


DIOCESE DE COLATINA 
JULHO – MÊS DEDICADO AO DÍZIMO 

TERÇO EM FAMÍLIA 
UM CAMINHO DE FELICIDADE EM COMUNIDADE

Caros irmãos e irmãs, saudações! 

No mês de julho, em nossa Igreja Diocesana de Colatina, tradicionalmente, refletimos 
sobre a  importância do Dízimo. Neste ano, em que somos marcados fortemente pela 
necessidade do  cuidado da vida, em virtude da pandemia da COVID-19, queremos re-
zar em família, a Igreja  Doméstica! Para isso, desejamos estar unidos com todas as 
pessoas que são chamadas a ser  dizimistas  e  que  desejam  participam diretamente 
da ação evangelizadora de nossa Igreja. Propomos um caminho de espiritualidade, vi-
venciado em quatro semanas. 

Vamos juntos, através da Oração do Santo Terço, aprofundar o verdadeiro sentido da  
comunidade que reconhece, em sua caminhada, o dom de Deus e se faz solidária com 
todos os irmãos e irmãs, em especial, os mais necessitados.

PRIMEIRA SEMANA DE JULHO

RELIGIOSA

A primeira dimensão do dízimo é a RELIGIOSA: tem a ver com a relação do cristão com 
Deus. Contribuindo com parte de seus bens, o cristão cultiva e aprofunda a sua relação 
com aquele de quem provém tudo o que ele é e tudo o que ele tem, e expressa, na gra-
tidão, sua fé e sua  conversão. (Lc 12,15-21, 1Tm 6,17-19, Mt 6,33) 

OFERECIMENTO: 
Divino Jesus, nós vos oferecemos  este terço por todos os bispos, padres, religiosos(as), 
diáconos e leigos(as) que, incansavelmente, dedicam-se, em nossas comunidades,  
para que  muitas pessoas vivam de forma intensa o seguimento de Nosso Senhor Je-
sus Cristo. Somente corações apaixonados por Cristo e comprometidos com sua co-
munidade conseguem viver com mais intensidade os valores da fé em Nosso Senhor 
Jesus Cristo. AMÉM!



COMPROMISSO DA SEMANA:  
Divulgar para a comunidade este terço, para que todas as famílias o rezem em suas 
casas. 

ORAÇÃO: (Concluir com a Oração do Dizimista, Bênção e Canto Final contidos no fi nal 
deste encarte.)

SEGUNDA SEMANA DE JULHO

ECLESIAL

O dízimo também tem uma dimensão ECLESIAL. Com o dízimo, o fi el vivencia a sua 
consciência de ser membro da Igreja, pela  qual é corresponsável, contribuindo para que 
a comunidade disponha do necessário para realizar o culto divino e para desenvolver a 
sua missão. Por meio da eclesialidade e da devolução do dízimo,  o fi el  compromete-se 
com a manutenção da evangelização em nossas paróquias e comunidades, mantendo 
vivo o organismo diocesano e o sentido de pertença e comunhão com toda a Igreja. 

OFERECIMENTO: 
Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço por todas as comunidades de nossa Dio-
cese de Colatina, com suas pastorais, movimentos, equipes de serviços e demais orga-
nismos. Que juntos, sejamos sinais da graça de Deus para o todo povo. AMÉM!



COMPROMISSO DA SEMANA: 
Ligar para uma ou mais famílias da comunidade para saber se estão bem ou se estão 
passando por necessidades. Em caso positivo, articular, em comunidade, formas para 
ajudá-las. 

ORAÇÃO: (Concluir com a Oração do Dizimista, Bênção e Canto Final contidos no fi nal 
deste encarte.)

