
SUGESTÃO DE LITURGIA -  DIA DA OFERTA MISSIONÁRIA

3° DOMINGO DE MAIO

ADORAÇÃO 
– Em teu nome, levantamos as mãos

Leitura Bíblica:  Salmos 63.1-4 

Cântico: É bastante para mim a tua graça 
Disponível em:  https://www.cifraclub.com.br/corinhos-evangelicos/e-bastante-para-mim-a-tua-graca/

Dirigente: Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.   Salmo 134.2

Expressões de gratidão à Deus pela comunidade

CONFISSÃO
 – Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos

Leitura Bíblica: Isaias 1.15-18

Dirigente: Erguer as mãos para o Senhor, mas não estender as mãos em favor dos que sofrem, 
estando em nossas mãos o poder de fazê-lo, é desagradável aos olhos do Senhor.
Erguer as mãos para adorar ao Senhor, tendo nossos atos marcados pela maldade e injustiça, é 
desagradável aos olhos do Senhor.
Deus nos chama para levantar mãos santas, sem ira e sem má vontade.
Deus nos chama ao arrependimento, pois Ele é misericordioso e pode nos purifi car de todo pecado 
e de toda injustiça.

Oração silenciosa

Oração de confi ssão

Cântico:  Vontade Soberana (Hino 270 do Hinário Evangélico)
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/10/270-vontade-soberana.html

MÃOS DE DOAM

LOUVOR
 – Pelo que nos deste, com bondosa mão

Oferta Missionária



Dirigente: Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os 
meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, 
para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder”.  – John Wesley          

Projetar o vídeo da Campanha da Oferta Missionária
Disponível em: http://metodista.org.br/ofertamissionaria2017

Participação das crianças:
(Preparar antecipadamente junto ao ministério com as crianças, uma participação especial. Sugestão: as crianças entram usando 
mãos de cartolina em tamanho grande, cantando o cântico União – CD Sombra Amiga & Água Pura, faixa n°3 – PSAF – Disponível 
em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas )

Leitura Bíblica: II Coríntios 9.7-8

Dirigente: Convite à comunidade para trazer as ofertas ao altar.

Cântico: sugestão:  “Ação de Graças” 
(Hino 125 do Hinário Evangélico – disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/125-acao-de-gracas.html)

Oração de consagração das ofertas

-Cânticos de louvor

MÃOS QUE ABENÇOAM

EDIFICAÇÃO
 – Abençoados para abençoar

Sugestão de textos bíblicos

Atos 4.32-35 - Ninguém considerava exclusivamente seu nem uma das coisas que possuía, tudo lhe 
era comum!
II Coríntios 9.11,12 - A generosidade nasce em corações que reconhecem que tudo o que tem vem 
do Senhor, e que se tem sido abençoados é para que também abençoem à outros.

DEDICAÇÃO
 – Confi rma a obra das nossas mãos

“Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; confi rma sobre nós as obras das nossas mãos, 
sim, confi rma a obra das nossas mãos. ”   Salmo 90.17

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

Oração fi nal

Benção Apostólica

Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical


