
 

 1 

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

LITURGIA 
CAMPANHA NACIONAL DE OFERTA PARA A AÇÃO SOCIAL 

 
 

 
 

 
 
 
Prelúdio 

 
 

ADORAÇÃO – Bendito seja Deus! 
 
Dirigente: “Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre 
os céus, os céus da antiguidade; eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus! A 
sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza, nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário! 
o Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!  (Salmo 68.32-35) 
 
Expressões de adoração [convidar a comunidade para dizer frases de adoração ao Senhor] 
 
Cântico de adoração [sugestões] 
 
Salmo 96 (Cantai ao Senhor) 
(https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/513738/) 
 
Salmo 103 (Bendize ó minh’alma ao Senhor) 
(https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/1137032/) 
 
Adoração (Hino 74 do Hinário Evangélico) 
(https://www.hinarioevangelico.com/2009/04/074-adoracao.html) 
 
Glória a Trindade (Hino 129 do Hinário Evangélico) 
(https://www.hinarioevangelico.com/2009/06/129-gloria-trindade.html) 
 
 
 
 

https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/513738/
https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/1137032/
https://www.hinarioevangelico.com/2009/04/074-adoracao.html
https://www.hinarioevangelico.com/2009/06/129-gloria-trindade.html
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CONFISSÃO 
 
 
Dirigente:  Leitura Bíblica de Tiago 2.15,16 e I João 3.17 
“Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês 
lhes disser: “Vão em paz! Tratem de se aquecer e de se alimentar bem”, mas não lhes dão o necessário 
para o corpo, qual é o proveito disso?  
“Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão [ou irmã] passar necessidade, mas fecha 
o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?” 
 
- Qual é a resposta que podemos dar a essas duas perguntas? 
Como Igreja do Senhor, precisamos refletir sobre nosso envolvimento a favor das pessoas que precisam 
de socorro em suas necessidades. Precisamos refletir sobre a missão de envolver-se na comunidade a 
fim de ser instrumento da novidade do Reino de Deus, como diz o nosso Credo Social: “Cremos que a 
missão acontece quando a Igreja sai de si mesma, envolve-se na comunidade e se torna instrumento 
da novidade do Reino de Deus, bem como cresce e produz santidade de coração e vida."  (Credo Social 
Igreja Metodista) 
 
Confessemos ao Senhor, se temos falhado em nossa missão, se temos exercido um amor apenas de 
palavras e não de ações que de fato expressam o amor cristão. 
 
Oração silenciosa 
 
Oração de confissão 
 
Declaração de perdão: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: 
“Confessarei ao Senhor as minhas transgressões”; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.” 
(Salmo 32.5) 
 
 
 

LOUVOR – Bendirei ao Senhor! 
 

 
OFERTA  
[Sugerimos organizar as crianças, antecipadamente, para participar deste momento com a leitura 
bíblica, cânticos e oração] 
 
Dirigente: Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9.7-9 (NVI) 
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama 
quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que 
em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa 
obra. Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados; a sua justiça dura para sempre". 
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Dirigente: Convite à comunidade para trazer as ofertas ao altar. 
 
Cântico para o momento de oferta [sugestões] 
 
Reino de Deus (CD Sombra Amiga & Água Pura, faixa n° 12 -PSAF) ou Nossa Oferta (CD Todas as crianças 
são nossas crianças, faixa n°20 – DNTC. Disponíveis em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-
musicas) 
 
 
Oração de consagração das ofertas 
 
 
Cânticos de louvor [sugestões] 
 
Eu te bendirei (Ronaldo Bezerra) 
(https://www.letras.mus.br/ronaldo-bezerra/1589673/) 
 
É bastante para mim a Tua graça 
(https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/e-bastante-para-mim-a-tua-graca/) 
 
De todas as tribos 
(https://www.letras.mus.br/guilherme-kerr/399830/) 
 
Louvor (Hino 138 do Hinário Evangélico) 
http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/138-louvor.html 
 
 

 
EDIFICAÇÃO 

 
Sugestão de Texto Bíblico: 2 Coríntios 8.1-15 - “A riqueza da generosidade” 
 
 

 
 
DEDICAÇÃO E ENVIO – 
 
Dirigente: “Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; confirma sobre nós as obras das nossas mãos, 
sim, confirma a obra das nossas mãos.”  (Salmo 90.17) 
 
Como servos e servas de Cristo, possamos realizar a obra do Senhor na certeza de que Deus é quem 
abençoa o trabalho de nossas mãos. 

http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
https://www.letras.mus.br/ronaldo-bezerra/1589673/
https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/e-bastante-para-mim-a-tua-graca/
https://www.letras.mus.br/guilherme-kerr/399830/
http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/138-louvor.html
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Cântico final: Serviço do crente (Hino 404 do Hinário Evangélico)  
(https://www.hinarioevangelico.com/2010/04/404-servico-do-crente.html) 
 
Oração final 
 
Benção: “O Senhor vos aumente bençãos mais e mais, sobre vossos filhos (e filhas).” (Salmo 115.14) 
 
 
 

Liturgia elaborada por Rosiléia Dias Araujo  
 Departamento Nacional de Escola Dominical 

 
 
 
 
 

https://www.hinarioevangelico.com/2010/04/404-servico-do-crente.html

