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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS DIOCESANO DO DÍZIMO

DEUS CONTA CONOSCO PARA REPARTIR O SEU "PÃO"

(Refrão meditativo nº 32 - "Onde reina o amor...",
para criar clima orante. Acender as velas. Aco-
lher com carinho todos os participantes, princi-
palmente aos visitantes).

01. MOTIVAÇÃO
C. A liturgia de hoje nos diz: Deus quer saci-
ar a "fome" de vida dos homens. As leituras

nos dizem que Deus conta conosco para
repartir o "pão" com quem têm "fome" de
amor,  liberdade, justiça, paz e esperança.
Rezemos pelos que partilham através do
Dízimo. Iniciemos, cantando:

02. CANTO
Dom da vida... nº 66

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Bem vindos, irmãos e irmãs!  Com ale-
gria nos reunimos neste Dia do Senhor. O
Dia que Ele preparou para nós. A Ele su-
bam o louvor da nossa fé, a alegria do nos-
so encontro. Subam também as súplicas
desta família unida à Trindade. Cantemos:
Em nome do Pai, do Filho também. Em
nome do Espírito Santo. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos ensina a partilhar. O amor do Pai,
que distribui seus dons, e a força do Espí-
rito Santo, que gera comunhão, estejam
sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
(Preparar um cesto (ou peneira) com pão, bolo,
frutas e um outro vazio. Entrar uma pessoa com
o cesto cheio e umas três levando o cesto vazio,
silenciosamente. Deixar que a assembleia con-
temple por alguns instantes. Após o canto, o di-
rigente reza. Deixar os símbolos diante do povo).
Canto: Do amor eu fugi... nº 198
D. Deus, nosso Pai, criastes este mundo tão
farto e tão bonito. Tende compaixão de nós
que criamos desigualdades e injustiças.
Perdoai nosso egoísmo e falta de solidarie-
dade. Ensinai-nos a partilhar sempre mais
para que nossos olhos não vejam cenas
como estas. Que possamos, verdadeira-
mente unidos em comunhão, chegar à gló-
ria da vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus cantando.
Glória a Deus nos altos céus... nº 229

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus nosso Pai. Concedeste-nos
o dom da vida, e manifestastes Vosso
desejo que nos coloquemos a serviço
dos outros.  Ajudai-nos nesta missão de
valorizarmos a vida. E que as riquezas
da criação sejam mais partilhadas. Isto
vos pedimos por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: 2Rs 4, 42-44

L.1 Leitura do Segundo Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 144(145)
Refrão: Saciai os vossos filhos, ó Se-
nhor!

SEGUNDA LEITURA: Ef 4, 1-6

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

EVANGELHO: Jo 6, 1-15

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Cada um partilhe... nº 307

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Em torno de Jesus está reunida uma multi-
dão faminta,  sedenta. Jesus vê isto e per-
gunta: "Onde vamos comprar pão?" Os dis-
cípulos acham muito difícil resolver o pro-
blema. Felipe até propõe mandar embora a
multidão com fome: "Nem duzentas moe-
das de prata bastariam..". Mas, tinha um in-
conveniente: poderiam desfalecer pelo ca-
minho, pois não encontrariam pão. Como
resolver a situação? Jesus convida a multi-
dão a sentar-se. Começa aí a tomar as fei-
ções de uma comunidade de irmãos. Al-
guém diz: "Está aqui um menino que tem cin-
co pães e dois peixes". Cada um via-se di-
ante do desafio: de não mais comer
egoisticamente a própria comida. Passou-
se a considerar a necessidade do próximo
e a partilhar. E o milagre acontecia pela ge-
nerosidade e desapego das pessoas. A ati-
tude de Jesus é de promover a partilha. O
milagre de Jesus não foi tanto a multiplica-
ção dos pães. Mas o fato de Jesus ter mo-
vido o coração das pessoas para partilhar.
Esta atitude de Jesus é tão diferente; os pla-
nos econômicos de hoje não! Muitos são
motivados pela mentalidade de acumular
para depois partilhar. O ensinamento de
Jesus é partilhar o que se tem para que to-
dos fiquem saciados.
Precisamos recuperar o amor. O mundo



precisa globalizar a solidariedade. Assim nos
dizia o saudoso Papa S. João Paulo II. Os
doze cestos de alimentos que sobraram nos
lembram que o mundo produz hoje o sufi-
ciente para que todos vivam dignamente. E
ainda se preserve para as gerações futuras.
Depois de realizar este sinal, Jesus se retira
sozinho para a montanha. Retirando-se,
ensina-nos entender que o trabalho de reu-
nir o povo e promover a partilha do pão,
da justiça, não é mais seu, e sim nosso. Ele
nos providenciará o Pão do Céu - a Euca-
ristia. Fortalecidos por este alimento celes-
te, somos investidos da missão de provi-
denciar o pão da terra. Jesus nos deixou
seu Corpo e Sangue, para que, revigora-
dos por eles, nos empenhemos em manter
o amor, a justiça, a partilha e a paz. Afinal,
aqueles que se congregam em torno de um
só Senhor, na mesma fé, recebendo um só
batismo, crendo num só Deus e Pai de to-
dos, são chamados a viverem num só cor-
po e num só espírito, sem desigualdades e
egoísmos, como nos lembrou o apóstolo
Paulo.
Aprendamos com Jesus a lição da partilha
e ajudemos sempre nossos irmãos mais ne-
cessitados através da nossa solidariedade
e do amor. Agora é a nossa vez.