TERCEIRA SEMANA DE JULHO

              

MISSIONÁRIA

O dízimo tem uma dimensão MISSIONÁRIA. O fi el, corresponsável por sua comunida-
de, toma consciência de que há muitas comunidades que não conseguem prover suas 
necessidades com os próprios recursos. O dízimo contribui para o aprofundamento da 
partilha e da comunhão de recursos em projetos entre  as paróquias de uma mesma 
Igreja Particular, mas também,  em âmbito nacional.  Em nossa Diocese de Colatina, 
vários projetos sociais são mantidos pelo dízimo.  

OFERECIMENTO:
Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço,  contemplando os mistérios da  ação 
evangelizadora  da Igreja, por  todos  os agentes da Pastoral do Dízimo. Concedei-nos,  



pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, vossa Mãe Santíssima, a quem nos diri-
gimos, as virtudes para bem rezá-lo! Oferecemo-lo, também,  por todos nós dizimistas, 
por todas as famílias e por todas as pessoas que se dedicam e lutam,  incansavelmente, 
para levar a diante os projetos sociais existentes em várias paróquias de nossa Diocese 
de Colatina. AMÉM!

COMPROMISSO DA SEMANA:   
Solidarizar-se com os doentes, na família ou na comunidade. Se possível, expressar 
apoio, por meio de um gesto concreto. 

ORAÇÃO: (Concluir com a Oração do Dizimista, Bênção e Canto Final contidos no fi nal 
deste encarte.)

QUARTA SEMANA DE JULHO

     

CARITATIVA

A dimensão  CARITATIVA  do dízimo  se manifesta no cuidado com os pobres, por 
parte da comunidade. Uma das características das primeiras comunidades cristãs era 
de que “entre eles ninguém passava necessidade”, pois tudo era distribuído conforme a 
necessidade de cada um (At 4, 34-35). A atenção com os pobres e suas necessidades 



é uma característica da Igreja Apostólica. Quando o cristão vive, de fato,  a conversão, 
seu coração se compromete com a comunidade e, em especial, com os mais empobre-
cidos. Não se trata de um gesto de esmola, mas de colocar-se a serviço dos irmãos(as). 

OFERECIMENTO: 
Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço, por todos os agentes da Pastoral da Dí-
zimo de nossas paróquias e comunidades. Concedei-nos, pela intercessão de Nossa 
Senhora da Saúde, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes para  bem 
rezá-lo.  Oferecemo-lo, também,  por todas as pessoas que passam necessidades e 
por nossa conversão,  no compromisso com a comunidade, por meio da devolução do 
Dízimo. AMÉM!

COMPROMISSO DA SEMANA:  
Convidar as famílias e  os  amigos para participar da Live das Comunidades (as infor-
mações encontram-se no final deste encarte). Ajudar na divulgação! 

ORAÇÃO: (Concluir com a Oração do Dizimista, Bênção e Canto Final contidos no final 
deste encarte.) 

 



ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS 
Recebei, Senhor meu Dízimo! Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma 
contribuição porque não precisais. Não é o resto que me sobra que Vos ofereço. Esta 
importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois, se tenho, é por-
que me destes. AMÉM! 

BENÇÃO FINAL 
O Senhor te abençoe e te guarde! AMÉM! 
O Senhor te mostre a sua Face e conceda-te tua graça! AMÉM! 
O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz! AMÉM! 
O Senhor te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! AMÉM! 
 

CANTO FINAL (É o dízimo Senhor – Pe.  José Freitas Campos) 
É O DÍZIMO, SENHOR, QUE NOS MOSTRA, COM CERTEZA 
GRATIDÃO AO CRIADOR, COMPROMISSO NA IGREJA. (bis) 
1. Nada me falta em meu caminhar, 
O Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar. (bis) 
 

LIVE DAS COMUNIDADES 

Tema: “Comunidade: um caminho de felicidade” 
Dia: 31 de julho de 2020
Horário: 19h 
Transmissão: redes sociais da Diocese de Colatina 
Haverá meditação, hinos e sorteios! Participe!



DIOCESE DE COLATINA


