
 

 
 
 

ANO A 
 

Próprio 22 - Domingo mais próximo a 5 de outubro 
 
I - O MISTÉRIO DO DIA  
Deus está sempre mais pronto a nos escutar do que nós a rezarmos e nos dá sempre muito 

mais do que desejamos ou merecemos. 
I - INFORMAÇÕES AO ORIENTADOR 
Ler o conteúdo referente à “Estação Após Pentecostes”, em “Quadras do Ano Cristão”. 
Ler e estudar a Coleta na página 458 do LOC e as Leituras Bíblicas: Isaías 5:1-7; Salmo 

80:7-15; Filipenses 3:4b-14; Mateus 21:33-46. 
Ler sobre ANJOS e GRAÇA DE DEUS no “Mais do que Palavras”. 
III - OBJETIVO 
Oportunizar a compreensão da gratuidade do amor de Deus. 
IV - DESENVOLVIMENTO 

 Introdução: Conversar sobre a gratuidade da vida familiar. Os filhos têm atendidas  as suas 
necessidades com afeto e responsabilidade (Deveria ser sempre assim!). Observar uma videira ou 
parreira, ver gravuras ou explicar como se apresentam seus ramos presos ao tronco.  

Narração: Ler São Mateus 21:33-42. Fazer uma comparação com a Profecia de Isaías 5:1-7 
e o Salmo 80:8-16. 

Iluminação: Comentando os textos, explicar que Deus nos dá seu amor sem pedir nada em 
troca. Precisamos responder com fidelidade. Os cristãos são a nova parreira de Deus da qual ele 
cuida. Nem sempre produzimos uvas doces, mas Deus não deixa de cuidar da parreira. Por certo, 
seus anjos o auxiliam a cuidar de parreira tão grande! Essa é a nossa esperança e a certeza que nos 
vem da fé que temos no amor de Deus.  

 V - ATIVIDADES 
Desenhar uma parreira, lembrando que se assemelha à Igreja, sendo os ramos o seu povo e o 

tronco Jesus Cristo. 
Comer uvas, se for possível, e comentar sobre seu sabor. Pode-se beber suco de uva, 

comentando sobre como é preparado. 
Utilizando pedaços de cordão, unirem-se uns aos outros, podendo formar um círculo, 

lembrando que poderiam significar uma parreira ou a Igreja. Nessa posição orar o Pai Nosso. 
Cantar o Hino 169. 
VI - ORAÇÃO 
Ler a Coleta do Próprio 22, na página 458 do LOC. 

 


