
3º ENCONTRO

ORAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO
Pastoral do Dízimo – Diocese de São Mateus-ES

MÊS DO

DÍZIMO
O DÍZIMO É PARTILHA E SOLIDARIEDADE.

L.1 A Igreja é casa sustentada pela caridade. A partilha dos bens é sinal concreto de 
que a consciência de formarmos uma única família de Deus está enraizada em 
nossa mente e coração. Solidariedade e fraternidade andam de mãos dadas. Todos 
somos responsáveis uns pelos outros. E ainda mais se faz necessário cuidar dos 
irmãos e irmãs mais vulneráveis. A partilha generosa é autêntico testemunho de fé. 

- Provocar o diálogo: Alguém já tinha lido esse texto alguma vez? O que me chamou a atenção? 
Que frase me marcou? O que as palavras em destaque têm a ver com o texto que lemos e escutamos?

D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

- A Palavra de Deus já chegou... nº 264
Texto: 2Cor 8,1-6

- Deixar um tempo para uma nova leitura pessoal e silenciosa;

T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

GRATIDÃO AO SENHOR

ORAÇÃO INICIAL 

- Uma pessoa lê em voz alta;

D. A partilha fiel do dízimo é sinal de que a consciência de ser Igreja está 
amadurecida em nós; na comum responsabilidade de uns pelos outros nos 
assumimos como irmãos e irmãs de verdade; o compromisso solidário do dízimo 
mensal mantém toda a obra pastoral e evangelizadora de nossas paróquias e 
comunidades, expressando que assumimos ser Igreja em saída missionária. Isso é 
ação do Espírito Santo de Deus. Invoquemos seu auxílio, com fé:
- Vem, Espírito Santo, vem... nº 838 ou Vinde, Espírito de Deus... nº 864
ou rezando: ‘‘Vinde Espirito Santo...’’(Pg. 302 do Livro de cantos)

- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar;

D. Neste encontro de irmãos, desejemos estreitar os laços de comunhão entre nós e 
o nosso Deus que nos reúne hoje no seu amor:

PALAVRA DE DEUS

L.2 O dízimo é partilha e solidariedade. A contribuição mensal e gratuita de cada 
fiel contribui com os projetos sociais desenvolvidos e acompanhados pela Cáritas 
Diocesana; permite ações solidárias em favor de pessoas carentes de nossas 
comunidades, córregos, bairros e vilas; promove partilha fraterna com outras 
instituições filantrópicas atuantes em nossas Paróquias; contribui com a formação 
dos agentes e os mais diversos trabalhos das pastorais sociais presentes em nossa 
Diocese. Obrigado, dizimista!

COMPROMISSO DE IRMÃOS E IRMÃS
- Muitos são os projetos sociais e iniciativas solidárias desenvolvidas em nossa região, 
especialmente nesse tempo de pandemia. 
- Sugestão: participamos de algum projeto ou ação social 
em favor dos mais pobres? Como podemos contribuir?

ORAÇÃO FINAL 
D. 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.

Pai nosso... Ave Maria... Glória...

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. Permaneçamos em paz! O Senhor nos 
acompanhe! Graças a Deus!

CANTO FINAL: É tarefa de todo cristão... nº 711

22-07 - Dia de Santa Maria Madalena - ‘‘Apóstola 
dos Apóstolos’’, testemunha de Jesus Ressucitado.


