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Sugestões de celebração do Dia Nacional da Escola Dominical - 2014 

Aqui você encontrará: 

1. Devocionais para 14/09 e 21/09; 

2. Sugestão de celebração;  

 

Devocional 1 

 

Tema: Como é o Reino de Deus? Texto Bíblico: Mateus 13.31-33 

 Acolhida: acolha as irmãs e irmãos e destaque que nesses dois domingos será um tempo 

de celebração da ED. O terceiro domingo de setembro é o dia da ED e todas as igrejas 

metodistas no Brasil são convidadas a celebrar e agradecer a Deus por esse importante 

espaço de ensinamentos sobre o Reino de Deus. 

 Cântico: sugestão: Buscai primeiro o Reino de Deus (Vencedores por Cristo). Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=er7k7KlI0aU   

Enquanto a música é cantada as pessoas podem trazer os elementos que compõem a 

mesa do altar. Sugestão: fermento; grãos de mostarda, bíblia, um bonsai (representando a 

árvore pequena que crescerá). 

 Oração: Pai Nosso 

 Cântico: sugestão HE 183 

 Leitura Bíblica: Mateus 13.31-33 

 Cântico: sugestão: Árvore Solidária - CD Todas as Crianças – Disponível em  

 Reflexão: sugestão Mateus 13.31-33 

 Oração. 

 Afirmação da nossa fé: Credo da Igreja Metodista da Coreia 

Cremos em um Deus, criador e sustentador de todas as coisas, Pai de todos os homens, 

fonte de toda a bondade e beleza, de toda a verdade e amor. 

Cremos em Jesus Cristo, Deus manifesto na carne, nosso guia, exemplo e redentor e 

salvador do mundo. 

Cremos no Espirito Santo, Deus presente conosco, providenciando direção, conforto e 

força para nossas vidas. 

Cremos no perdão dos pecados, na vida de amor e oração, e na graça, suficiente para 

todas as nossas necessidades. 

Cremos na palavra de Deus, contida no Antigo e Novo Testamento, como regra suficiente 

de fé e prática. 

Cremos na Igreja como a congregação de todos os que se unem ao Senhor redivivo, para 

adoração e serviço. 

Cremos no Reino de Deus, como o governo divino na sociedade humana, e na fraternidade 

dos homens sob a paternidade de Deus. 

Cremos no triunfo final da justiça e na vida eterna. Amém. 

 Benção 
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Devocional 2 

 

Tema: Como é o cidadão/cidadã do Reino de Deus? 

 Texto Bíblico: Mateus 5.1-12 

 Acolhida 

Acolha às pessoas convidando-as a recordar o tema da outra devocional. O Reino de Deus está 

aberto à todas as pessoas, Jesus nos convida a participar do seu Reino mas como alcançar a 

cidadania do Reino? A Escola Dominical deseja ser um espaço onde entendemos o que significa 

ser cidadão/ cidadã do Reino de Deus.  

 Cântico de comunhão.  

 Momento de Reflexão.  

Convide as pessoas a meditarem a partir da pergunta: como alcançar a cidadania do Reino? 

Nesse momento, coloque a música “Venha o teu Reino” disponível em 

http://letras.mus.br/asaph-borba/venha-o-teu-reino/ 

Durante a música as pessoas entrarão com palavras/frase que destacam cada bem-aventurança:  

HUMILDADE – CHORO – MANSIDÃO – FOME E SEDE DE JUSTIÇA – MISERICÓRDIA – LIMPOS DE 

CORAÇÃO – PACIFICAÇÃO – PERSEGUIÇÃO. Pense em uma maneira de fixar essas palavras no 

altar de forma que todas as pessoas possam ver.  

 Reflexão: Mateus 5.1-12 

 Oração 

 Cântico de comunhão 

 Oração 

Quando me sinto deprimido e me sobrevêm as coisas 

Quando as mentiras reinam 

Quando o temor e a indiferença parecem crescer e crescer 

QUE VENHA O TEU REINO SENHOR 
 

Quando a alegria escapa 

Quando o amor desaparece 

Quando a incredulidade cresce e cresce 

QUE VENHA O TEU REINO SENHOR 
 

Aos enfermos e aos tristes 

Aos encarcerados e torturados 

QUE VENHA O TEU REINO SENHOR 
 

Às nossas igrejas, 

Às nossas orações e nossos cantos, 

QUE VENHA O TEU REINO SENHOR 
 

Aos nossos corações, 

Às nossas mãos, a nossos olhos, 

http://letras.mus.br/asaph-borba/venha-o-teu-reino/
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QUE VENHA O TEU REINO SENHOR 
Liturgia Tcheca. Baseada em Mateus 6. 9-13 - Tradução: Roberto H. Jordan 

Fonte: Bread for Tomorrow (ed. Janet Morely.SPCK/Christian Aid) - Tradução do espanhol: Andreia Fernandes Disponível em 

http://www.clailiturgia.org/que-tu-reino-venga-456.html 

 Cântico: Alfa e ômega - Disponível em http://letras.mus.br/asaph-borba/1661090/ 

 Benção. 
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Celebração Vespertina 

 

- Leia a sugestão de celebração, veja os materiais que serão utilizados, em seguida dialogue 

com o grupo para fazer as alterações necessárias à sua realidade. 

- Cada momento do culto será marcado pela leitura textos do Novo e Antigo Testamentos. 

