
 
4. Louvor 

Esse momento será conduzido pela mocidade local. 
● Cânticos conhecidos da comunidade que expressam o amor e 
o cuidado de Deus. 
● Dízimos e ofertas 
● Oração de agradecimento pelo louvor, dízimos e ofertas. 
 

5. Mensagem 
Pastoral 
 

6. Dedicação 
Esse momento será auxiliado pelos homens e conduzido pelo 
ministério pastoral. 
● Ministração da Ceia – Salmo 23.5 - Embora seja o segundo 
domingo, sugerimos uma ceia especial preparada pelos 
pastores/pastoras. (outra possibilidade é ungir as ovelhas – o 
que poderá ser feito durante a mesa de comunhão na seguinte 
ordem: a ovelha recebe o pão, o cálice e recebe a unção com 
óleo).  
 
● Leitura Bíblica: Salmo 23.6 
 
● Cântico final: Terceira estrofe do Hino 64. 
 
● Oração final (feita por um homem).  
 
● Bênção – Um homem poderá fazer a leitura de Números 6.24-
26, enquanto os pastores/pastoras estarão ajoelhados no altar. 
 
Liturgia elaborada por: 
Revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes e  
Pastor José Geraldo Magalhães Júnior. 
 
 

 

 

 



 

CCeelleebbrraaççããoo  ppaarraa  oo  ddiiaa  ddoo  PPaassttoorr  
ee  ddaa  PPaassttoorraa  MMeettooddiissttaa  

 
Preparar com antecedência: 
 

1. Escolher as pessoas que irão participar na direção: crianças, 
jovens, mulheres e homens. 

2. Providenciar os materiais: cajado (um para cada pastor ou 
pastora da comunidade), óleo, pão e cálice. 

 
Liturgia:  
 
1. Prelúdio 

● Música: Meu bom pastor é Cristo! Observação.Ou outra canção, 
referente ao tema, que seja conhecida da comunidade. (Entram as crianças 
cantando e levando a pastora ou o pastor até o altar). 
 

Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, 
Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei, 
Sempre, sempre com Ele andarei. 
Sempre, sempre com Ele andarei. 
Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. 
 

2. Adoração  
● Acolhida (pode ser uma criança):  
Com gratidão em nossos corações acolhemos irmãs e irmãos 
nesta celebração especial em que comemoramos o dia da nossa 
Pastora (ou do nosso pastor, ou da Pastora e do Pastor de nossa 
comunidade). 
 

● Leitura bíblica: Salmo 23.1-3 
Convidamos a comunidade a ficar em pé para adorarmos ao 
Senhor Deus criador, que nos ama e tem cuidado de nós por 
intermédio de nossos pastores e pastoras, cantando a primeira 
estrofe do hino 64 do Hinário Evangélico. 
 
● Oração de adoração feita por uma criança. 

 
3. Confissão – (conduzida pelas mulheres) 

● Dinâmica: escolher três pessoas da comunidade 
(antecipadamente), vendar seus olhos com tecido e levá-las à 
porta do templo no momento da confissão.  
 
● Convite à confissão: Salmo 23.4 (por uma mulher). 
- Convidar a igreja a refletir sobre as ovelhas que se encontram 
em situações de perigo por estarem afastadas do aprisco e 
precisam de nossa ajuda, também de ovelhas que estão na 
comunidade e tem dificuldades em ouvir a voz pastoral e 
temem os perigos do vale da sombra da morte. 
 
● Reflexão pessoal silenciosa (neste momento o pastor e/ou a 
pastora deverá dirigir-se até a porta com o cajado na mão). 
- Após alguns instantes de silêncio, o pastor ou a pastora local 
conduzirá as “ovelhas” (as pessoas que estão com os olhos 
vendados) até ao altar do Senhor. Neste momento será 
utilizado o cajado, a voz pastoral e os braços. 
 
● Oração de Confissão: (Neste momento uma das pessoas que estavam 
com os olhos vendados fará a leitura audível da oração de confissão. Após a 
leitura, o pastor ou a pastora irá tiras as vendas dos olhos das demais 
pessoas que foram conduzidas até o altar).  
“Senhor Deus, te pedimos perdão pelas vezes que desviamos de 
teus caminhos e distanciamos do teu aprisco. Ajuda-nos a 
estarmos atento a tua voz, a voz do pastor divino e, também a 
voz do pastor(a) de nossa comunidade. Também te pedimos 
Senhor, pelas ovelhas que se encontram dispersas e precisam 
de tua ajuda para voltar ao teu aprisco. Obrigado porque o 
Senhor nos ouve e nos perdoa hoje e sempre. Amém!” 
 
● Declaração de perdão: Jeremias 23.3-4. (Feita por uma das 
mulheres que estavam com os olhos vendados). 
- Na certeza de que o Senhor ama, perdoa e recolhe as suas 
ovelhas no seu aprisco, vamos cantar com gratidão a segunda 
estrofe do Hino 64. 


