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ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
1. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão, Deus 
é Pai da gente, fez-nos diferentes, mas nos quer irmãos.
Eu sou dizimista(eu sou), vou ser dizimista(eu vou), 
vamos partilhar o que Deus nos dá, todo nosso amor 
(2X).
2. Ó que maravilha, festa da partilha, sem obrigação, Deus 
é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão.
3. Os irmãos carentes, pobres e doentes, se alegrarão, 
quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração.

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam convosco.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
Leitor: “No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha 
de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem 
a minha chegada para fazer as suas coletas.” (1 Cor 16,2)
Comentarista: Pelas vezes em que deixamos de honrar o 
nosso compromisso de filhos, cantemos.
Todos: Piedade, piedade, piedade de nós.
Leitor: “Em tudo vos tenho mostrado que, assim 
trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das 
palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é 
maior felicidade dar do que receber.” (Atos 20,33)
Comentarista: Pelas vezes em que fingimos não ver 
nossos irmãos necessitados que caminham em nossas 
calçadas e sentam-se ao nosso lado nos bancos da igreja, 
cantemos.
Todos: Piedade, piedade, piedade de nós.
Leitor: “Poderoso é Deus para cumular-vos com toda 
espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas 
as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda a 

espécie de boas obras.” (2 Cor 9,8)
Comentarista: Pelas vezes em que fingimos desconhecer 
as Leis do Senhor, deixando de partilhar a parte que a 
Deus pertence, cantemos.
Todos: Piedade, piedade, piedade de nós.
Presidente: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. -Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos homens por 
Ele amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai Todo-
Poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho 
de Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / tende 
piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. / Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, / 
na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos 
proclamamos fonte de tudo o que temos e somos; ensinai-
nos a reconhecer vossos imensos benefícios, e amar-
vos de todo o coração e com todas as forças. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. -Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

Somos convidados a viver a fraternidade e a partilha com 
generosidade, pois do que temos seremos reconhecidos 
por Deus o quanto partilhamos. A Palavra de Deus hoje 
nos orienta como devemos ser dizimistas e as graças 
que receberemos através da nossa fidelidade. Atentos, 
ouçamos.

33.º DOMINGO DO TEMPO COMUM
CELEBRAÇÃO DA PARTILHA

- MÊS DIOCESANO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DÍZIMO - 
 - DÍZIMO É GRATIDÃO - 

Irmãos e irmãs, estamos celebrando em nossa Diocese o Mês de Conscientização sobre a importância do 
Dízimo em nossa vida de comunidade. 

O Dízimo não acontece por acaso em nossa vida, ele representa aquilo que devolvemos a Deus com fidelidade, 
uma parte de tudo aquilo que recebemos. É fruto de nossa fé do reconhecimento para com Deus através de nossa 
generosidade que vem de nosso coração. Queremos assumir com fé e amor, pelo Dízimo que ofertamos, o nosso 
compromisso para com Deus, e como comunidade reunida fazer essa experiência e colocar nas mãos de Deus 
o que recebemos para que seja transformado em serviço aos irmãos. Iniciemos a nossa celebração com alegria 
e amor cantando!



6. PRIMEIRA LEITURA (Is 58,7-10)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 7Reparte o pão com o faminto, acolhe 
em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um 
nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. 8Então, brilhará 
tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se 
mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória 
do Senhor te seguirá. 9Então invocarás o Senhor e Ele te 
atenderá, pedirás socorro, e Ele dirá: “Eis-me aqui”. Se 
destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os 
hábitos autoritários e a linguagem maldosa; 10se acolheres 
de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro 
ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida 
obscura será como o meio-dia. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 118 (119))
-Feliz o homem que na lei do Senhor vai progredindo.
-Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei 
do Senhor Deus vai progredindo! / Feliz o homem que 
observa seus preceitos, e de todo o coração procura a 
Deus!
-Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando 
nos caminhos do Senhor. / Os vossos  mandamentos vós 
nos destes, para serem fielmente observados.
-Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa 
vontade e vossa lei! / Então eu ficarei envergonhado ao 
repassar todos os vossos mandamentos.
-Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as 
vossas justas decisões. / Quero guardar vossa vontade e 
vossa lei; Senhor, não me deixeis desamparado.

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 9,6-10)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos! 6”Quem semeia pouco colherá também pouco e 
quem semeia com largueza colherá também com largueza”. 
7Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, 
sem pesar nem constrangimento; pois Deus “ama quem 
dá com alegria”. 8Deus é poderoso para vos cumular de 
toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre 
o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, 
9como está escrito: “Distribuiu generosamente, deu aos 
pobres; a sua justiça permanece para sempre”. 10Aquele 
que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como 
alimento, Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e 
aumentará os frutos da vossa justiça. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 25,31-46)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus 
mandamentos!
Sua descendência será poderosa na terra, a descendência 
dos retos será abençoada.
Na sua casa há abundância e riqueza, sua justiça 
permanece para sempre (Sl 112).

