
 

 
ANO A 

 
Próprio 25 - Domingo mais próximo a 26 de outubro 

 
I - O MISTÉRIO DO DIA  
A fé, a esperança e o amor são dons de Deus. 
II - INFORMAÇÕES AO ORIENTADOR 
Ler o conteúdo referente à “Estação Após Pentecostes” em “Quadras do Ano Cristão”. 
Ler e estudar a Coleta na página 459 do LOC e as Leituras Bíblicas: Deuteronômio 34:1-12; Salmo 

90:1-6, 13-17; I Tessalonicenses 2:1-8; Mateus 22:34-46. 
Ler sobre FÉ no “Mais do que Palavras”. 
III - OBJETIVO 
Compreender que a fé, a esperança e o amor são presentes de Deus para uma vida melhor. 
IV - DESENVOLVIMENTO 
 Introdução: Conversar, a partir da lembrança destas três palavras: fé, esperança e amor, 

dialogando sobre o que sabemos delas e como as experimentamos. 
Narração: Ler São Mateus 22:34-46 
Iluminação: Jesus nos fala do modo como devemos viver em relação a Deus, aos outros e a nós 

mesmos. O amor é o dom maior. Podemos ler em I Coríntios 13:1-13 e rezar a Coleta do Dia, 
onde se pede que Deus aumente em nós essas virtudes. Por isso, o primeiro Mandamento que 
os cristãos devem seguir é: “Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua 
alma e com todo o seu entendimento.” O segundo mandamento é semelhante ao primeiro: 
“Ame o seu próximo como a si mesmo.”  

V - ATIVIDADES 
Identificar, desenhar, recortar ou moldar em argila os Símbolos da FÉ (cruz), da ESPERANÇA 

(âncora) e do AMOR (coração). 
Conversar sobre o uso e utilidade da âncora nos barcos e navios. 
Recortar de jornais e revistas cenas e gravuras que revelem atos ou gestos de amor e de caridade. 
Organizar uma poesia que fale das virtudes: fé, esperança e amor. 
Destacar os versículos 7 e 8 de I Tessalonicenses 2.  
Cantar o Hino 268 e 286. 
VI - ORAÇÃO 
Ler, em conjunto, a Coleta do Próprio 25, na página 459 do LOC. 


