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PELOS 
DIREITOS 

HUMANOS
 

na periferia 
e população 

negra

Advento que AnimA A construção dA pAz
 

Preparação do ambiente - a primeira vela da coroa do advento deve estar acesa no 
início da celebração

INTRÓITO
Cântico: O Vento [Zeni Soares] 
 Vento que anima e faz viver
 Vento que empurra e faz mover
 Vento que dá vida, vida de alegria,
 Sopra sobre nós dia e noite, noite e dia.

 Vento que é Espírito de luz e amor
 Vento que acalma e é consolador
 Vento que congrega todos neste dia.
 Enche-nos de paz de amor e de alegria.

* Canções pra toda hora- faixa 4:
http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/escola-dominical/cds/
CancoesTodaHora-2.zip

ACOLHIDA
 Neste tempo em que a cultura da violência e morte impera nas cidades, acolhemos, 
com a paz e o amor de Jesus, cada um e cada uma que aqui vem para celebrar a 
vida, com o direito à justiça e equidade para todas as pessoas, e se dispõe a ser 
instrumento de transformação no meio em que vive. Nesta celebração, trazemos 
à memória aqueles e aquelas que vivem nas periferias e a população negra, no 
desejo de que neste tempo de advento a paz seja soprada através de nós onde há 
sinais de morte.

Acender a segunda vela da coroa do advento - vela da paz

ADORAÇÃO
Leitura Bíblica: Isaías 11.1,2

 Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo.
 O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria   
 e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá  
 conhecimento e temor do Senhor.

Oração de adoração

Cântico: Estrela da Alva (HE nº 1)

CONFISSÃO
Chamado à confissão:

“Pensar na situação da periferia e da população negra nos deixa deprimidos, 
nos perturba [...].  É preciso lembrar que todas essas coisas são criações 
nossas, da humanidade”. (Mario Sergio Cortella)

Depoimento sobre situação da população da periferia e da população negra
[convidar uma pessoa da comunidade que seja envolvida com Movimentos pelos 
Direitos Humanos]
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Cântico: Que estou fazendo se sou cristão?  (L: João Dias De Araujo; M: Décio E. Lauretti)
Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me o Seu perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir:
o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar,
também o corpo ressuscitar.

Dirigente: Algumas situações que ferem os Direitos Humanos: escassez de água, falta 
de luz, balas perdidas, ou direcionadas, discriminações, preconceitos e racismo.

Apresentação e explicação do(s) símbolo(s) de violência que estão no altar.

Cântico: Que estou fazendo se sou cristão?  (Segunda estrofe)
 Há muita fome no meu país,
 há tanta gente que é infeliz! 
 Há criancinhas que vão morrer,
 há tantos velhos a padecer!
 Milhões não sabem como escrever,
 milhões de olhos não sabem ler,
 nas trevas vivem sem perceber
 que são escravos de outro ser.

Apresentação de dados estatísticos/notícias de sinais de violência na população da 
periferia e população negra [exposição oral ou um vídeo]. 

Cântico: Que estou fazendo se sou cristão? (terceira estrofe)
 Aos poderosos eu vou pregar,
 aos homens ricos vou proclamar
 que a injustiça é contra Deus
 e a vil miséria insulta os céus.

Dirigente: É preciso mudar nosso interior e agirmos pela paz começando em mim.
Oração comunitária de confissão [expressões espontâneas]

Cântico:  Perdão Senhor (L: C. M. Battersby; M: Pablo Sosa)
Se sofrimentos Te causei, Senhor
Se a meu exemplo o fraco tropeçou,
Se em Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor.

Se vão e fútil foi o meu falar,
Se ao meu irmão não demonstrei amor,
Se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor.

Se indiferente foi o meu viver,
Tranquilo e calmo sem lutar por Ti,
Devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor.

Escuta, ó Deus, a minha oração.
E vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor.

“É
preciso

mudar
nosso

interior
e

agirmos
pela

paz”
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DECLARAÇÃO DE PERDÃO
Leitura bíblica: Romanos 15.5-7 

Dirigente: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de  
 uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma  
	 voz	glorifiqueis	ao	Deus	e	Pai	de	nosso	Senhor	Jesus	Cristo.		Portanto,	acolhei-vos	 
 uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.

LOUVOR
Cântico: Canto da esperança
[Edwin Mora e Éster Camac; Trad.: Sergio Marcus P. Lopes]

Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala:
- Olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. 
Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor.

Refrão
Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. 
Vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar.

Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala:
- Vai procurar tua irmã pra ajuntar-te a ela no esforço da paz. 
E a teu irmão vai unir-te, na luta da vida que o mundo refaz.

Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala:
Bem junto a mim continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. 
Fiquem comigo na luta, que a força e vitória lhes concederei.

Leitura bíblica comunitária: Salmos 72.18-19 

Crianças: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, 
Mulheres: que só ele opera prodígios. 
Comunidade: Bendito para sempre o seu glorioso nome, 
Homens: e da sua glória se encha toda a terra. 
Comunidade: Amém e Amém!

ABRAÇO DA PAZ

Cântico: Sonho de Paz [Per Harling – trad. Simei Monteiro] 
Sonho de paz para o mundo,
Sonho de paz entre nós.
Sonho de paz como dom divino
Que começa aqui, vamos dar as mãos.

 [Disponível em: http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas]  

Leitura do Evangelho:  [Mateus 3.1-12]

“Cantemos 
ao Senhor

Ele é o Senhor           
Deus da vida

Vai 
alentando a 
esperança

e veio ao mundo 
conosco lutar.”
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Cântico: União [Neusa Cezar]
Mão com mão aquece o coração, 
gente com gente faz ficar contente.
Se o amor de Cristo está presente
Nossa igreja cresce em união.
Cresce, cresce, cresce, cresce e vai...
Cresce, cresce, cresce, cresce e vai repartir o amor.

[CD Sombra amiga e Água pura- faixa 3 Disponível em: 
http://metodista.org.br/escola/dominical-musicas] 

Prédica:  [Sugestão de subsídios referentes à Isaías 11.1-10]

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR

Dedicação:
Dirigente: Como podemos ser instrumentos de construção da paz, ao transformar  
 uma corrente, que também é símbolo de violência e humilhação, em instrumento  
 de unidade e paz?

[Escreva seu propósito numa *tira de papel que será um dos elos. Compartilhe com 
a comunidade em uma palavra seu propósito, enquanto junta o seu elo a outro para 
formar	a	 corrente.	 	 Ao	 final	 a	 comunidade	 coloca	a	 corrente	 da	paz	 sobre	 o	altar	
oferecendo–se a Deus.]

 

Oração de intercessão pelo advento da paz a todos(as) que sofrem a violação de 
seus direitos.

Cântico: Haja paz na terra (Sy Miller e Jill Jackson Trad. Alya Silva) 
[Disponível em: http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas]

Oração comunitária:  Amém [Simei Monteiro]

Dirigente: Que a justiça corra como um rio; que a verdade brote em nossa terra;  
 que haja esperança do que é novo; 
Comunidade:	Que	o	Senhor	nos	fale	enfim	da	paz.	
Mulheres: Eis que virá a redenção para este povo que é de Deus. Rindo e saltando  
 cantarão: “todas nossas fontes são em ti”. 
Homens: Que a misericórdia sempre dure; que haja graça plena e perdão; que a  
	 resposta	venha	sem	tardança;	que	o	Senhor	nos	fale	enfim	da	paz.
Crianças: Que os pecados sejam confessados; que as loucuras nunca mais se  
	 façam;	que	as	crianças	brinquem	descuidadas;	que	o	Senhor	nos	fale	enfim	da	 
 paz.                                     
Comunidade: Que as lanças tornem-se arados; que as sementes nasçam bem  
	 regadas;	que	haja	verdes	campos	para	todos;	que	o	Senhor	nos	fale	enfim	da	 
 paz. 

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: 

mesa do altar (toalha de tecido afro 
ou estampado com predominância 
da cor roxa ou lilás), Bíblia, coroa do 
advento (ramos de cipreste- o verde 
que simboliza a esperança e vida, 
quatro velas, a serem acesas a cada 
um dos quatro domingos, a forma 
circular, que representa a eternidade, 
e	 pode-se	 ter	 uma	 fita	 vermelha,	
que simboliza o amor de Deus pela 
humanidade), símbolo de violência 
na periferia e com a população negra, 
sugestão uma corrente grossa, 
algema ou um cadeado. Elementos 
da Ceia do Senhor.

Ao convidar pessoas para auxiliarem 
na condução da liturgia contemplar 
a diversidade da sua comunidade.

**Para o momento de dedicação: 
Distribuir na chegada uma tira de 
papel com dupla-face colado a cada 
pessoa, para formar o elo de uma 
corrente

Fique por dentro das programações 
e tenha acesso a todos os materiais 
da Assessoria Regional dos Direitos 
Humanos - 3 RE

Facebook:
direitoshumanosmetodista3re

Blog:
dh3re.wordpress.com

E-mail: 
direitoshumanos@3re.metodista.org.br

Apoio:
Secretaria de Ação Social da 8ª RE