09. PROFISSÃO DE FÉ
(As pessoas que participaram do gesto
penitencial, seguram somente a peneira com os
alimentos)
D. Professemos a fé que recebemos da Igre-
ja. Creio em Deus Pai ....

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, o Espírito Santo faça
subir até Jesus os clamores do povo de
Deus; Ele é sempre sensível às nossas difi-
culdades e está sempre junto do Pai, inter-
cedendo por todos nós.

L.1 Que a Igreja de Cristo seja no mundo
o sinal da abundância e dos dons divinos.
Que pratique a solidariedade para com os
mais necessitados, rezemos:
Todos: Senhor, atendei a nossa prece.
L.2 Que os cristãos que têm responsabili-
dades e autoridade, procurem com todas
as forças dar a todos o pão cotidiano, e
que promovam o progresso na justiça e no
reconhecimento dos direitos de todos, re-
zemos.
L.1 Que nossos dizimistas partilhem dos fru-
tos dos seus trabalhos com espírito de co-
munhão, rezemos.
L.2 Por Dom Aldo, nosso bispo emérito,
que dia 1º. de agosto completará 44 anos
de Ordenação Episcopal, rezemos.
L.1 Dia 28 é o dia do agricultor. Sua ativi-
dade é muito importante. Que todos nós
esforcemo-nos para cuidar mais da terra,
do meio ambiente, da água, rezemos.
D. Senhor, fazeis chover sobre os bons e
os maus, e brilhar o sol sobre os justos e
injustos. Dai hoje o pão cotidiano a todos
os vossos filhos e filhas. Que suba a Vós a
nossa oração de louvor e de ação de gra-
ças. Por Cristo nosso Senhor.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. "Quem é fiel no pouco, é fiel também no
muito. Quem é injusto no pouco, 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 o casal coloca na
mesma carteirinha a sua contribuição. É in-
dividual quando outros membros da família
recebem salário e ficam independentes fi-
nanceiramente dos pais ou responsáveis.
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Neste caso, cada um é convidado a fazer
sua carteirinha.
D. Você é fiel na sua contribuição? Para-
béns! Ah! não é? Comece hoje! Faça a
experiência da partilha e gratidão a Deus
todos os meses.
Ainda não é dizimista? Peça sua carteirinha
à Equipe do Dízimo de sua comunidade.
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. Apresentemos com muita alegria  nos-
sas ofertas e dízimo como expressão de
nossa partilha na fé. Ofertemos os gestos
de partilha na caminhada de nossa comu-
nidade.
Canto: Daqui do meu lugar... nº 415

13. PAI NOSSO
D. "O pão nosso de cada dia nos dai hoje".
O pão que não se reparte, não mata a fome,
deixa de ser pão. Vida se torna mais vida,
quando é vivida na partilha. Rezemos jun-
tos: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. A paz é fruto da partilha. Paz é supera-
ção das desigualdades e injustiças. A paz
gera vida e comunhão.  Queiramos esta
paz e a desejemos ao nosso irmão e irmã.
Senhor, fazei-me instrumento... nº 560

15. ORAÇÃO
D. Deus nosso Pai! Ajudai-nos, pela

Vossa Palavra, a promover a partilha
entre nós. Que aconteça o milagre da
multiplicação da justiça, dos direitos hu-
manos, da solidariedade e da paz. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. A bênção de Deus todo-poderoso des-
ça sobre cada um de nós: Pai e Filho e Espí-
rito Santo. Amém! Ele nos guarde sob a sua
proteção e no seu amor, hoje e sempre. Va-
mos em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Quando o dia da paz renascer... nº 1.238

Leituras para a Semana
2ª Ex 32, 15-24.30-34 / Sl 105(106) / Mt 13, 31-35
3ª Ex 33, 7-11. 34, 5b-9.28 / Sl 102(103) / Mt 13, 36-43
4ª 1Jo 4, 7-16 / Sl 33(34) / Jo 11, 19-27
5ª Ex 40, 16-21.34-38 / Sl 83(84) / Mt 13, 47-53
6ª Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80(81)

Mt 13, 54-58
Sáb.: Lv 25, 1.8-17 / Sl 66(67) / Mt 14, 1-12


