “Eu creio”. Cantamos alegremente um hino e oramos. ”  (José Carlos Barbosa)2 
 
Que a experiência de John Wesley, nos inspire a repartir com todas as pessoas a maravilhosa graça de 
Nosso Deus, revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. 
 
Cântico: Maravilhosa Graça 
Partitura disponível em:  www.webservos.com.br/music/musicas/cifras/MaravilhosaGraca.rtf 

 
 

Oração Final 
 
Benção cantada [Sugestão: Benção, CD Sombra Amiga & Água Pura, faixa n°31 – PSAF.  Disponível em  
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas 
 
 [...] a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco 
em verdade e amor.   II João 1.3 
 
 
 
 

Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical                                 
 

 

                                                 
2 BARBOSA, J.C.  Adoro a Sabedoria de Deus: Intinerário de John Wesley, o Cavaleiro do Senhor. SBC/SP: 

Editeo,2011(p.159). 

http://www.webservos.com.br/music/musicas/cifras/MaravilhosaGraca.rtf
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas

