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O DÍZIMO: NO CORAÇÃO DA NOSSA FÉ 
 
 

3º ENCONTRO: O DÍZIMO: 
CONSCIÊNCIA 

AMADURECIDA 
 
CANTO INICIAL: Javé, o Deus dos pobres... nº 99 

 
ORAÇÃO INICIAL 

 
D. Neste encontro de irmãos, desejemos estreitar os 

laços de comunhão entre nós e o nosso Deus que nos reúne hoje no seu amor: 
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
D. Viemos hoje a esta casa (este templo) para partilhar a nossa vida e a Palavra de Deus. Queremos abrir o 
nosso coração para que o Senhor nos fale, ilumine a nossa vida, e oriente nossas ações. Invoquemos o 
auxílio do Espírito Santo: 
Vem, Espírito Santo, vem... nº 838 ou A nós descei, Divina Luz... nº 841 ou Oh! Vinde Espírito Criador... nº 
842 ou Vinde, Espírito de Deus... nº 864 
 
D. São Paulo nos diz: “Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de rico que era, 
tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza” (2 Cor 8,9). Vamos, então, 
oferecer toda a nossa vida ao Senhor, para que ele disponha sempre de nós a seu serviço: 
Grupo 1: Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. 
Grupo 2: A minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. 
Grupo 1: Tudo o que tenho e possuo vós me destes como amor. 
Grupo 2: Todos os dons que me destes com gratidão Vos devolvo. 
Grupo 1: Disponde deles, Senhor, segundo a Vossa vontade. 
Grupo 2: Dai-me somente o Vosso amor e a Vossa graça. 
Todos: E nada mais Vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. 
 
LER PARA ENTENDER 
D. A Palavra de Deus nos ilumina e questiona sempre. O Senhor pede nossa fidelidade à sua vontade, para 
que este mundo se transforme segundo seu plano de amor, de vida plena, de fraternidade. Com o nosso 
esforço de conversão e com o auxílio da graça divina, vamos contemplando florescer o Reino de Deus. 
Acolhamos a Palavra Sagrada, cantando: A vossa Palavra, Senhor... nº 266 
 
Texto: Ml 3,6-12  



- Uma pessoa lê em voz alta. Depois, todos ficam um instante em silêncio para reflexão pessoal ou retomarem a leitura 
silenciosa. 
- Provocar o diálogo no Grupo: O que me chamou a atenção nesse texto? Que frase me marcou? Qual cena foi mais tocante? 
 
DEUS ME FALA 
L.1 Os profetas são enviados por Deus para abrir os olhos do povo, para que não se afastem da verdadeira 
fé, da vontade do Senhor. E ao perceber que os dirigentes não cuidam devidamente do povo, eles falam e 
agem com dureza. Muitas vezes usam de uma linguagem severa, estabelecendo um julgamento sério e 
intransigente para os governantes e sacerdotes. Sua intenção é apenas uma: manter o povo na fidelidade à 
aliança com o Senhor. Para além do pecado está a misericórdia de Deus, o seu amor! 
 
L.2 Malaquias pede isso, no texto que escutamos. Uma sincera atitude de conversão. Com Deus não se 
brinca! Ele quer a vida plena para todos. O poder das autoridades deve ser exercido como serviço em favor 
do povo, não em benefício próprio. O culto, as orações, o dízimo, podem se tornar uma fraude, uma relação 
falsa com Deus, se tudo isso não estiver revestido de verdade e reta intenção. Do contrário, podem se tornar 
instrumentos de manipulação e de mentira, “em nome de Deus”. 
 
L.1 A Igreja, a “Casa do Senhor”, deve ser lugar de vida, não de exploração do povo, especialmente dos 
mais pobres. A religião deve ajudar as pessoas a fazer um caminho de vida plena e autêntica, não de 
escravidão e corrupção. O Senhor está de olho para julgar a conduta de tantos falsos líderes que fazem uso 
pervertido da boa fé do povo em seu próprio benefício, olhando só para si mesmos. Serão julgados 
duramente por isso. Devemos caminhar em outra direção. 
 
L.2 Os Bispos do Brasil nos ensinam: “Promove-se o dízimo cultivando-se a fé. A experiência do dízimo 
cresce conjuntamente com a qualidade da vida cristã, especialmente de seu aspecto comunitário. Tudo o que 
promove o crescimento da fé, promove o aprofundamento do dízimo” (Documento 106, n. 75). 
 
A PALAVRA ME FAZ FALAR COM DEUS 
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, pode-se fazer uma partilha como 
oração em comum ou em forma de preces, de forma espontânea. 
 
COMUNHÃO E AMIZADE COM DEUS 
D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode assumir?  
Sugestão: Refletindo com sinceridade: O valor que eu partilho no dízimo é justo? Será que eu poderia melhorar um pouquinho, 
ou seja, aumentar a quantia que partilho? 
 
 

ORAÇÃO FINAL 
 
D. Estamos concluindo nosso encontro. Nossa consciência se ilumina à medida em que nos aprofundamos 
na experiência de Deus, a partir da sua Palavra e do ensinamento da Igreja. Queremos cada dia crescer em 
comunhão! Por isso rezemos: Pai nosso... 
 
D. Em Maria nós temos o modelo perfeito de obediência na fé, de firmeza na esperança, de caridade em 
ação. Ajudai-nos, Mãe da Igreja, a permanecermos fiéis ao Evangelho de Jesus, às inspirações do Espírito 
Santo, à proposta de vida plena para todos no Reino de Deus Pai: Ave Maria... 
 
D. Queremos reassumir e fortalecer o nosso compromisso de discípulos missionários, dando o nosso 
testemunho de partilha e solidariedade através da contribuição fiel e mensal do dízimo. É a nossa resposta de 



fé aos benefícios de Deus em nossa vida. É a nossa parcela de responsabilidade no sustento da 
evangelização. É uma forma simples de ajudar os que mais precisam. Vamos rezar juntos a oração do 
dizimista: 
T. Pai santo, contemplando Jesus Cristo, Vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e 
tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto, com esta contribuição, minha 
pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, 
contribuo com o que posso: recebei, ó Senhor. Amém. 
 
D. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. 
D. O Deus do amor e da partilha nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
D. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 
 
CANTO FINAL: É tarefa de todo cristão... nº 711 