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † segundo 

Mateus.
-Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 31“Quando 
o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de 
todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. 
32Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e 
Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa 
as ovelhas dos cabritos. 33E colocará as ovelhas à sua 
direita e os cabritos à sua esquerda. 34Então o Rei dirá aos 
que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai! 
Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou 
desde a criação do mundo! 35Pois eu estava com fome e 
me destes de comer; eu estava com sede e me destes de 
beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; 36eu 
estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de 
mim; eu estava na prisão e fostes me visitar’. 37Então os 
justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos 
com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de 
beber? 38Quando foi que te vimos como estrangeiro e te 
recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? 39Quando 
foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar?’ 
40Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo 
que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de 
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ 41Depois o Rei dirá 
aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de mim, 
malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo 
e para os seus anjos. 42Pois eu estava com fome e não me 
destes de comer; eu estava com sede e não me destes de 
beber; 43eu era estrangeiro e não me recebestes em casa; 
eu estava nu e não me vestistes; eu estava doente e na 
prisão e não fostes me visitar’. 44E responderão também 
eles: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com 
sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te 
servimos?’ 45Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu 
vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses 
pequeninos, foi a mim que não o fizestes!’ 46Portanto, estes 
irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a 
vida eterna”. -Palavra da Salvação!
-Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do céu e da terra. 
/ E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado. / Desceu à mansão dos mortos; / ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; 
/ na comunhão dos santos; / na remissão dos pecados; / na 
ressurreição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE

Oração do Dizimista

Aceita, Senhor, com o meu Dízimo, a minha gratidão. 
Quero ser membro ativo da Igreja. O Senhor me dá tantos 
dons, a começar pela própria vida. Eu quero devolver, em 
forma de serviço, em forma de oferta.
Aceita, Senhor, o meu desejo de participar na missão da 



Igreja de santificar, de ser anúncio da Boa-Nova de Jesus, 
de transformar o mundo para ser de Deus e de todas as 
pessoas.
Aceita, Senhor, a minha oferta, fruto do meu trabalho e 
sacrifício de cada dia. Não quero me omitir, nem somente 
dar uma esmola.
Maria, Mãe de Jesus e nossa, dá-me força de perseverar 
e de animar outras pessoas a serem dizimistas, a 
comprometerem-se efetivamente com o Reino de Deus. 
-Amém!

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, 
ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, 
carinho e amor.
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante 
do altar. / A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, 
Senhor, transformar!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem 
lugar. / Tua bondade vem com fartura é só saber, reunir, 
partilhar.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, nós vos oferecemos este sacrifício de louvor pelos 
benefícios recebidos; dai-nos atribuir ao vosso nome o 
que a nós sem mérito algum nos concedestes. Por Cristo, 
nosso Senhor. -Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

-O Senhor esteja convosco …

É JUSTO e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, 
ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos 
santos todos, para cantar (dizer):
-Santo, Santo, Santo, ...
SENHOR, vós que sempre quisestes ficar muito perto 
de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por 
Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
-Mandai vosso Espírito Santo!
NA NOITE em que ia ser entregue, ceando com seus 
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da Ceia, tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
-Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe 
deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
fica esperando sua volta.
RECORDAMOS, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, 
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E QUANDO recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue 
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para 
sermos um só povo em seu amor.
-O Espírito nos una num só corpo.
PROTEGEI vossa Igreja que caminha nas estradas do 
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz.
-Caminhamos na estrada de Jesus.
DAI ao santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na Fé, 
na Caridade, e a Cesar, que é Bispo desta Igreja, muita luz 
para guiar o seu rebanho.
-Caminhamos na estrada de Jesus.
ESPERAMOS entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de 
Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na 
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
-Esperamos entrar na vida eterna.
A TODOS que chamastes para outra vida na vossa amizade, 
e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 
acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no Reino 
que para todos preparastes.
-A todos dai a luz que não se apaga.
E A NÓS, que agora estamos reunidos e somos povo santo 
e pecador, dai força para construir-mos juntos o vosso 
Reino que também é nosso.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-
Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre. -Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor 
Jesus nos ensinou:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
-Cordeiro de Deus, ...
-Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se alguém come 
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“QUEM VOS CHAMOU É FIEL” (1TS 5,24)
 É Deus que me sustenta com o seu amor e sua misericórdia, com sua palavra e seu Corpo e Sangue. Quando, aos 15 

