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

SUGESTÃO DE LITURGIA PARA O DOMINGO DE RAMOS E
DIA DA PASTORA E DO PASTOR METODISTA

ADORAÇÃO
Prelúdio
Acolhida
Dirigente: Leitura Bíblica - Salmos 118.26-29
Cântico com as crianças:
Hosana (CD Cristo em mim – CNEC) – Disponível em:
http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
(convidar as crianças para entrar no templo cantando e trazendo ramos ao altar)
Leitura Bíblica Responsiva: Mateus 21.2,7-11
Mulheres: Ide à aldeia que aí está adiante de vós e logo achareis presa uma jumenta e, com ela, um
jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos.
Homens: trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre
elas Jesus montou.
Mulheres: E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam
ramos de árvores, espalhando-os pela estrada.
Homens: E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam:
Comunidade: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores
alturas!
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Crianças e adolescentes: E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam:
Quem é este?
Comunidade: E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.
Cântico: O Santo nome de Jesus (Hino 71 – Hinário Evangélico)
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/071-o-santo-nome-de-jesus.html
ou “Hosana” disponível em https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/hosana/
Orações de adoração pela comunidade

CONFISSÃO
Chamado à confissão: Leitura Bíblica de Mateus 21.12-17
Nesse dia Jesus recebeu honras e gritos de exaltação, mas foi também um dia de indignação. Após
entrar em Jerusalém, Jesus foi ao templo e ficou indignado com as práticas pecaminosas dos que
transformavam a Casa de Oração em covil de ladrões. Os sacerdotes foram capazes de se indignar
com a manifestação de louvor das crianças exaltando e reverenciando Jesus, mas não foram capazes
de se indignar com os “salteadores” do templo.
Confessemos ao Senhor, se também nós, temos nos indignado indevidamente, invertendo os valores
da adoração e de serviço na Casa do Senhor.
Oração silenciosa
Oração de confissão
Palavra de Esperança: “Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração
em geração, a sua fidelidade. ” Salmo 100.5

