DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“Escola Dominical presente na vida”

LITURGIA DE PÁSCOA
“LEMBRAI-VOS”

“Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia”
Lucas 24.6

ADORAÇÃO - LEMBRAI-VOS DOS SEUS PODEROSOS FEITOS
Prelúdio
Adoração
(participação de uma ou mais crianças na leitura dos textos bíblicos de Deuteronômio 32.7 e Êxodo
12.26,27)
Dirigente: Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações; pergunta a
teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles to dirão.
Quando vossos filhos vos perguntarem:
Criança/s: Que rito é este?
Dirigente: Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos
de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Cânticos de adoração
Louvor ao Trino Deus (Hino 104 do Hinário Evangélico)
Disponível em: www.hinarioevangelico.com/2009/05/104-louvor-ao-trino-deus.html
ou Tú és Santo
Disponível em www.letras.mus.br/ronaldo-bezerra/324329/
Dirigente: Ler o texto Bíblico de Apocalipse 5.11-13
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Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou e vivo está!
Cântico: Ao que está assentado no trono
Disponível em www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/872427/
Orações de adoração pela comunidade

CONFISSÃO - LEMBRAI-VOS DE SUAS PALAVRAS
Dirigente: Ler o texto bíblico de Lucas 24.1-8
As mulheres foram ao túmulo de Jesus, não o encontrando ficaram perplexas, quando apareceram os
dois anjos, temerosas, olharam para o chão. Os anjos disseram aquelas mulheres, para se lembrarem
de que Jesus já tinha dito que essas coisas iriam acontecer, inclusive que Ele ressuscitaria no terceiro
dia. Então elas se lembraram!
Quantas vezes nos abatemos, nos desanimamos e nos entristecemos porque nos esquecemos das
palavras do Senhor, nos esquecemos de suas promessas, parece até que nos esquecemos de que Jesus
venceu a morte, ressuscitou e como Ele mesmo prometeu, voltará outra vez afim de que possamos
estar com Ele para sempre.
Confessemos à Deus, quando permitimos que as situações do dia a dia, tirem a lembrança das
maravilhosas promessas de Deus, nos fazendo esquecer de que Ele é fiel para cumprir tudo o que
prometeu.
Oração de confissão: Pastor ou Pastora
Palavra de Esperança
Dirigente: Que as palavras do Hino “A ressurreição de Jesus”, renovem a nossa memória e a nossa
esperança de que Jesus triunfou sobre a morte e que Ele vivo está.
Cântico: Hino 41 (Hinário Evangélico)
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/03/041-ressurreicao-de-jesus.html

LOUVOR - O SEU NOME SERÁ LEMBRADO DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
Cânticos de louvor com a comunidade
Ofertório
Acolhimento as crianças
(Chamar as crianças a frente e distribuir borboletas coloridas de papel ou outro material)
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Dirigente: Quem sabe como nasce a borboleta? (Explique, com a ajuda das respostas das crianças, o
processo de nascimento da borboleta, enfatizando a transformação da lagarta em borboleta. Diga que
a borboleta também é um dos símbolos da Páscoa, pois a transformação da lagarta, nos ajuda a
transmitir a mensagem da ressurreição, da nova vida em Cristo Jesus.)
Cantar com as crianças o cântico “A Dona Lagartinha” (CD Todas as crianças são nossas crianças, faixa
n°18 – PSAF) Disponível em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
Ou “Voo de Deus” (CD Fazendo Festa 1, faixa n°13 – Igreja Metodista) Disponível em
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas

EDIFICAÇÃO – LEMBRAI-VOS DO MEU EVANGELHO
Sugestão de Texto Bíblico: I Coríntios 15.1-19
Precisamos nos lembrar constantemente do Evangelho que recebemos e que anuncia a ressurreição
de Jesus Cristo. E porque Ele ressuscitou, não é vã a nossa fé.
Precisamos nos lembrar do Evangelho que nos anuncia a não limitarmos nossa esperança em Cristo
apenas nesta vida, do contrário seremos os mais infelizes de todos os homens e mulheres.
Precisamos nos lembrar do Evangelho, que renova a nossa fé, na certeza da ressurreição para a vida
eterna.

ENVIO – LEMBRAI-VOS UNS DOS OUTROS
Dirigente: “Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois, quem fez a promessa é fiel.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. ” (Hebreus
10.23,24). Seja este o nosso compromisso, fortalecer uns aos outros, afim de não nos esquecermos da
razão da nossa esperança.
Cântico final: Porque Ele vive
Disponível em: www.letras.mus.br/harpa-crista/853769/
Oração final
Benção
“De nós se tem lembrado o Senhor; ele nos abençoará; [...] O Senhor vos aumente benção mais e
mais, sobre vós e sobre vossos filhos. ” (Salmos 115.12a,14)
Poslúdio
Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical
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