anos, tive que decidir deixar minha família para ir para o seminário, experimentei pela primeira vez como Deus é fiel também 
nas coisas materiais. Eu trabalhava num supermercado, e o meu salário sustentava minha família, que era muito pobre. Nesse 
tempo já ouvia o chamado de Jesus para ser padre. Perguntei para minha mãe o que eu devia fazer, e ela disse: “Deus sabe 
tudo de nós, se Ele te chama Ele dará um jeito”. E decidi deixar minha família. Alguns dias depois, meus irmãos arrumaram 
emprego. Vi, nessa experiência, a fidelidade de Deus para conosco. Se agirmos com fé, a bênção vem! Aprendi que a partilha 
dos bens atrai as bênçãos de Deus sobre nós. Tomei a decisão de dar meu dízimo todo mês, para que o reinado dele cresces-
se no meu coração e no coração de todos o que são beneficiados com o meu dízimo. 

 O dízimo ajuda a vencer meu egoísmo. Com o dízimo, eu louvo e agradeço a Deus por tudo: pela vida que ele me deu; 
pelo ar que respiro; pela fé; pelo amor e pela esperança que ele me dá; pela minha família e pela Igreja. O dízimo ensinou-me a 
valorizar cada centavo, a lutar contra o consumismo e a gastar com responsabilidade. Ensinou-me a poupar também. A primei-
ra coisa que faço quando Deus me presenteia, através da Igreja, com uma contribuição mensal, é separar 10% para Ele. Esse 
dinheiro, consagrado a Ele, é que torna possível o anúncio do Evangelho, auxilia os pobres, as crianças e os doentes; ajuda 
os missionários, forma sacerdotes e leigos, constrói nossos espaços de evangelização, entre tantas bênçãos. Isto é Reino de 
Deus! 

 Sua fidelidade com o dízimo trará muitas bênçãos de paz, de salvação, de alegria, saúde e felicidade sobre você e 
sobre sua família. É o Senhor quem diz a todos nós: “Faça a experiência e você verá se Deus não abre os reservatórios do céu 
e se não derrama as sua bênçãos sobre você, muito além do necessário” (Ml 3,10).

Padre Rogério Félix Machado

SEGUNDA: 1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118(119); Lc 18,35-43.
TERÇA: 2Mac 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10.
QUARTA: 2Mac 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28; ou prs. da 
memória: At 28,11-16.30-31; Sl 97(98); Mt 14,22-33.
QUINTA: 1Mac 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19,41-44.
SEXTA: 1Mac 4,36-37.52-59; Cânt.: 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd 
(R/. 13b); Lc 19,45-48.
SÁBADO: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55
(R/. 49); Mt 12,46-50.
DOMINGO: Dn 7,13-14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37 (“Eu sou Rei”).

LEITURAS DA SEMANA:

deste Pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. O meu Reino tem muito a dizer: não se faz como 
quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu! 
Insensato, que valem tais bens, se hoje mesmo terás o teu 
fim? Que tesouros tu tens pra levar além?
Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu Reino! / O 
teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz!.
2. O meu Reino se faz bem assim: se uma ceia quiseres 
propor, não convides amigos, irmãos e outros mais: sai à 
rua, à procura de quem não puder recompensa te dar, que 
o teu gesto lembrado será por Deus!
3. O meu Reino quem vai compreender? Não se perde na 
pressa que têm, sacerdote e levita, que vão se cuidar... 
Mas se mostra em quem não se contém, se aproxima e 
procura o melhor Para o irmão agredido que viu no chão.
4. O meu Reino não pode aceitar quem se julga maior que 
os demais, por cumprir os preceitos da Lei, um a um; a 
humildade de quem vai além e se empenha e procura o 
perdão é o terreno onde pode brotar a paz!
5. O meu Reino é um apelo que vem transformar as razões 
de viver, que te faz desatar tantos nós que ainda tens... 
Dizer Sim é saberes repor tudo quanto prejuízo causou, 
dar as mãos, repartir, acolher, servir.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, vós nos destes como alimento espiritual 
o sacramento do vosso Filho, que oferecemos em ação de 
graças; concedei-nos, confortados por sua força e alegria, 
vos servir com maior solicitude e obter sempre novos 
benefícios.  Por Cristo, nosso Senhor.  -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde 
vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no 
amor de Deus, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
-Amém.
-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e Espírito 
Santo. -Amém.
-Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor 
vos acmpanhe. -Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza, 
gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (2x).
1. Nada me falta em meu caminhar, o Senhor abençoa a 
quem aprendeu a partilhar (2x).
2. Vem ser dizimista na comunidade, caminho seguro de 
verdadeira fraternidade (2x)?

Cânticos: Hinário Litúrgico  - CNBB