Convide pessoas de diferentes idades para leitura dos textos.  

Boa celebração! 

 

Adoramos ao nosso Deus que é luz e nos chama a brilharmos a sua santidade...  

 Leitura da Palavra (no escuro – foco de luz, vela ou lanterna) 

1ª Genesis 1.3-5 

2ª Mateus 5.14-16 

 Acolhida: destaque a Escola Dominical como espaço para conhecer e viver o Reino de 

Deus. A Igreja é convidada a anunciar e construir o Reino de Deus, para isso é preciso 

conhecer e viver a sua Palavra.  

 Cântico: Vim para adorar-te ou HE 156 

 Orações espontâneas  

 

Confessamos ao nosso Deus, que dá sabor à vida, as nossas destemperanças... 

 Leitura da Palavra: (saquinho de sal) 

1ª Levítico 2.13 

2ª Mateus 5.13 

 Chamado à confissão: cada pessoa pode receber um saquinho de sal na entrada do culto, 

nesse momento convide as pessoas a contemplarem esse saquinho e relembrarem 

situações de destempero em sua vida.  

 Oração individual de joelhos. 

 Oração audível. 

 Palavra de Esperança: HE 362 

  

Louvamos ao nosso Deus que nos deu na Palavra um modelo de comunidade... 

 Leitura da Palavra: 

1º Eclesiastes 11.6 

2º Mateus 13.1-3 

 Abraço da Paz! (Convide a Igreja a se confraternizar).  

 Cânticos 

 Ofertório 

 Oração:  

Ofertamos nossos dons ao serviço do teu Reino 

Ofertamos nossas vidas por tua causa e teu amor.  



 
 

5 
 

 Momento de Gratidão pela ED 

Testemunhos: convide duas pessoas para testemunhar sobre a ED. 

História: Plantando Sementes Pela Vida1 

Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. 

Todos os dias, ele pegava o ônibus e viajava cinquenta minutos até o trabalho. 

À tardinha, fazia a mesma coisa voltando para casa. 

No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava uma velhinha, que procurava sempre 

sentar à janela. 

Abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora 

do ônibus. 

Um dia, o homem reparou na cena. Ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. 

Certa vez, ele sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu: 

— Boa-tarde. Desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela? 

— Boa-tarde, respondeu a velhinha. Jogo sementes. 

— Sementes? Sementes de quê? 

— De flor. É que eu viajo neste ônibus todos os dias. 

Olho para fora e a estrada é tão vazia. Gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por 

todo o caminho... Imagine como seria bom. 

— Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos 

carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão nascer aí, na beira 

da estrada. 

— Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo 

na terra e, com o tempo, vão brotar. 

— Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água... 

— Ah, eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu 

não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. 

Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou seu "trabalho". 

O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio caduca. 

O tempo passou... 

Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto: olhou para fora e viu 

margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias... A paisagem estava 

colorida, linda. 

O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o 

cobrador, que conhecia todo mundo. 

— A velhinha das sementes? Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. 

O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. 

"Quem diria, as flores brotaram mesmo", pensou. "Mas de que adiantou o trabalho da 

velhinha? A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda." 

                                                           
1 http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1338 
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Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. 

No banco da frente, um garotinho apontava pela janela entusiasmado: 

— Olha, mãe, que lindo, quanta flor pela estrada... Como se chamam aquelas azuis? 

Então, o homem entendeu o que a velhinha tinha feito: tinha dado um presente maravilhoso 

para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou- se numa janela e tirou 

um pacotinho de sementes do bolso... 

Dirigente: O senhor nos chama para semearmos a sua palavra a ED é uma fábrica de 

sementes o que se aprende ali deve ser lançado ao mundo todos os dias. Convide as pessoas 

a participarem da ED e assim adquirirem a boa semente. É tempo de semear! 

 

 Apresentação das crianças: combine com o Departamento de Trabalho com Crianças 

uma participação especial dos pequeninos e pequeninas. 

 

É tempo de receber a boa Palavra do Reino nos nossos corações... 

 Sugestão para a prédica:  

1ª Salmo 85 .10-13 

2ª Mateus 5.1-12 

 

Aqui estamos Senhor disponíveis para proclamar e construir o seu Reino... 

 Música: HE 296 

 Cântico: de ide 

1ª Isaias 52.7 

2ª Mateus 6.10 

 

Dirigente: peça para que alguém entre pelo meio do templo anunciando essa poesia:  

Um novo Reino está amanhecendo 

Um novo Reino está nascendo 

Um novo Reino está surgindo 

Entre as ruinas de um velho império 

E é um Reino de paz 

É um Reino de amor 

É um Reino de justiça e liberdade 

Onde reina a igualdade 

Onde reina a irmandade 

Onde reina o Rei dos reis de verdade [Luiz Alfredo Díaz – CLAI]2 

 

 Tempo de compromisso: convide as pessoas para irem ao altar numa atitude de 

compromisso com a semeadura da Palavra de Deus para o anúncio e construção do Reino 

                                                           
2 http://www.clailiturgia.org/un-nuevo-reino-329.html 
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de Deus. Prepare saquinhos de sementes e entregue as pessoas como um símbolo do 

compromisso.  

 Benção. 

 
Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical  

com a colaboração de Alexandre Quintino, Igreja em Vila Mariana, 3ª RE / SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


