
 

 
ANO A 

 
Próprio 24 - Domingo mais próximo a 19 de outubro 

 
I - O MISTÉRIO DO DIA  
Em Jesus Cristo, Deus mostrou sua glória entre as nações e a Igreja deve confessar o seu nome no 

mundo todo. 
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: Isaías 45:1-7; Salmo 96 ou 

96:1-9 [10-13]; I Tessalonicenses 1:1-10; Mateus 22:15-22. 
Informar-se sobre moedas antigas e as usadas no tempo de Jesus. Conseguir gravuras de moedas. 
III - OBJETIVO 
Proporcionar o conhecimento da soberania de Deus sobre as nações. 
IV - DESENVOLVIMENTO 
 Introdução: Dialogar sobre as relações entre as nações do mundo para concluir se vivem como 

família humana. Observar manchetes e notícias de jornais.  
Narração: Ler São Mateus 22:15-22 
Iluminação: Deus ama a todos os povos e tem o seu poder sobre todas as nações. Mas, no uso de 

sua liberdade e na busca de mais poder, os governantes se esquecem disso e fazem o povo 
sofrer, nas guerras e nos atentados. Se todo o dinheiro gasto em armas, fosse usado na área 
social, não haveria, por certo, tanta miséria e violência no mundo. O dinheiro é o “deus” de 
muitos governos e, ao mesmo tempo, a dor de muitos povos. Os impostos, nem sempre são 
justos e, seguidamente, não retornam em benefício do povo que paga, como seria o certo. 

 V - ATIVIDADES 
Representar o diálogo entre os fariseus e Jesus. 
Observar gravuras de moedas novas e antigas.  
Identificar as moedas usadas no tempo de Jesus. 
Desenhar moedas antigas. 
Combinar trazer algumas moedas no próximo encontro para comprar algo para todos. 
Cantar o Hino 283. 
VI - ORAÇÃO 
Ler, a Coleta do Próprio 24, na página 459 do LOC.  

 


