
(Celebra-se o Dia Diocesano do Dízimo. É im-
portante envolver a equipe. No final, seja feita
uma confraternização e a entrega de uma lem-
brança para os dizimistas.)

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos
chamados pelo Deus da vida e da esperan-
ça. Ele nos reúne para fazermos experiência
de fé e compromisso. Fortaleçamos nossa
vivência comunitária. Dispostos a seguir Je-
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sus, vamos servi-lo nos irmãos e irmãs.
Refrão: Venha, povo de Deus, celebrar
nosso encontro de fraternidade, é Je-
sus, nosso Mestre e Senhor, que nos
chama a viver na unidade.
C. A liturgia de hoje nos ajuda a viver a
dimensão profética da nossa fé. Rezemos
por todos que doaram e doam a vida ao
anúncio do Evangelho. Nesse Dia
Diocesano do Dízimo, rezemos por todos
os dizimistas de nossa comunidade. Aco-
lhendo o mistério a ser  celebrado, cante-
mos:

02. CANTO
Quando chamaste os Doze... nº 89

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, como grande família
reunimos para celebrar a vida e o reen-
contro. Saudemos a Trindade Santa:
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.
D. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo, estejam
convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Pecadores e necessitados da graça de
Deus, supliquemos que perdoe os nossos
pecados. Que nos conduza a uma vida dig-
na. Confiamos em sua infinita misericórdia.
Cantemos:
Eu confesso a Deus... nº 184
D. Ó Deus, tenha compaixão de nós, per-
doe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Reconhecendo o amor de Deus na nos-
sa vida, queremos louvá-Lo. Ele nos enche
de esperança e alegria. Cantemos.
Glória a Deus, Glória... nº 244

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Vós nos acolhestes em Vos-
so amor. Confirmai-nos por Vosso Es-
pírito. Tornai-nos capazes de responder
ao Vosso chamado. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

07. DEUS NOS FALA
(A equipe do dízimo organize a procissão com o
Lecionário, da seguinte forma: um grupo de jo-
vens carregando um cesto, vestidos das diferen-
tes profissões,  levam o fruto do seu trabalho e
deposita aos pés do altar. De dentro do cesto
vão retirando palavras como: saúde, família,
emprego e por fim o Lecionário. Enquanto isso
a comunidade canta: Ouçamos o nosso irmão
que foi ungido... nº 276)

PRIMEIRA LEITURA: Am 7, 12-15

L.1 Leitura da Profecia de Amós.

SALMO RESPONSORIAL: 84(85)
Refrão: Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa
bondade, e a Vossa salvação nos
concedei!

SEGUNDA LEITURA: Ef 1, 3-14

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Mc 6, 7-13

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo  nos dê
do saber o Espírito; conheçamos, assim, a
esperança à qual nos chamou com heran-
ça.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Deus sempre  necessitou de homens e mu-
lheres para anunciar a proposta de liberta-
ção e salvação. Enviou o seu Filho ao mun-
do. Não veio julgar ou condenar, mas sal-
var. Vemos pessoas seduzidas por Deus e
por Jesus. Dessa experiência nascem inú-
meros profetas com sua vocação e missão.
Na primeira leitura encontramos dois per-
sonagens: Amasias, o sacerdote de Betel,
bem remunerado, repleto de favores e de
privilégios. E Amós, pastor rude e pobre.
Comparando os dois: Amasias é o "homem
do momento", do sucesso. É aclamado e
respeitado. Ocupa uma posição de prestí-
gio. É amigo dos poderosos. Mas não está
preocupado em denunciar as injustiças de
sua época. Beneficia-se delas, tira proveito
da miséria e do sofrimento do povo. Não
assume a sua vocação nem sua missão.
Amós é pobre, mas independente. Pode fa-
lar tudo o que pensa porque não tem nada
a perder. Não tem interesses a defender.
Não deve nada a ninguém. Seu lema pode-
ria ser: "Pobre para ser livre". Este lema re-
sume as condições estabelecidas por Jesus,



