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DIA NACIONAL DA
OFERTA MISSIONÁRIA
Sugestão de Liturgia

mãos que oram
MÃOS QUE ADORAM
ADORAÇÃO
Dirigente: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos (e servas) do Senhor, que assistis na Casa do
Senhor, nas horas da noite; erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor (Salmo 134.1,2).

Cântico de adoração (sugestões)
- Ao erguermos as mãos
(https://www.letras.mus.br/aline-barros/1233732/)
- Para sempre te adorarei
(https://www.letras.mus.br/alda-celia/547013/)
-Salmo 96
(https://www.letras.mus.br/vencedores-por-cristo/513738/)
-Os que confiam no Senhor
(https://www.letras.mus.br/marcos-goes/838794/)
-Louvor ao Trino Deus (Hino 104 do Hinário Evangélico)
(http://www.hinarioevangelico.com/2009/05/104-louvor-ao-trino-deus.html)

Expressões de adoração (convidar a comunidade para dizer frases de adoração ao Senhor).

ERGUEI AS MÃOS SEM IRA E SEM CONTENDAS
CONFISSÃO
Dirigente: Quero, pois, que os homens (e as mulheres) orem em todo lugar, levantando mãos
santas, sem ira nem contenda. (1Timóteo 2.8

- NVI)

Somos chamados e chamadas a uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Estender as
mãos traz também o sentido do que apresentamos ao Senhor; o povo de Deus foi ensinando a
nunca se apresentar ao Senhor de mãos vazias.
Quando erguemos as nossas mãos ao Senhor, o que estamos apresentando a Ele? Somos
alertados e alertadas a não apresentarmos nossos louvores e nossas orações com ira ou
contenda abrigadas em nosso coração.
Confessemos nossos pecados, reconheçamos diante do Senhor se há ira ou contenda abrigadas
em nosso coração.

Oração silenciosa
Oração de confissão
Palavra de Esperança: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e Tu perdoaste a iniquidade do meu
pecado (Salmo 32.5).

mãos que doam
LEVANTAREI AS MINHAS MÃOS
LOUVOR
OFERTA MISSIONÁRIA
(Organizar com antecedência a participação das crianças e pré-adolescentes para
o momento de entrega e consagração da oferta missionária. Prepare uma árvore
conforme a ilustração ao lado e mãos de papel colorido. Você pode escrever a frase
“Tudo vem de Ti” nas mãos de papel ou na árvore.”)

JOGRAL (crianças e pré-adolescentes)
TUDO VEM DE TI, E DO QUE É TEU, OFERTAMOS

________________ Deus fez o céu a terra e o mar e tudo o que neles há.

(nome)
________________ Deus formou a terra e tudo o que ela produz, e é Ele que dá vida ao povo
que nela está.

________________ Deus criou as plantas para o homem e a mulher, e lhes disse para cuidar da
criação.

________________ Deus faz crescer as plantas para que o homem e a mulher tenham o seu pão.

________________ Tudo o que Deus fez é bom!

________________Riquezas vêm de Ti, Senhor. Tu dominas sobre tudo.

________________Quem somos nós para ofertar a Ti?

________________Pois tudo vem de Ti, o do que é Teu, ofertamos!

________________Apresentamos nossas mãos, cheias de gratidão!

________________Unimos nossas mãos, para servir na missão!

________________Mão com mão, aquecemos os corações,

________________E REPARTIMOS O AMOR PARA GLÓRIA DO SENHOR!

mãos que doam
LEVANTAREI AS MINHAS MÃOS
LOUVOR
(Enquanto algumas crianças e pré-adolescentes cantam junto com a comunidade a música: União
(CD Sombra Amiga & Água Pura*, faixa n°3) outras crianças colocam as mãos de papel na árvore
que estará à frente da igreja.)

Projetar vídeo da Campanha da Oferta Missionária. Acesse: ofertamissionaria.metodista.org.br

Dirigente: Convite à comunidade para trazer as ofertas ao altar.
Cântico: Cantar novamente o cântico “União” ou o hino “Ação de Graças” (Hino 125 do Hinário
Evangélico – disponível em: http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/125-acao-degracas.html )

Oração de consagração das ofertas
Cânticos de louvor (sugestões)
-Eu vejo gloria do Senhor hoje aqui
(https://www.letras.mus.br/marquinhos-goes/732002/)
-É bastante para mim a Tua graça
(https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/e-bastante-para-mim-a-tua-graca/)
-Espírito, enche a minha vida
(https://www.letras.mus.br/corinhos-evangelicos/1262036/)
-Louvor (Hino 138 do Hinário Evangélico)
http://www.hinarioevangelico.com/2009/06/138-louvor.html

LEVANTAREI AS MINHAS MÃOS
EDIFICAÇÃO
Sugestão de texto para reflexão pastoral sobre a oferta missionária: 1Crônicas 29.1-18

“Dispõe Senhor, os nossos corações, para que, com alegria e voluntariamente, participemos da
missão, reconhecendo que tudo vem de Tuas mãos.”

* CD Sombra Amiga & Água Pura, disponível em: http://www.metodista.org.br/escola-dominicalmusicas

mãos que abençoam
MÃOS À OBRA
DEDICAÇÃO E ENVIO
Dirigente: Deus não é injusto; Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que
demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Mas desejamos que cada
um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim ... (Hebreus 6.10,11a – NVI)

Que nossas mãos permaneçam unidas para louvar e para trabalhar na obra do Senhor. E que o
fruto do trabalho de nossas mãos abençoe muitas pessoas.

Cântico final: Mãos ao trabalho (Hino 431 do Hinário Evangélico)
(http://www.hinarioevangelico.com/2010/06/431-maos-ao-trabalho.html)

Oração final
Bênção: “De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra” (Salmo 134.3).
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