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       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

   
                         

Sugestão para a celebração do dia da Escola Dominical 
 
É TEMPO DE ADORAR AO SENHOR QUE FEZ A MIM E A VOCÊ!_______________________ 
 

 Acolhida 
Deus nos fez homens e mulheres, pequenos e grandes. À Sua imagem e semelhança nos fez.  
Fez a mim e a você para o seu louvor. Por isso, esse é o tempo que nos reunimos para adorar ao 
Senhor nosso Deus.  

 Leitura Bíblica: Isaías 11.1-9 

 Oração de Adoração. Sugestão: oração a ser feita em duplas 

 Música: Sugestão: Hinário Evangélico 414 ou Vim para Adorar-te [Adoração e Adoradores] 

 Testemunho de uma pessoa da 3ª idade.  
 

PAI PERDOA-NOS EM NOSSA FALTA DE SABEDORIA! _________________________ 

 Chamado à confissão: Oséias 4.6a 
[Convidar as pessoas para refletirem a respeito dos pecados que a igreja comete pela falta de 
conhecimento da palavra do Senhor. Sugira que a comunidade especifique esses pecados. Ex. Exclusão 
social, preconceito, violência, falta de cuidado com as crianças, etc.] 

 Momento de Oração Silenciosa. 

 Oração Audível 

 Declaração de Perdão: Tiago 1.5 

 Música: Sugestão: Hinário Evangélico 387 ou Amigo de Deus [Carlinhos Felix] 

 Testemunho de um/a juvenil 
 

NÓS TE LOUVAMOS SENHOR! _________________________ 

 Litania de Gratidão 
 
Dirigente: Nós te agradecemos, Deus criador, pelas crianças da nossa igreja e de todo o mundo. 
Crianças: Obrigado Senhor por ter colocado pessoas em nossa vida, para nos ensinarem sobre seu 
amor. 
Dirigente: Obrigado pelos pastores e pastoras, professoras e professores, pelas pessoas da terceira 
idade, adultos, jovens e juvenis. 
Jovem: Agrademos por todas as alunas e alunos e também pelas pessoas que sempre nos visitam na 
Escola Dominical. 
Comunidade: Nós te damos graças, Senhor! 

 

 Testemunho de um jovem 

 Ofertório 
[Se comprometer com a Escola Dominical como um espaço de comunhão, ensino e aprendizagem é 
uma boa forma de ofertarmos ao Senhor! Nesse momento a coordenação da ED convida todas as 
pessoas a se engajarem nessa campanha e a participarem da ED. Esse pode ser um espaço para a 
apresentação da música Escola Dominical feita pra mim e pra você composta para juvenis, jovens e 
adultos.]   

 Destaque as pessoas que visitam a igreja 

 Abraço da Paz [momento de cumprimentos e confraternização da congregação] 
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 Cânticos de louvor. NÃO ESQUEÇA  DE INSERIR MÚSICAS PARA AS CRIANÇAS  
 
LÂMPADA PARA NOSSOS PÉS É A TUA PALAVRA SENHOR! _________________________ 
 

 Dinâmica: 
Convide a Igreja a pensar e refletir sobre as funções da Escola Dominical. Nesse momento, pessoas 
previamente selecionadas entrarão e colarão em um quadro já posicionado no altar, as funções da 
ED, enquanto um/a narrador/a lê-las. Selecione as pessoas participantes levando em conta as várias 
faixas etárias.  
 
Funções da Escola Dominical 
 
1- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer contribuir com a construção do nosso 

sentido de vida em Jesus Cristo; 
2- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer evangelizar, levar as boas noticias de Jesus 

Cristo a todas as pessoas; 
3- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer ajudar a formar uma visão do mundo, da 

sociedade e do ser humano, comprometida com os valores do Reino de Deus 
4- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer ajudar as pessoas a questionar os sistemas 

de morte e dominação que imperam neste mundo. 
5- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer favorecer uma aprendizagem que tenha 

real significado nas nossas vidas; 
6- Uma Escola Dominical feita para mim e pra você quer contribuir para que tenhamos um espaço 

criativo onde pessoas se encontrem e fortaleçam as suas relações no amor de Jesus Cristo. 
 

 Texto Bíblico: Atos 2.42 

 Testemunho de uma pessoa adulta 

 Mensagem 
[Sugira a pessoa que fará a reflexão bíblica para relacionar a ED às características da Igreja primitiva 
apontadas no texto bíblico: perseverança na doutrina e comunhão, no partir do pão e nas orações.]  

 

EIS- NOS AQUI, SENHOR, NÓS QUEREMOS APRENDER E ANUNCIAR TUA PALAVRA! _________________________ 
 

 Oração de Intercessão por todas as pessoas que trabalham na Escola Dominical 

 Testemunho de uma criança 

 Música das Crianças Escola Dominical feita pra mim e pra você 

[Enquanto as crianças cantam a música, com toda a igreja, entrará uma tela grande em um cavalete. 
No centro desta tela escrever previamente Escola Dominical Feita para mim e pra você. Próximo a 
tela deixar várias canetas. Caso a congregação seja muito grande, para facilitar, pode - se fazer duas 
telas] 

 Continuação da Dinâmica 

[A coordenação da Escola Dominical leva a congregação a refletir que uma escola dominical feita pra 
mim e pra você, só tem sentido quando for feita por mim e por você. Nesse sentido convidar as 
pessoas a assinarem a tela como sinal pessoal de compromisso com a Escola Dominical.] 

 Oração do Pai Nosso 

 Bênção Apostólica. 
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