
 

 
 
 

ANO A 

 
Próprio 13 - Domingo mais próximo a 3 de agosto 

 
I - O MISTÉRIO DO DIA 
O povo de Deus, como Igreja, necessita de que Ele o purifique e defenda. 
II - INFORMAÇÕES AO ORIENTADOR 
Ler o conteúdo referente à “Estação Após Pentecostes” em “Quadras do Ano Cristão”. 
Ler e estudar a Coleta na página 453 do LOC e as Leituras Bíblicas: Gênesis 32:22-31;  

Salmo 17:1-7,15; Romanos 9:1-5; Mateus 14:13-21. 
Ler sobre IGREJA e MISSÃO no “Mais do que Palavras”. 
III - OBJETIVO 
Reconhecer que a Igreja, sem a solidariedade e o amor aos outros não tem sentido; é como 

uma lâmpada que não acende. 
 IV - DESENVOLVIMENTO 
Introdução: Dizer que Deus provê nosso alimento e, por isso, agradecemos por esse dom do 

seu amor. Ter um pequeno pão que deve ser repartido entre todos, enquanto se fala da importância 
do pão, como alimento, em nossas vidas, em nossa família. Deixar que cada um fale sobre o pão 
que mais gosta; comentar sobre quem faz o pão; identificar ou nomear vários tipos de pães, etc. 
Conversar sobre o significado de repartir. 

Narração: Ler Mateus 14:13-21 (Se for possível, usar alguma ilustração.) 
Iluminação: Na “Multiplicação dos Pães” está uma lição que o Evangelho nos ensina: nós 

fornecemos a matéria prima para que Deus realize o milagre. Com seu milagre, Deus nos comove e 
impele à solidariedade para com os rejeitados e excluídos. Por isso, temos que orar pela Igreja e por 
nós mesmos, como seu povo, para que, no aprendizado da misericórdia de Deus, ele nos purifique, 
nos santifique e defenda.  

 V - ATIVIDADES 
Dramatizar a narrativa. 
Organizar uma mesa de refeição simples: pão, suco ou chá, ou outro alimento. 
Convidar os ministros e a congregação para compartilharem da refeição, mesmo que, cada 

qual, ganhe apenas uma “provinha”. 
Cantar o Hino 165. 
VI - ORAÇÃO 
Pai Nosso ou Bênção da Mesa - Dar oportunidade aos que sabem recitar diferentes orações 

de bênção da mesa. 


