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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 

                    
Sugestão de celebração para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência 

 
Tema: A ACESSIBILIDADE DO AMOR DE DEUS E NOSSAS DEFICIÊNCIAS 

 

NO AMOR ACESSÍVEL DE DEUS FOMOS CRIADOS E CRIADAS PARA ADORAR SEM LIMITES . 
 

 Prelúdio 

 Oração de Invocação 

 Chamado à Adoração: Salmo 24. 1 e 2 

 Cântico: Sugestão: Não há Deus maior ou Louvor ao Trino Deus (HE 104)   

 Oração de Adoração 
 
NO AMOR ACESSÍVEL DE DEUS SOMOS CHAMADOS E CHAMADAS A CONFESSAR NOSSAS DEFICIÊNCIAS.  
 

 Chamado a Confissão: Salmo 24. 3-4 

 Silêncio para refletir sobre nossas deficiências (aquelas invisíveis ao olhar humano) 

 Enquanto as pessoas estão em silêncio, alguém lê a seguinte poesia: 
 

DEFICIÊNCIAS  
                                          (autoria geralmente atribuída a Mário Quintana) 

 
"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras 
pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. 
 “Louco" é quem não procura ser feliz com o que possui. 
 “Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para 
seus míseros problemas e pequenas dores. 
 “Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o apelo de um irmão. 
Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. 
 “Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. 
 “Paralítico" é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. 
 “Diabético" é quem não consegue ser doce. 
 “Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer. 
E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois: 
 “Miseráveis" são todos que não conseguem falar com Deus . 
 

 

 Oração de Confissão  

 Proclamação de Perdão: Salmo 24.5-6 
 

NO AMOR ACESSÍVEL DE DEUS ESTAMOS CAPACITADAS E CAPACITADOS PARA LOUVAR EM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.  
 

 Cânticos: Entre os cânticos escolhidos para o momento de louvar incluir o “Quero que valorize 
o que você tem!”. Será interessante escolher cânticos que enfatizem igualdade entre as pessoas 
e unidade. 

 Leitura Bíblica: Salmo 113. 1-8 

 Solo musical, dueto, grupo ou coreografia: Sugestão “Aos olhos do Pai” (Diante do Trono) 
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 Teatro ou testemunho (Sugestão de encenação: Marcos 2. 2-12 e 10. 46-52) 

 Oração de gratidão  

 Momento da Criança: Acessibilidade o que é isso? 
 

- Convide todas as crianças a virem e sentarem-se no altar.  
- A seguir, pergunte quem sabe o que significa a palavra acessibilidade. Se 
as crianças não souberem, de pronto responder, ajude-as a construir o 
significado desta palavra. Depois destaque que pessoas deficientes, como o 
Luca, dos aventureiros em missão, as vezes tem dificuldades para ter acesso 
aos lugares, que dificuldades são essas? Construa as respostas com as 
crianças.  
- Leve às crianças e à igreja reunida a perceberem seu espaço físico e suas 
atividades e identificarem os problemas, ou a falta de acessibilidades as 
pessoas deficientes, não se esqueça de contemplar os diversos tipos de 
deficiência, e a importância de se valorizar e amar todas as pessoas sem 
preconceitos.   

 
NO AMOR ACESSÍVEL DE DEUS SOMOS ENSINADOS E ENSINADAS PARA VENCER AS BARREIRAS DO PRECONCEITO . 
 

 Leitura Bíblica: Sugestões - I Samuel 16. 1-12; Lucas 20.21 II e Coríntios 5.12  

 Jogral: Clamor do Deficiente - Afinal, quem é perfeito?  

 Mensagem 

 Ceia do Senhor (enfatizar que todos se tornam iguais perante a mesa do Senhor). 

 

NO AMOR ACESSÍVEL DE DEUS SOMOS ENVIADAS E ENVIADOS A PRATICAR ... “O AMOR ACESSÍVEL DE DEUS”.  
 

 Cântico: Alto Preço 

 Intercessão 

 Oração final 

 Benção 

 Pósludio.  
 

 
 

[Liturgia elaborada por: Pra. Sandra Helena Monteiro Dantas e Pr. Dennys Amaral Pereira Dantas]. 
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Anexo - Jogral: Clamor do Deficiente 

 
Pessoa 1: Ei vem cá. 
                  Eu preciso de Você 
                  Preciso de tua mão 
                  Não porque sou deficiente 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 

Pessoa 2: Preciso de tua ajuda 
                  Não porque sou “eficiente”  
                  Pois, será que existe alguém eficiente? 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 

Pessoa 3:  Preciso de teu apoio 
                   Não que eu seja especial 
                   Especiais todos são 
                   Cada um com sua particularidade. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 

Pessoa 4:  Preciso de teu carinho 
                   Não que eu seja diferente, 
                   Diferente é cada um 
                   Cada qual é cada qual 
                   Ninguém é igual. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 
Pessoa 1: Preciso de sua atenção 
                  Porque sou gente 
                  Alguém que pensa 
                  Com minha maneira de pensar 
 

Pessoa 2: Alguém que faz 
 

Pessoa 3: Com meu jeito de fazer 
 

Pessoa 4: Alguém que me ame. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 

Pessoa 2: Ah! Como sei amar! 
                  Alguém que chora, sorri e canta 
                 Com minha forma de sentir 
 

Pessoa 1: Sou alguém humano 
                  Filho de humanos. 
 

Pessoa 4: Que precisa de vida de humano. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
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Pessoa 3: Não preciso ser incluído 
                  Preciso ser tratado como sou 
                  Onde me couber 
                  Onde eu seja eu 
 

Pessoa 1: Preciso de você 
                  Para me respeitar como sou. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 

Pessoa 4: Para me ajudar a construir minha dignidade  
                  Para eu ser realmente eu, como você deseja ser você. 
 

Pessoa 1: Preciso de você 
                 Como você precisa de mim 
 

Pessoa 2: Pois fomos feitos para a comunhão 
 

Pessoa 3 e 4: Por isso somos chamados Irmãos. 
 

Todas: Pois, o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Afinal, quem é perfeito?  
 
 

Poema de Adair André da Silva adaptado em jogral pela Pra. Sandra Helena Monteiro Dantas  


