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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

DIA DIOCESANO DO DÍZIMO

"QUEM É MEU PRÓXIMO?"

Envolver a equipe do dízimo. Preparar o ambi-
ente da igreja com cartaz e/ou banner do Dia do
Dízimo. No final, fazer uma confraternização e
entregar uma lembrança aos dizimistas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, Deus nos ama e por isso
nos deu boas leis. A Lei do Amor. Quem
ama liberta, acolhe, é solidário e se torna
misericordioso.

Refrão: Eu vos dou um novo manda-
mento:/ "Que vos ameis uns aos ou-
tros/ assim como eu vos amei",/ disse o
Senhor.
C. Reunidos aqui, Deus nos chama a viver
o Evangelho, que se expressa também pelo
dízimo. Com o dízimo a Igreja vive e sus-
tenta sua missão pastoral, social e
evangelizadora. Nesse Dia Diocesano do
Dízimo, rezemos por todos os dizimistas
de nossa comunidade.
Refrão: É o dízimo, Senhor, / que nos
mostra com certeza/ gratidão ao Cria-
dor, / compromisso na Igreja (2x).
C. Acolhendo o mistério a ser celebrado,
cantemos:

02. CANTO
Canto do Ano da Misericórdia.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs o Senhor da vida, mise-
ricórdia, amor, fraternidade e partilha  hoje
nos reúne.
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.



D. O Deus da esperança, que nos enche
sempre de alegria, paz e amor, esteja sem-
pre com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos o perdão de nossas faltas (si-
lêncio). Cantemos o nosso ato penitencial.
Eu confesso... nº 184
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por semear a solida-
riedade entre nós. Tornamo-nos compro-
metidos com o amor partilhado na vida da
nossa comunidade. Nossa comunidade tem
....... carteirinhas de Dízimo em dia!. Can-
temos.
Glória a Deus nos altos céus... nº 228

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que mostrais a luz da ver-
dade aos que erram para retomarem o
bom caminho. Dai a todos os que pro-
fessam a fé rejeitar o que não convém
ao cristão, e abraçar tudo que é digno
desse nome. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
(A equipe do dízimo organize a procissão com o
Lecionário: todos os coordenadores das pasto-
rais e outros mais, cada um com um coração e
uma fita ligando ao Lecionário. Em cada cora-
ção uma palavra: dízimo, partilha, solidarieda-
de, misericórdia, compaixão, fraternidade, ge-
nerosidade, responsabilidade, e outras relacio-
nadas ao dízimo. Enquanto isso a comunidade
canta: Ouçamos o nosso irmão que foi ungido...
nº 276)

PRIMEIRA LEITURA: Dt 30, 10-14

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio

SALMO RESPONSORIAL: 68(69)
Refrão: Humildes, buscai a Deus: o
vosso coração reviverá!

SEGUNDA LEITURA: Cl 1, 15-20

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

EVANGELHO: Lc 10, 25-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... de alegria e de paz é meu can-
to... 308

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Vida: caminhada. Para onde vamos? Que
estamos fazendo de nossa vida? Todos nós
desejamos com segurança a vida eterna.
Mas qual é o caminho para conquistá-la?
As leituras bíblicas respondem: no amor a
Deus e ao próximo. No Livro do
Deuteronômio, Moisés convida o Povo a
aderir aos mandamentos. Eles
correspondem aos anseios profundos da
pessoa humana. São caminhos seguros, que
nos conduzem à felicidade eterna deseja-
da. Deus inscreveu esses preceitos em nosso
próprio coração. A sabedoria de vida vem
da Lei de Deus. Não é preciso subir às al-
turas, cursar faculdade... "está na tua boca,
ao teu alcance, escrita no teu coração". No
Evangelho, Cristo aponta o caminho da vida
eterna, respondendo a duas perguntas de
um Mestre da Lei:  "Que devo fazer para
alcançar a vida eterna"? Jesus o questiona:
"O que diz a Lei?"  O amor a Deus e o



amor ao próximo. "E quem é o meu próxi-
mo?" Jesus responde com a maravilhosa
parábola do Bom Samaritano. A "vida eter-
na" é encontrada no amor a Deus, concre-
tizado no amor ao próximo. Para ter a vida
devemos fazer de quem está perto de nós o
nosso próximo. Ele é todo irmão, que ne-
cessita de nossa ajuda e de nosso amor.
Mais importante do que saber quem é o
"próximo", é ajudar a quem precisa. Próxi-
mo é quem age com misericórdia e com-
paixão. Perante um ser humano caído (mo-
ralmente, fisicamente, economicamente) não
se pergunte: "O que vai ser de mim se me
aproximo dele? Mas o que vai ser dele se
eu não me aproximar?" (Luther King). Cris-
to foi o verdadeiro Bom Samaritano. Antes
de ensinar a parábola a fez realidade em
sua vida acolhendo a todos. Ele nos convi-
da: "Vai e faze tu o mesmo..."  Esse gesto é
um aspecto fundamental da missão da Igre-
ja. Jesus é o Bom Samaritano. Ninguém
como Ele se abaixou tanto para cuidar de
nossas feridas e reerguer-nos. Pela Pala-
vra, Jesus se aproxima e cuida de nós com
carinho. Ele nos cura e alimenta para fazer-
mos o que Ele fez. Celebrando o Dia do
Dízimo, devemos descobrir que dízimo é
escola de vida. É partilha e condição de ple-
nitude, sem egoísmo. Compreendamos es-
tas três atitudes: 1ª): O que é teu é meu (di-
nheiro, bens, tempo, sangue, suor, dignida-
de...). É a atitude dos assaltantes. 2ª): O
que é meu é meu e ninguém toca! (é a atitu-
de do sacerdote e escriba): tenho direito ao
meu tempo, meus planos, meu lazer. Nin-
guém ouse perturbar-me. 3ª): O que é meu
é teu (tempo, bens, disponibilidade): é a ati-
tude do samaritano e do dizimista. Como
Bom Samaritano, Ele quer alimentar-nos
para que o mesmo fogo pegue em nosso
coração. Que as celebrações, cultos, lou-
vor a Deus sejam um colírio para abrir nos-
sos olhos para os sofrimentos dos outros e

uma força para agir concretamente.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A primeira leitura proclamada era um
credo que o povo rezava lembrando que
Deus é libertador. Professemos a fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiante eleve-
mos a Deus as nossas preces:
Todos: Ajudai-nos, Senhor, a partilhar!
L.1 De uma boa evangelização nasce um
dízimo consciente. Que nossa Igreja, des-
perte em nós a consciência de pertença a
Deus. Que tenhamos o compromisso com
os irmãos e com o templo. Rezemos:
L.2 O dízimo não nos pertence porque é
de Deus. Entreguemos fielmente nosso
dízimo em sinal de reconhecimento e grati-
dão. Rezemos:
L.1 O Dízimo nos espiritualiza porque nos
liberta do apego às coisas. Que nossa par-
tilha nos leve ao desprendimento e promo-
va o crescimento da comunidade. Rezemos:
L.2 Vós, que nos enviais em missão,
concedei à paróquia de Santo Antônio uma
frutuosa semana missionária. Rezemos.

11. ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Toda a assembleia repete.
D. Senhor, que eu seja um dizimista cons-
ciente. / Que o meu dízimo seja agradeci-
mento, / um ato de amor, / o reconhecimento
de Vossa bondade para comigo. / Sei que
tudo que tenho de bom vem de Vós: / paz,
saúde, amor, prosperidade, bens. / Ajudai-
me a dar o dízimo com liberdade e justiça. /
Tirai todo o egoísmo do meu coração. / Que
eu possa amar cada vez mais o meu irmão.
/ Quero ser um instrumento de paz e amor
em Vossas mãos!/ Que o meu dízimo seja
agradável a Vós, Senhor! / Amém!



12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. "Todos os dízimos da terra são propri-
edade do Senhor", nos diz o Livro do
Levítico. Apresentemos os benefícios que
o dízimo traz às comunidades da Igreja: for-
mação de lideranças; promoção humana;
partilha; manutenção da comunidade; no-
vas técnicas e metodologias na
evangelização e catequese; condição para
que ministros e lideranças tenham mais tem-
po de entrar em intimidade com Deus na
oração pessoal.
(Símbolos que podem ser usados: texto de for-
mação do Grupo de Reflexão, carteira de dízimo
e de trabalho, quadro de quantos dizimista con-
tribuem com o dízimo, cesta com alimentos e
frutas, um grande coração).
Não tenho grandes coisas para ofere-
cer... n° 434

13. PAI NOSSO
D. Com o coração cheio de misericórdia,
compaixão, amor e confiança, rezemos a
oração Jesus nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da ação concreta onde
estamos e vivemos. Abracemos o nosso
irmão e a nossa irmã. Desejemos-lhe a paz
e o amor misericordioso que Cristo nos dei-
xou.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus de misericórdia, Vós sem-
pre Vos aproximais de nós para nos sus-
tentar e revigorar. Nós vos bendizemos
por Vosso cuidado por toda a criação.
Assim como Vós, tenhamos compaixão
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e ternura com os mais pequeninos. Por
Cristo, nosso Senhor.  Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus que nos 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 vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Tem que ser agora... nº 98

Leituras para a Semana

2ª Is 1, 10-17 / Sl 49(50) / Mt 10, 34 – 11, 1
3ª Is 7, 1-9 / Sl 47(48) / Mt 11, 20-24
4ª Is 10, 5-7.13-16 / Sl 93(94) / Mt 11, 25-27
5ª Is 26, 7-9.12.16-19 / Sl 101(102) / Mt 11, 28-30
6ª Is 38, 1-6.21-22.7-8 / (Sl)Is 38, 10-16 / Mt 12, 1-8
Sáb.: Zc 2, 14-17 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50


