ANO A
Próprio 21 - Domingo mais próximo a 28 de setembro
I - O MISTÉRIO DO DIA
A onipotência de Deus não é tirania, mas é misericórdia e compaixão.
II - INFORMAÇÕES AO ORIENTADOR
Ler o conteúdo referente à “Estação Após Pentecostes” em “Quadras do Ano Cristão”.
Ler e estudar a Coleta na página 457 do LOC e as Leituras Bíblicas: Ezequiel 18:1-4,25-32;
Salmo 25:1-9; Filipenses 2:1-13; Mateus 21:23-32.
Ler sobre o que significa BOM no “Mais do que Palavras”.
III - OBJETIVO
Refletir sobre o que é realmente bom em nossas vidas.
IV - DESENVOLVIMENTO
Introdução: Apresentar as palavras “bondade” e “maldade”. Pedir para cada pessoa diga
coisas que considera sejam boas ou más (Pode ser escrito!).
Narração: Ler São Mateus 21:28-31a
Iluminação: A história dos dois filhos nos lembra das pessoas que, embora pecadores,
reconhecem sua dependência de Deus e se voltam para ele e para sua justiça, realizando atos
corretos e cheios de bondade. Mas há, também, aquelas pessoas que agem como se fossem boas e
corretas, mas acabam fazendo as coisas erradas e espalhando maldade e confusão no lugar onde
vivem. Deus que tudo pode, não se vale disso para ser cruel com as pessoas, mas age
misericordiosamente, perdoando. Em nossas vidas temos muitas coisas das quais gostamos. Mas, há
algumas que são muito mais importantes do que as outras, porque são boas para nós e para os
outros.
V - ATIVIDADES
Comentar sobre as mensagens que a televisão nos dá a todo momento. Quais são realmente
boas? Quais são maldades disfarçadas? Lembrar do “Jornal Nacional”, com tantas notícias tristes.
Preparar, em dois grupos, e apresentar um “Jornal Nacional” como costumamos ver e outro,
ao contrário, anunciando coisa boas.
Cantar o Hino 290.
VI - ORAÇÃO
Ler a Coleta do Próprio 21, na página 457 do LOC.