LOUVOR
Dirigente: “ [...] da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. (Mateus 21.16b)
Cânticos de louvor com a comunidade
Ofertório
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Litania de Louvor e Gratidão: “Homenagem as Pastoras e Pastores”
Dirigente: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do
seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, (Efésios 4.11,12)
Comunidade: Te agradecemos Senhor, por ter nos enviado nosso pastor/nossa pastora, para com
seu ministério pastoral nos ajudar a crescer na fé e no conhecimento da Sua Palavra.
Dirigente: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. (Atos 20.28)
Comunidade: Pastor/Pastora, cremos que o Espírito Santo é contigo, cremos que Ele o/a tem
capacitado para pastorear nossa igreja, por isso intercedemos por sua vida, para que Deus o/a
abençoe e use a sua vida com poder e amor!
Dirigente: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. (Hebreus 13.7)
Comunidade: Trazemos em nosso coração gratidão por todos aqueles e aquelas que foram pastores
e pastoras em nossa igreja, como também pelos nossos/as pastores/as (mencionar os nomes) os/as
quais são benção para nós.
Dirigente ou a comunidade: Oração pelos pastores e pastoras.
Ó Senhor, Deus eterno, Tu és o nosso supremo pastor, por isso estamos certos de que nada nos faltará.
Nesta hora, suplicamos a Tua bênção sobre os nossos pastores e as nossas pastoras, para que, por
amor do Teu nome, possam nos conduzir a pastos verdejantes, e às águas de descanso, e tragam
refrigério para a nossa alma.
Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, por isso suplicamos a tua graça sobre
os pastores e as pastoras da Tua igreja, para que, como Tu, conheçam as suas ovelhas, e que as
ovelhas, ao reconhecerem a voz que as apascenta, se deixem conduzir por seu exemplo de piedade,
de dignidade, e de integridade.
Santo Espírito Consolador, Tu és o nosso conselheiro, por isso Te pedimos que a Tua paz esteja sobre
estes pastores e sobre estas pastoras, e que se estenda por todo o povo de Deus espalhado sobre a
face da terra, para que possamos habitar na Tua casa, em harmonia e comunhão, rendendo-Te honra
e louvor, por longos dias e para todo o sempre.
Amém. Amém. Amém.
(Luiz Carlos Ramos)
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EDIFICAÇÃO
Sugestão de Texto Bíblico: Lucas 19.28-44
A multidão recebe com exaltação a Jesus, mas Ele ao se aproximar da cidade, chora! Era chegada a
sua hora, e a mesma cidade que o recebe com exaltação, logo mais será a mesma que gritará:
Crucifica-o! Jesus afirmou que Jerusalém não reconheceu a oportunidade da sua visitação, e nós,
temos reconhecido verdadeiramente a presença do Senhor quando vem ao nosso encontro? Será
que o temos exaltado com altos louvores, mas não termos permitido que de fato entre em nossa
vida?
Cântico final: “Com glória coroai” (Hino 130 do Hinário Evangélico)
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/130-com-gloria-coroai.html
Oração Final
Benção Apostólica
Poslúdio
Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical
------------------------------------------SUGESTÃO DE TEXTO QUE PODE SER LIDO EM HOMENAGEM AOS PASTORES E PASTORAS
A propósito do Dia do Pastor e da Pastora
Ser pastor ou pastora é se colocar no caminho dos/as outros/as para ser apoio, estímulo,
encorajamento e consolo. É ser o/a outro/a que se aproxima na caminhada e entra na história das
pessoas para mediar novos conhecimentos e novas atitudes. “Jesus se aproximou e ia com eles”.
Ser pastor/a é se aproximar das pessoas e ouvir suas histórias, seus sentimentos e suas aventuras. É
perceber os sentimentos que se afloram e as inquietações que adoecem a vida. “O que é isto que vos
preocupa?”
Ser pastor/a é perguntar, é dialogar sobre as questões da vida e sobre os acontecimentos que
alcançam a vivência das pessoas. É conversar sobre as coisas mais singelas da vida e ouvir além das
palavras. “Quais?”
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Ser pastor/a é ajudar na compreensão acerca dos valores do Evangelho e dos desafios que a vida
cristã confere aos que foram alcançados pela graça de Deus. É explicar, contar de novo, rememorar,
trazer à memória os ensinamentos que as pessoas já conhecem, mas que ainda não chegaram ao
pleno entendimento e prática diária. “Ó néscios e tardos de coração para compreenderem o que os
profetas anunciaram”.
Ser pastor/a é perceber a emotividade que marca a vivência do ser humano, é enxergar as mazelas
da vida para com ternura e amor promover a superação pela força da fé e da convivência. É sinalizar
o amor de Deus que entra na história das pessoas e transforma-as a cada dia, a cada passo, a cada
suspiro. “Expunha-lhes o que constava em todas as Escrituras”.
Ser pastor/a é ajudar as pessoas a terem atitudes espontâneas, autônomas, emancipadas, libertas,
transformadoras, conscientes e convictas. Ser pastor/a é colaborar com tolerância e humildade para
que as pessoas superem os modelos estereotipados e individualizem-se, não de individualidade, mas
de individuar-se. “Fica conosco, pois é tarde...”
Ser pastor/a é estar com as pessoas em seus ambientes de vida, em suas casas, com seus familiares,
no contexto histórico, cultural, social, econômico, político e se inserir nesta realidade para conhecer
e ser conhecido. É estar junto, com, numa convivência agregadora de valor e dignidade. “E entrou
para ficar com eles”.
Ser pastor/a é partilhar o pão, a fé, a esperança, a justiça, a solidariedade, a novidade que o Evangelho
desperta a cada novo dia. É dar graças junto com os/as outros/as que estão na mesma caminhada e
que, além de receber, também oferecem o que têm. “Tomando ele o pão, abençoou-o...”
Ser pastor/a é encorajar para o compromisso e o comprometimento. É estimular a ação, a
transformação, as atitudes que resgatam o valor da vida e o comportamento ético, moral e
cidadão. “Voltaram para Jerusalém”.
Ser pastor/a, neste sentido, é sair da mesmice, da estagnação, do conforto do não comprometimento
com as lutas das pessoas, da preguiça de ir ao encontro dos que estão adoecidos e machucados pelas
circunstâncias da vida. É olhar para as pessoas e vê-las, percebê-las, olhar em seus olhos e sentir o
pulsar da fé e da busca pelo conhecimento de Deus. “Foi por eles reconhecido no partir do pão”.
Ser pastor/a é partilhar, é conviver... tão-somente partilhar e conviver. “Então Jesus lhes disse: eis
que estou convosco”.
Texto do Bispo Josué Adam Lazier (2011) disponível também em:
http://portal.metodista.br/fateo/noticias/ser-pastor...-a-luz-da-caminhada-para-emaus
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