
Proposta Litúrgica alusiva ao Dia da Consciência Negra 

 

Prelúdio: Hino 245 HE (apenas tocado) 

Confissão: O olhar em Deus 

Leitura: Gálatas 3, 26-28 

Condução: Este momento deve ser tratado na Igreja como um ato de Confissão que reflete 

o aprendizado do olhar entre os irmãos e irmãs. Quando nos percebermos como iguais, 

mesmo nas diferenças, entenderemos que a Palavra nos exorta que para Deus somos 

todos/as filhos e filhas e que, em Cristo, atingimos o mesmo tratamento pelo Senhor. 

Tratamento este de amor e cuidado. 

Oração Silenciosa por alguns instantes 

Oração audível: Cântico: “Sonda-me Senhor” (Aline Barros) 

https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/sonda-me-usa-me/ 

 

Proclamação de Perdão: Leitura Bíblica: Ezequiel 36, 26-27  

Condução: o perdão é derramado ao entendermos que o Senhor está mudando o coração 

e derramando o Seu Espírito sobre nós 

 

Adoração e Louvor 

Cântico sugerido em português e em dialeto africano (A melodia é Angolana): 

https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/ninguem-e-igual-a-jesus/ 

  

Ninguém É Igual a Jesus 
Adhemar de Campos 
 
 
Tom: F 

 

   F                  Bb 

Kakuli walisoka la Iesu 

  F                C7 

Kakuli walisoka la Iesu 

      F             Bb 
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Kakuli walisoka la Iesu 

  C7          F      C7 

Kakuli, Kakuli, Kakuli 

 

  F                 Bb 

Tuavanjilia Kuosi, kuosi 

       F              C7 

Tuapapayata, kuosi, kuosi 

     F                  Bb 

Tuañualañuala, kousi, kuosi 

 C7    F      C7 

Kakuli, kakuli, kakuli 

 

 F                  Bb 

Ninguém é igual a Jesus 

  F                  C7 

Ninguém é igual a Jesus 

 F                  Bb 

Ninguém é igual a Jesus 

 

 C7            F     C7 

Ninguém é igual a Jesus 

 

 F                   Bb 

Já procuramos todo lugar 

 F                  C7 

Já apalpamos todo lugar 

 F                  Bb 

Já rodeamos todo lugar 



C7                  F 

Ninguém é igual a Jesus 

 

Aqui cabem outros cânticos de Louvor e Testemunhos para exaltação da Glória do Senhor 

Ofertas 

Oração de gratidão pelas ofertas 

 

Momento de Intercessão 

Trazendo à memória a Campanha movendo as mãos de Deus 

“E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-

se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou 

imundo” – Atos 10.28  

Uma das coisas que traz vergonha para o país é o extermínio de jovens negros. Vejam o 

que se encontra em sites que denunciam este tipo de ação: “A juventude negra é a maior 

vítima de homicídios em nosso país. Segundo a Anistia Internacional, dos 56 mil 

homicídios que ocorrem por ano no Brasil, mais da metade são entre os jovens. E dos que 

morrem, 77% são negros. Para discutir sobre esse quadro preocupante, a Câmara dos 

Deputados criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a violência contra 

jovens negros e pobres” (https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/exterminio-

dajuventude-negra/). O texto bíblico proposto para a meditação desse momento 

demonstra que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Todas são importantes e merecem 

a vida. Que possamos denunciar e oferecer resistência contra esse tipo de atitudes que não 

respeita a vida e nem o Criador.  

Desafio e motivação para a intercessão: Orar pelas famílias enlutadas que perderam 

filhos, filhas, netos e netas assassinados por policiais ou pelo narcotráfico. Que sua Igreja 

promova algum tipo de ação para conscientização do direito pela vida. 

 

Edificação:  

Texto Sugerido: E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não 

faz acepção de pessoas; Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme 

e faz o que é justo” – Atos 10.34,35 

 

 



Oração Final:   

Benção: Que através das nossas atitudes a benção do Senhor possa ser traduzida em 

gestos de paz, inclusão e solidariedade. Que o Deus de misericórdia, o Cristo da dedicação 

amorosa e o Espírito Santo, chama consoladora, nos abençoe soprando ventos que 

conduzam a direções de respeito e solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


