
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 dife-
rentes, 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 obri-
gação, Deus é Pai bondoso, é tão generoso, 
multiplica o pão.

2. SAUDAÇÃO
- Irmãos e irmãs, é o Senhor da vida, da mi-
sericórdia, do amor e da fraterna partilha que 
hoje nos reúne.  Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula sem-
pre de alegria, paz e amor, esteja sempre com 
todos vocês.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nos-
so espírito ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos da mesa 
do Senhor (pausa).
- Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos, tende piedade de nós. 
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que intercedei por nós junto do Pai, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Deus, Pai cheio de amor e de bondade, te-
nha compaixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados 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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito 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 reconhe-
cer 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

6. PRIMEIRA LEITURA (Eclo 35,4-13)
Leitura do Livro do Eclesiástico.
4Não se apresente de mãos vazias diante do 
Senhor, pois tudo isso é pedido pelos man-
damentos. 5A oferta do justo alegra o altar, e 
o perfume dela sobe até o Altíssimo. 6O sacri-
fício do justo é aceito, e o seu memorial não 
ficará esquecido. 7Glorifique o Senhor com 
generosidade, e não seja mesquinho nos pri-
meiros frutos que você oferece. 8Quando ofe-
recer alguma coisa, esteja de rosto alegre, e 
consagre o dízimo com boa vontade. 9Ofere-
ça ao Altíssimo conforme o dom que ele fez 
a você; dê com generosidade, segundo suas 
possibilidades. 10Porque o Senhor retribui 
a oferta e ele, em troca, lhe dará sete vezes 
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MÊS DIOCESANO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DÍZIMO
DÍZIMO, EXPRESSÃO DE GRATIDÃO A DEUS

Amados irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo vemos que Deus vem ao nosso encon-
tro através dos gestos de partilha e solidariedade que podemos realizar. É preciso estar aten-
to às necessidades dos irmãos e da comunidade. Por meio do dízimo, temos a oportunidade 
de viver uma belíssima experiência de fidelidade e gratidão a Deus, que tanto nos concede. 

Hoje também em nossa Diocese encerramos o Ano Santo da Misericórdia: tempo de gra-
ça e aprendizado para todos nós. Peçamos nesta celebração que o Senhor nos torne mais 
solidários e misericordiosos para bem vivermos a nossa fé. Cantemos.



mais. 11Não tente subornar a Deus, porque ele 
não aceitará o suborno. Não confie num sa-
crifício injusto, 12porque o Senhor é juiz que 
não faz diferença entre as pessoas. 13Ele não 
dá preferência a ninguém contra o pobre. Pelo 
contrário, atende a súplica do oprimido.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 49 (50))
- A todos que procedem retamente, eu mos-
trarei a salvação que vem de Deus.
- “Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois 
sempre estão perante mim teus holocaustos; 
não preciso dos novilhos de tua casa nem dos 
carneiros que estão nos teus rebanhos.
- Como ousas repetir os meus preceitos e tra-
zer minha Aliança em tua boca?  Tu que odias-
te minhas leis e meus conselhos e deste as 
costas às palavras dos meus lábios! 
- Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso 
pensas que eu sou igual a ti?  É disso que te 
acuso e repreendo e manifesto essas coisas 
aos teus olhos.
- Quem me oferece um sacrifício de louvor, 
este sim é que me honra de verdade. A todo 
homem que procede retamente, eu mostrarei 
a salvação que vem de Deus.”

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 9,6-9)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 
Coríntios.
Irmãos! 6Saibam de uma coisa: quem se-
meia com mesquinhez, com mesquinhez há 
de colher; quem semeia com generosidade, 
com generosidade há de colher. 7Cada um dê 
conforme decidir em seu coração, sem pena 
ou constrangimento, porque Deus ama quem 
dá com alegria. 8Deus pode enriquecer vocês 
com toda espécie de graças, para que tenham 
sempre o necessário em tudo e ainda fique 
sobrando alguma coisa para poderem cola-
borar em qualquer boa obra, 9conforme diz a 
Escritura: “Ele distribuiu e deu aos pobres; e 
sua justiça permanece para sempre”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mc 12,38-44)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Cada um partilhe conforme o impulso do seu 
coração, pois Deus ama quem reparte com 
alegria.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Marcos.
- Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, 38Jesus dizia, no seu ensina-

