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 “Escola Dominical presente na vida” 

 

LITURGIA PARA O DIA DA OFERTA MISSIONÁRIA 
 

 
 
Prelúdio  
 
 

ADORAÇÃO 
 

Dirigente: Leitura Bíblica: Salmos 96.1-9  
 
Cântico: Sugestões 
-Um hino ao Senhor (Hino 120 – Hinário Evangélico) 
Disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/120-um-hino-ao-senhor.html 
-Cantai ao Senhor (Salmo 96) 
Disponível em: www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/872430/ 
 
Congregação:  Frases de adoração 
 
 

CONFISSÃO 
 
Dirigente: Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9.6-12 
 
Deus tem suprido nossas necessidades, e tem nos abençoado abundantemente. É Ele quem dá a 
semente e aumenta a sementeira, suprindo em tudo, de forma generosa, afim de igualmente sermos 
generosos(as) e participantes desta boa obra. Somos convidados(as) a contribuir com alegria, não com 
tristeza ou por necessidade.   
Possamos hoje refletir sobre como temos cooperado e contribuído com a missão do reino de Deus e 
com todos aqueles e aquelas que são enviados(as) para pregar as boas novas.  
Confessemos, se temos esquecido de abençoar como temos sido abençoados(as), e se não temos 
contribuído com liberalidade e alegria no coração. 
 
Oração silenciosa 
 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/120-um-hino-ao-senhor.html
http://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/872430/
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Oração de confissão 
 
Palavra de Esperança: “Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas 
também redunda em muitas graças a Deus.”  (2 Coríntios 9.12) 
 
 
 

LOUVOR 
 
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 vídeo da Campanha Nacional de Oferta Missionária 
Vídeos com os Bispos e Bispas da Igreja Metodista 
Disponíveis em: http://ofertamissionaria.metodista.org.br/2018/palavra-episcopal 
 
 
Participação das crianças “Leitura em forma de jogral” 
 
TODAS:  Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.  

CRIANÇA 1: Os campos já estão prontos, anunciemos o Reino de Deus.  

CRIANÇA 2:  Mas como crerão se não ouvirem? 

CRIANÇA 3: Como crerão se não há quem pregue? 

CRIANÇA 1: Como pregarão se não forem enviados? 

CRIANÇA 2: Fazemos missão orando. 

CRIANÇA 3: Fazemos missão doando. 

TODAS: Mãos que oram, mãos que doam são mãos que abençoam. 

 

Dirigente: Convite para trazer as ofertas ao altar. 
 
Cântico: Nossa Oferta (CD Todas as crianças, faixa n°20 – DNTC) 
Disponível em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas  
 
Oração de consagração das ofertas missionárias 
  
-Cânticos de louvor com a congregação 

http://ofertamissionaria.metodista.org.br/2018/palavra-episcopal
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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EDIFICAÇÃO 
 
Sugestão para Reflexão Pastoral: Texto Bíblico de Atos 10.32-35 
“Mais bem-aventurado é dar que receber”   
 

ENVIO 
 
Dirigente: Leitura Bíblica Isaías 61.1 
 
“O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos 
quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a 
pôr em liberdade os algemados”  
 
Cântico: Igreja, Alerta (Hino 203 – Hinário Evangélico)  
http://www.hinarioevangelico.com/2009/08/181-consagracao-pessoal.html 
 
 
Oração final 
 
Benção Apostólica 
 
 
 

Liturgia elaborada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical 
 
 
 

Para saber mais sobre a Campanha Nacional de Oferta Missionária e conhecer o material para 
trabalhar com as crianças, acesse: http://ofertamissionaria.metodista.org.br/2018/ 
 

http://www.hinarioevangelico.com/2009/08/181-consagracao-pessoal.html
http://ofertamissionaria.metodista.org.br/2018/

