
 

 
 
 

ANO A 

 
 

Próprio 10 - Domingo mais próximo a 13 de julho 
 
I - O MISTÉRIO DO DIA 
A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. 
II - INFORMAÇÕES AO ORIENTADOR 
Ler o conteúdo referente à “Estação Após Pentecostes” em “Quadras do Ano Cristão”. 
Ler e estudar as Coleta na página 452 do LOC e as Leituras Bíblicas: Gênesis 25:19-34;  

Salmo 119:105-112;  Romanos 8:1-11; Mateus 13:1-9,18-23. 
Ler sobre ORAÇÃO no “Mais do que Palavras”. 
III - OBJETIVO 
Entender que, pela oração, podemos saber qual a vontade de Deus e responder com 

fidelidade ao que Ele espera de nós. 
IV - DESENVOLVIMENTO 
Introdução: Conversar sobre sementes, como são usadas, de onde se originam? Observar 

diferentes sementes e tentar descobrir a que planta pertencem. 
Narração: Ler São Mateus 13:1-8. 
Iluminação: O Semeador e a sementes reafirmam a vontade de Deus de implantar Seu   

Reino no mundo. Mas, assim como Jesus, encontrou resistência e foi rejeitado, também as sementes 
não conseguem crescer, pois há espinhos para sufocar, há terrenos áridos, há os que as retiram e os 
que as farão morrer. Felizmente, algumas conseguirão crescer e dar frutos.Devemos orar para que 
as sementes do Reino possam crescer e dar bons frutos, pois essa é a vontade de Deus! 

V - ATIVIDADES 
Representar, pelo desenho, os quatro tipos de solo e as sementes. 
Plantar algumas sementes de fácil germinação (feijão, milho) e observar seu crescimento. 

Não esquecer as boas condições: sol, luz, água, terra fértil. 
Fazer cartaz com a frase: Seja boa terra para as sementes do Reino! 
Colecionar algumas sementes em saquinhos ou recipientes, identificando-as. Distribuir 

sementes para as pessoas da congregação. 
Orar pedindo a Deus para que as boas sementes cresçam em boa terra. 
Cantar o Hino 180. 

VI - ORAÇÃO 
“Bondoso Deus, queremos ser boas sementes do teu Reino! Ajuda-nos a viver, de acordo os 

ensinamentos do teu Filho Jesus!” Amém! 