mento, a uma grande multidão: “Tomai cui-
dado com os doutores da Lei! Eles gostam 
de andar com roupas vistosas, de ser cum-
primentados nas praças públicas; 39gostam 
das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos 
melhores lugares nos banquetes. 40Eles devo-
ram as casas das viúvas, fingindo fazer longas 
orações. Por isso eles receberão a pior con-
denação”. 41Jesus estava sentado no Templo, 
diante do cofre das esmolas, e observava 
como a multidão depositava suas moedas 
no cofre. Muitos ricos depositavam grandes 
quantias. 42Então chegou uma pobre viúva 
que deu duas pequenas moedas, que não va-
liam quase nada. 43Jesus chamou os discípu-
los e disse: “Em verdade vos digo, esta pobre 
viúva deu mais do que todos os outros que 
ofereceram esmolas. 44Todos deram do que 
tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo aquilo que possuía para viver”. 
- 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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução por conta do presidente da ce-
lebração).
1. Fortalecei vossa Igreja na sua missão, para 
que ela sempre anuncie a esperança e a força 
da paz em todos os povos e nações, rezemos.
- Senhor, escutai a nossa prece. 
2. Dai-nos um coração manso e humilde, capaz 
de perdoar e se compadecer com o sofrimento 
alheio e as necessidades dos pobres, rezemos.
3. Ajudai-nos a dispor dos nossos dons e do 
nosso tempo em favor da comunidade, cola-
borando para a edificação de uma sociedade 
justa e solidária, rezemos.
4. Abençoai a todos os dizimistas, para que 
continuem vivendo com alegria e fidelidade 
esta expressão de verdadeira gratidão a Deus, 
rezemos.
5. Inspirai a nós todos para que, ao encerrar-
mos em nossa Diocese o Ano Santo da Mise-
ricórdia, possamos viver constantemente em 
nosso dia a dia as obras de misericórdia e a 
solidariedade com os que sofrem, rezemos.

(Finalizar com a Oração do Dizimista).



Oração do Dizimista
Deus, Pai de amor, que tudo nos dás com ge-
nerosidade: Obrigado pela vida, pelos sonhos 
e realizações que teu amor nos faz experi-
mentar. Obrigado porque estás presente em 
nossos projetos, quando vislumbramos que 
a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-
-te, ó Pai, que volvas o nosso coração para 
a fraterna partilha do dízimo, e abras a nossa 
consciência para o compromisso cristão da 
solidariedade. Que nosso dízimo seja suporte 
para alimentar uma Igreja que seja humana, 
divina e missionária. Amém!

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Noite e dia, longas madrugadas e a semente 
espera. E o milagre antigo e sempre novo fe-
cunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a 
vida nascerá: na mesa, eis o pão.
Abençoa, oh! Senhor, nossa oferta, dá-nos 
tua paz. E a unidade no teu corpo, que se 
consuma também por nós.
Nossas vinhas, com o sol aberto, já estão flo-
rindo. E o orvalho, no silêncio toca, os primei-
ros frutos. E as cores são mais vivas, acendem 
os grãos maduros: na mesa, eis vinho.

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 méri-
to 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 lou-
var 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 mui-
to perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por Ele, mandai vosso Espí-
rito Santo a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Se-
nhor 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 cá-
lice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO 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 pai-
xão de Jesus Cristo e se fica esperando sua 
volta.
RECORDAMOS, ó Pai, neste momento, a pai-
xão 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 es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia reno-
vando 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 Vir-
gem, 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 so-
mos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso Reino que tam-
bém é nosso.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. 



DÍZIMO – SINAL DE FIDELIDADE E GRATIDÃO A DEUS
Estamos vivendo o mês diocesano de conscientização do dízimo. Para aprofundar a nossa reflexão, 

vamos recordar alguns pontos importantes relacionados a este gesto tão significativo para nossa vida 
de fé: 

1. O dízimo é bíblico e está previsto desde o Antigo Testamento: na Sagrada Escritura encontramos 
diversas passagens que demonstram este ato de gratidão a Deus. Exemplos: Gn 14,20; Gn 28,22. 

2. Dízimo é compromisso e fidelidade a Deus e à Igreja: não se trata de um gesto eventual, mas sim 
de algo contínuo.

3. As ofertas e doações são importantes, porém não substituem o dízimo; o dízimo paroquial é 
prioridade com relação a outras contribuições.

4. Não importa o valor, mas a disposição do coração; no Evangelho, a atitude da pobre viúva que 
oferta somente duas moedinhas é elogiada por Jesus (Lc 21, 1-4). 

5. Dízimo é sinal de gratidão, pois através dele devolvemos a Deus um pouco do muito que Ele no dá.
6. Deus abençoa a fidelidade de seus filhos, conforme Ml 3,10. Ele nos convida a fazer esta profun-

da experiência de amor.
Que o Senhor nos ilumine e fortaleça para que sejamos cada vez mais fiéis no dízimo – gesto de 

gratidão e amor!
Fábio Vieira - Paróquia Santa Cecília

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, vós nos destes como ali-
mento espiritual o sacramento do vosso Filho, 
que oferecemos em ação de graças; conce-
dei-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.
- Que o Deus de toda consolação disponha na 
sua paz os vossos dias e vos conceda a sua 
bênção. - Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e 
confirme os vossos corações em seu amor.
- Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 
possais viver praticando o bem e chegar feli-
zes à vida eterna. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. - Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Com a confiança e a liberdade de filhos e fi-
lhas, digamos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo 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, se-
gundo 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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. Ninguém pode calar a voz, /  ninguém pode 
forjar a razão. / Ninguém pode conter de novo/ 
o grito do povo faminto de pão.
Se entre nós já existe a partilha, / entremos 
na fila do amor comunhão (bis).
2. Ó Senhor, tantos braços fechados / pode-
riam se abrir, dar as mãos. / Quantos lábios 
tão mudos, cerrados, / não querem falar, de-
fender o irmão.
(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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