no Evangelho de hoje. Ele serve para os
chamados a serem testemunhas fiéis da Sua
Palavra. Desapegados de tudo devem re-
produzir a figura de Amós, não a de
Amasias.
Em Marcos o profeta tem uma vocação e
uma missão especiais. Trata-se de um ho-
mem desapegado de seu mundo e de si
mesmo. Disponível para anunciar uma pa-
lavra que não é sua, mas de Deus. O mes-
mo se pode dizer do apóstolo de Cristo: a
descrição de sua bagagem demonstra as
exigências que são a base da ação
missionária: "E ordenou-lhes que não levas-
sem nada para a viagem, além do bastão".
O desapego é também o abandono de pre-
conceito, tradições e ideias retrógradas.
Quem anuncia não deve ter nada que pese.
Deve ser leve e desembaraçado. Como nos
mostra Amós na primeira leitura.
O que se requer do profeta é despojar-se
de tudo. Não confiar na própria capacida-
de nem em seu espírito de iniciativa. Deve
se tornar "mensagem". O profeta é dela
portador. Esta mensagem é a proposta de
um plano do qual Deus tem a iniciativa. Le-
mos, hoje, uma bênção de louvor e grati-
dão pelos feitos do Senhor. É admirável!
Em Cristo somos destinados à felicidade
sem fim.
Agradecemos a Deus por nossos dizimistas.
Dar o Dízimo é sinal de desapego. Somos
vocacionados à partilha.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovando o nosso compromisso e a
nossa fidelidade, rezemos juntos:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiante, eleve-
mos a Deus as nossas preces:
L.1 Que a ordem de Jesus "Ide ao mundo

inteiro e pregai a Boa Nova" encontre mui-
tos corações abertos, rezemos.
Todos: Senhor, tornai-nos livres para
servir.
L.2 Que a Igreja se lembre que sua missão
é evangelizar, rezemos.
L.1 Que o Papa, bispos, sacerdotes e mis-
sionários preguem o Evangelho pelo teste-
munho, rezemos.
L.2 Que os cristãos sejam exemplos da
Encarnação da Palavra de Deus, rezemos.
Preces espontâneas...
D. Ó Pai, nos revelastes Vosso amor pela
Palavra e pela vida de Cristo. Abri nosso
coração para que Ele possa agir em nós.
Que testemunhemos Sua presença com a
Palavra e o amor fraterno. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Do Evangelho de Lucas, capítulo 16,
versículo 10: "Quem é fiel no pouco, é fiel
também no muito. Quem é injusto no pou-
co, é injusto também no muito... Se não
forem fiéis nas coisas dos outros, quem
lhes confiará o que é de vocês?".
L.1 O dízimo pertence a Deus. A entrega
do dízimo pode ser familiar e individual. É
familiar quando só uma pessoa da família
recebe salário ou quando todos colocam na
mesma carteirinha a sua contribuição. É in-
dividual quando outros membros da famí-
lia recebem salário e ficam independentes
financeiramente dos pais ou responsáveis.
Neste caso, cada um é convidado a fazer
sua carteirinha.
D. Com quanto devemos contribuir? A
diocese orienta que seja uma porcentagem
entre dois e dez por cento. Pode ser tam-
bém o valor de meio dia de trabalho. Cada
um é livre para escolher. Ainda não é
dizimista? Peça sua carteirinha à Equipe do
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Dízimo de sua comunidade. Faça a expe-
riência da partilha e gratidão a Deus todos
os meses.
Todos: Aceitai, Senhor, minha oferta,
/ fruto do meu trabalho e sacrifício de
cada dia. / Dai-me a força de perseve-
rar na partilha. / Assim construiremos
Vosso Reino de justiça. / Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Com o nosso dízimo e oferta entrega-
mos no altar do Senhor nossa vida e dis-
posição em fazer o que é justo.
Somos do campo... n° 469

13. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança rezemos a ora-
ção Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto de ação concreta onde
estamos e onde vivemos. Abracemos o
nosso irmão e a nossa irmã, desejando a
paz que Cristo nos deixou.
Canto à escolha

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nesta celebração, Vós nos
fizestes ouvir de novo o Vosso chama-
do. Dai-nos a graça de respondê-lo em
palavras e ações. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.

Leituras para a Semana

2ª Ex 1, 8-14.22 / Sl 123(124) / Mt 10, 34 – 11, 1
3ª Ex 2, 1-15a / Sl 68(69) / Mt 11, 20-24
4ª Ex 3, 1.9-12 / Sl 102(103) Mt 11, 25-27
5ª Zc 2, 14-17 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50
6ª Ex 11, 10 – 12, 14 / Sl 115(116B) / Mt 12, 1-8
Sáb.: Ex 12, 37-42 / Sl 135(136) / Mt 12, 14-21

Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus que nós chamou e nos capacitou
para a missão nos abençoe: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Chamados para vida e ser feliz... nº 731


