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

LITURGIA PARA O INÍCIO DA
CAMPANHA NACIONAL DE OFERTA PARA A AÇÃO SOCIAL

(Terceiro domingo de Agosto)
(Todos os anos a Igreja Metodista se mobiliza na Campanha Nacional de Oferta para a Ação Social,
que tem início no terceiro domingo de agosto e termina no Dia Nacional de Ação de Graças. O objetivo
da mobilização é que toda comunidade metodista, espalhada pelo Brasil, promova ações especiais que
celebrem o amor, a solidariedade, a missão e angariem uma oferta para projetos missionários das
regiões eclesiásticas (para saber mais, acesse: http://acaosocial.metodista.org.br/ ).
▪

Acolhida
Convide a congregação para dar as mãos, inicie o culto com uma oração e, ainda de mãos dadas,
convide a comunidade para ler (projetar o versículo) ou repetir a leitura bíblica.
Leitura Bíblica: “Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava
exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum. ” (Atos 4.32)
▪

Cântico:
Sugestões:
-Invocação (HE 73) http://www.hinarioevangelico.com/2009/04/073-invocacao.html
-Ação de Graças (HE 125) www.hinarioevangelico.com/2009/06/125-acao-de-gracas.html
-Corpo e Família www.letras.mus.br/frutos-do-espirito/171510/
-Estamos reunidos aqui Senhor www.letras.mus.br/asaph-borba/280426/

▪

Orações comunitárias (frases de louvor e gratidão pela comunidade de fé)

▪

Participação especial das crianças
(Fazer na semana anterior). Prepare um coração de tamanho bem grande. Pode-se utilizar papel
cartão ou semelhante. As crianças devem desenhar nesse coração, pessoas adultas, jovens e
crianças, representando a comunidade. Depois recorte o coração em 6 partes diferentes para fazer
um quebra cabeça, que será montado durante a apresentação).
Cantar com as crianças o cântico “Canto do Povo Reunido”1 enquanto o coração vai sendo
montado. As crianças podem segurar o coração ou cola-lo em algum quadro.
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(CD Evangelho, convite pra paz, faixa n° 8 – DNTC)
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▪

Confissão
Leitura do Texto Bíblico: I João 3.16-18
Dirigente: Confessemos ao Senhor, se nossas palavras não se confirmam em nossas ações. Se
porventura temos fechado nosso coração para aqueles e aquelas que passam necessidades, e se
nosso amor ao(à) próximo(a) tem permanecido no limite das palavras, não se concretizando em
gestos.
-Oração de confissão
-Palavra de Esperança: I João 3.21

▪

Louvor
Sugestões:
- Meu tributo (À Deus toda glória) www.letras.mus.br/victorino-silva/1587293/
- Tributo a Yehovah www.letras.mus.br/comunidade-da-graca/735323/
- Conta as muitas bênçãos (HE 338) http://www.hinarioevangelico.com/2010/02/338-conta-as-muitasbencaos.html

- Chuvas de bênçãos (HE 327) www.hinarioevangelico.com/2010/02/327-chuvas-de-bencaos.html
▪

Ofertório
(Sugestão: antecipadamente, preparar envelopes diferenciados para as ofertas especiais da
Campanha Nacional de Ação Social Metodista. As crianças podem desenhá-los).
- Busque e apresente as informações no site : http://acaosocial.metodista.org.br/ e apresente os
projetos que serão beneficiados.
-Cântico: Barnabé www.letras.mus.br/guilherme-kerr/1116476/
-Oração de consagração das ofertas
▪

Edificação

Sugestão 1 – texto de Atos 4.32-37

“Um só coração”

Reflexão sobre 4 afirmações significativas do texto:
1- Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía.
2- Em todos(as) havia abundante graça.
3- Nenhum necessitado havia entre eles.
4- Distribuíam conforme a necessidade
Sugestão 2 – texto de 2 Coríntios 8.1-15; 9.6-15. “A graça da generosidade”
Reflexão sobre o ato de ofertar, que deve ser:
1- Com alegria
2- De forma voluntária
3- Conforme as suas posses
4- Para que haja igualdade
5- Para que Deus seja glorificado
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Partilhe histórias e testemunhos de Projetos Sociais da Igreja Metodista que já foram abençoados
com as ofertas da Campanha em anos anteriores. Acesse : http://www.metodista.org.br/festa-da-familiametodista-2015

▪

Cântico
Eu quero te abençoar http://www.toquedepoder.com.br/PorTal/audio/c/toque2_1.pdf

▪

Oração

▪

Benção

Departamento Nacional de Escola Dominical
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