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 “Escola Dominical presente na vida” 

 

LITURGIA PARA O DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
2019 

 
 

Efatá, tempo de abrir-se! 
 
(O dia Internacional das pessoas com deficiência é dia 3 de dezembro, sugerimos esta liturgia para o 
primeiro domingo do referido mês.) 
 
Acolhida: Leitura Bíblica: Marcos 7.34 
 
Dirigente: O dia internacional das pessoas com deficiência foi criado pela Organização das Nações 
Unidas em 1992. É uma oportunidade importante para refletirmos sobre as dificuldades que as 
pessoas com deficiência ainda enfrentam e como podemos atuar para promover, cada vez mais, a 
inclusão deles e delas em todos os espaços. Hoje, convidamos a todos e todas, para refletirmos sobre 
a falta de ação missionária junto as pessoas com deficiência, e a valorizarmos a sua participação na 
comunidade. 
 

Adoração 
 
Cântico:  
-Confiança em Cristo (Hino 377 do H.E. -  https://www.hinarioevangelico.com/2010/04/377-confianca-

em-cristo.html ) 
 
Oração de adoração 
 
 

Confissão 
 
Chamado a confissão: Leitura Bíblica: Isaías 43.7-8 
 
Oração de confissão:  
Senhor, confessamos a Ti que, embora tenhamos olhos e ouvidos ditos perfeitos, por vezes não 
conseguimos ver e ouvir de acordo com aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos. Por isso, Pai 
celestial, humildemente suplicamos teu perdão e pedimos por tua bondade que aperfeiçoe nossos 
órgãos a fim de que eles não sejam considerados perfeitos por atenderem um padrão, mais sim por 
ver e ouvir como o Senhor. Por Cristo Jesus oramos. Amém. 
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Conclamação do Perdão: Leitura Bíblica: Marcos 7.35 
 
Compromisso Comunitário:  
Jesus, teu povo reunido neste lugar recebe hoje o milagre feito a um surdo gago e, pela fé, 
declaramos que nossos ouvidos, até então fechados ao sofrimento das pessoas que sofrem e nossas 
línguas caladas frente as muitas injustiças e preconceitos contra as pessoas com deficiência, agora 
curadas por tua presença, se levantam de forma profética para proclamar Tua salvação e amor 
incondicional para com todas as pessoas, solenemente nos comprometemos em teu altar. Amém. 
 
 

Louvor 
 
Cânticos: (sugestões) 
-Eu sou livre ( https://www.cifras.com.br/cifra/david-quinlan/eu-sou-livre) 
-Coração igual ao Teu (https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/coracao-igual-ao-teu/) 
-Oh! quão lindo esse nome é (https://www.cifraclub.com.br/ana-nobrega/oh-quao-lindo-esse-nome-/) 
-Ousado amor (https://www.cifraclub.com.br/isaias-saad/ousado-amor/) 
 
 

Edificação 
 
Sugestões de textos:  
Êxodo 4.1-12; João 9.1-7; Lucas 18.35-43; Marcos 2.1-12; Marcos 7.31-37; 2 Samuel 9.1-10 
 
 

Dedicação 
 
Cântico:   
-Ao Deus supremo (Hino 110 do H.E.- https://www.hinarioevangelico.com/2009/05/110-ao-deus-

supremo.html)  
 
Ceia do Senhor 
 
Oração do “Pai Nosso” com a comunidade 
 
Benção: 
Deus, que Tua benção nos acompanhe levando-nos ao encontro das pessoas “invisíveis”. 
Jesus, que a benção do ouvir e falar a favor das pessoas necessitadas não se afaste de nós!  
Espírito Santo, não nos deixe esquecer do compromisso do altar e, com Tua força e direção, sejamos 
luz para todos e todas. Amém. 
 

Liturgia elaborada pelo Reverendo Enoque Rodrigo de Oliveira Leite. 
Pastoral Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência da Igreja Metodista. 
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