DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ”

SUGESTÃO DE LITURGIA PARA CELEBRAÇÃO DO PENTECOSTES  2013
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar...
- ADORAÇÃO
Acolhida
[Nesta celebração lembraremos o episódio de Pentecostes, caso haja possibilidade exiba o
vídeo sobre Pentecostes produzido pela Sede Nacional, acesse www.metodista.org.br]
Leitura Bíblica: Atos 2.1-4
Oração de Adoração
Cântico Congregacional - Sugestões: Espírito de Deus venho te adorar [Carlinhos Félix]
HE 47; HE 48;49
Enche-me com Teu poder pois de Ti eu quero ser!
- CONFISSÃO
Leitura Responsiva:
[pode-se ensaiar com as crianças e juvenis da igreja para a leitura ser como um jogral]
Dirigente: Espírito enche a nossa mente
Congregação: Transforma nossos pensamentos Senhor
Dirigente: Espírito enche a nossa boca
Congregação: De palavras sábias e salvadoras
Dirigente: Espírito enche os nossos olhos
Congregação: Para vermos a Tua presença em nosso meio
Dirigente: Espírito enche a minha vida
Todos: Para que eu viva por Ti Senhor!
[Lucas Nascimento]
Peçamos perdão ao Senhor pelos momentos em que vivemos por nós mesmos e para nós
mesmos.
Oração Silenciosa
Declaração do Perdão:
“Santificai-vos, porque amanhã fará o SENHOR maravilhas no meio de vós.” Josué 3.5

Espírito enche a minha vida e em louvor quero te adorar
- LOUVOR
Momento Missionário: Dia 19 de maio também é Dia Nacional da Oferta Missionária, confira
algumas sugestões e ideias em anexo.
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Ofertório
Oração de Louvor
Cânticos de Louvor
Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar
- EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Atos 16-8
Prédica.
Oração
- DEDICAÇÃO
Oração do Pai Nosso
Benção
Sugestão para o Momento Missionário: Quanto mais você DOA mais você ABENÇOA!
Como sugestão, monte um mural ou reserve um espaço no quadro de avisos da igreja para
que tenha os materiais relacionados com a oferta missionária. A Sede Nacional enviou as igrejas um
kit que contém um pôster com os missionários da Igreja Metodista presentes na REMA (Região
Missionária da Amazônia) e REMNE (Região Missionária do Nordeste).
Mostre também o vídeo elaborado para a campanha deste ano que mostra a aplicação das
ofertas recebidas no último ano e as aplicações que as ofertas deste ano terão.
Monte uma carta com a igreja e mande para um de nossos missionários, tendo uma conversa
sobre como são as atividades do missionário naquele lugar, quais são as dificuldades e prazeres de
ser comissionado por Deus e mudar toda a sua vida para atender a vontade do Senhor. Hoje, pela
internet, é muito mais fácil e rápido a nossa comunicação, sendo não necessariamente o envio da
carta, mas troca de e-mails ou ter um bate-papo pelas redes sociais. A Escola Dominical pode fazer
parcerias com o Ministério de Evangelização e as Sociedades de Juvenis e Jovens promovendo uma
evangelização pelo bairro e também um vídeo conferência com algum missionário que tenha
“Skype”.
No dia 19 de maio, no Culto de Pentecostes, incentive que os juvenis e jovens da igreja façam
alguma esquete ou teatro sobre missão. A peça teatral pode ser encontrada na internet ou até
mesmo elaborada em alguma reunião. Pode haver a conexão entre os temas tratados neste dia, pois
a manifestação do Espírito Santo também é interpretada como ajuda ao próximo e salvação de vidas.
Liturgia elaborada por Lucas Nascimento, 17 anos, Congregação de Vila Rica, Volta Redonda / RJ
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