
A Pastoral/Equipe responsável pelo Dízimo na comunidade 
prepara um local de destaque para promover a conscientização 
e participação dos fiéis. A equipe de Celebração do dia, prepara 
a recordação da vida. Antes de qualquer comentário, entoar 
o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(José Acácio Santana)
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, 
nos teus mares eu quero navegar. (bis). 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Luiz Carlos Susin) 
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir! Se 
queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui!
1 - Profetas te ouviram e seguiram tua voz. 
Andaram mundo afora e pregaram sem temor. 
Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. 
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou! 
2 - Nos passos de Teu Filho, toda a Igreja 
também vai, seguindo Teu chamado de ser santa 
qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem 
medir. Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou 
aqui! 

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs sejam bem-vindos! 
É com alegria que nos reunimos para celebrar 
nossa Páscoa semanal. Alegres e abertos aos 
apelos para a missão, fazemos memória de 
Jesus, o missionário do Pai. Ele, que outrora, 
chamou e enviou Seus apóstolos em missão, 
confia a nós, hoje, a continuidade dessa missão. 
Para participarmos ativamente da celebração 
o Senhor nos consagra como enviados, 
entregando-nos seu Espírito. Ele nos fortalece 
para que nunca percamos o entusiasmo, a 
coragem, o despojamento e recebermos bênçãos 
necessárias para o serviço. Como discípulos(as) 
missionários(as) enviados a levar a Boa-Nova até 
os confins da terra, façamos o sinal de nossa fé. 
Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a luz do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Neste encontro celebrativo, o 
Senhor nos fortalece e nos ajuda a recuperar a 
alegria e o entusiasmo de nossa consagração ao 
serviço do Reino. Em nossa Diocese, o mês de 
julho é dedicado à reflexão e aprofundamento 
sobre o dízimo. Sendo dizimistas, participamos 
do profetismo e da ação evangelizadora da 
Igreja. Neste momento, trazemos presente os 
fatos importantes que marcaram a semana 
que passou, e também, fazemos memória do 
trigésimo primeiro ano da instalação de nossa 
Diocese (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Pela graça do Batismo, somos 
chamados a levar alegria às pessoas e orientar 
os errantes no caminho do bem. Pelas vezes em 
que nos afastamos de Deus sendo infiéis à missão 
que recebemos de Jesus, rezemos implorando 
a misericórdia do Pai (silêncio). Confessemos os 
nossos pecados. Confesso a Deus...
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.
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11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (6, 7-13)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Profetizar é crer no Cristo Ressuscitado 
e anunciá-Lo com coragem e alegria. Nesta 
disposição, professemos nossa fé. Creio em Deus 
Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no Deus que nos envia 
a exercer nossa missão recebida no Batismo, 
como testemunhas do Seu projeto de salvação, 
elevemos os nossos pedidos, dizendo: Escutai, 
Senhor, a oração do Vosso povo. 
- Senhor, Deus de infinita bondade, abençoai 
a Vossa Igreja, confiada ao Papa Francisco, aos 
bispos, padres e diáconos para que testemunhem, 
não só com palavras, mas com a própria vida, o 
Evangelho que Seu Filho Jesus lhes mandou 
anunciar. Nós vos rogamos.
- Senhor, Deus de infinita bondade, iluminai os 
governantes de nosso país, do nosso Estado e 
dos nossos municípios, para que cumpram sua 
missão com honestidade, sem proveito próprio, 
principalmente neste tempo tão conturbado em 
que estamos vivendo. Nós vos rogamos. 
- Senhor, Deus de infinita bondade, protegei 
todos os dizimistas e suas famílias que doam, 
com gratidão o seu dízimo, para que nunca lhes 
falte o necessário para o sustento de seus lares. 
Nós vos rogamos.
 - Senhor, Deus de infinita bondade, fortalecei-
nos para que nunca percamos o entusiasmo e a 
alegria em anunciar a Vossa Palavra em nossas 
comunidades, cumprindo com amor e fidelidade 
a tarefa que assumimos. Nós vos rogamos.
Presidente - Oração do Dizimista.
Senhor, fazei que eu seja um dizimista 
consciente. Que cada dízimo que eu der, seja 
um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, 
o reconhecimento de Tua bondade para comigo. 
Sei que tudo que tenho de bom vem de Ti: paz, 
saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar 
com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do 
meu coração. Que eu possa amar cada vez mais 
o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz 
e amor em Tuas mãos! Que o meu dízimo seja 
agradável a Ti, Senhor! Amém!

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário duas pessoas entram com o cartaz ou 
banner do Ano Vocacional, o devocionário ou outro livrinho de 
São José (onde houver). Apresenta-os para a assembleia, depois 
para o altar, enquanto se canta.

- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo... 
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da vida que 
nos chama e nos envia a anunciar o Seu amor 
e a Sua Palavra aos irmãos e irmãs, rezando/ 
cantando o Hino do Glória.
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.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Vosso 
Filho mandou os apóstolos evangelizar na 
simplicidade e na pobreza. Ajudai Vossa Igreja a 
se identificar sempre mais com os pobres para 
comunicar a riqueza do Evangelho. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

7. Leitura da Profecia de Amós (7, 12-15)

8. Salmo Responsorial (84) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa 
salvação nos concedei! (bis)
- Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que 
Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o 
temem, e a glória habitará em nossa terra.
- A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e 
a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, 
e a justiça olhará dos altos céus.
- O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa 
terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na 
sua frente e a salvação há de seguir os passos 
seus.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (1, 3-14)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Que o Pai do Senhor Jesus Cristo/ nos dê 
do saber o Espírito;/ conheçamos, assim, a 
esperança/ a qual nos chamou como herança.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - Em nossa Diocese vivenciamos 
o Ano Vocacional e o Ano dedicado a São José, 
instituído pelo Papa Francisco. “A vocação é 
um dom, um tesouro que o Senhor coloca nas 
mãos de cada um e cada uma, uma semente que 
deve ser cultivada e germinada” (Papa Francisco). A 
vida de São José nos sugere três palavras-chave 
para a vocação de cada um: sonho, serviço e 
fidelidade. Apresentemos ao Altar do Senhor, 
como fez São José, a vocação de cada um e cada 
uma que não medem esforços para os serviços 
do Reino de Deus, com fidelidade e sem deixar 
de sonhar com um mundo mais solidário e mais 
fraterno.
(Aimé Duval)
O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é 
grande, a ceifar, a ceifar o Senhor me chamou, 
Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo 
afora: eu estarei até o fim contigo. Está na hora: 
o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou.

16. Canto das Oferendas (Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu 
pensamento. A minha força, minha fraqueza, eu 
fui chamado para a doação. 
Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir. 
Mesmo sabendo que nada sou eis-me Senhor, 
aqui estou! 
2 - Minha alegria é ser presença, é ser sinal de 
esperança. Farei da vida a oblação que tu fizeste 
ao Pai por todos nós.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, 
por todas as equipes de serviços, Pastorais, 
movimentos, e ministérios de nossa Diocese que 
se colocam a serviço da evangelização, cantando. 
(Dom Paulo Bosi Dal’Bó)
1 - A história de nossa Igreja há conquistas e 
sonhos pra celebrar. Pastorais, movimentos, 
também Ministérios a serviço da vida e do altar. 
Semente do Reino lançada na terra, germinou e 
cresceu em gotas de amor. Hoje os trabalhadores 
percorrem o campo, a colheita chegou. 
Contemplar, celebrar e reencantar com Jesus, 
por esta Igreja hoje e sempre (bis)! 
2 - CONTEMPLAR, olhar o mundo com olhar de 
Deus. Escutar a voz de Jesus Cristo que habita em 
nós. O humano e o Divino se envolvem, único ser, 
assim percorrendo a história, fazendo memória, 
nos faz crescer. 
3 - CELEBRAR o dom da vida e renovar o amor! 
Caminhar com fé, com esperança e juntos 
construir, um rosto samaritano no jeito de ser, 
no pensar e no agir. A Igreja se fortalece, o Reino 
acontece: Senhor eis-me aqui! 

4 - REENCANTAR, com Maria nessa nova história, 
com amor de mãe, que ouve, acolhe e ensina a 
caminhar. Sementes de ontem e de hoje, serão os 
frutos pra se colher um planta, um rega, o outro 
colhe. A igreja caminha, um novo amanhecer.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Jesus sempre nos chamou à 
conversão e a rezar assim: Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - O compromisso do cristão é fazer 
com que este mundo de injustiça se converta em 
uma sociedade de irmãos e irmãs, onde reine 
para todos a fraternidade e a paz. Em silêncio, 
rezemos pela paz em nossas famílias e no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas 
como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para 
abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. 
Por onde formos também nós, que brilhe a tua 
luz! Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida! 
Nosso caminho então conduz, queremos ser 
assim! Que o pão da vida nos revigore no nosso 
sim!
2 - Vejam, procurei ser bem claro o meu Reino 
é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito 
mais raro de juntar o disperso, o meu Pai tem 
por lei. 
3 - Vejam, do meu Pai à vontade, eu cumpri passo 
a passo foi pra isso que eu vim. Dores enfrentei a 
maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive 
o meu sim. 
4 - Vejam, fui além das fronteiras espalhei Boa-
Nova todos filhos de Deus. Vida não se deixe nas 
beiras quem quiser maior prova: venha ser um 
dos meus.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus de 
bondade, fortalecidos pela Vossa Palavra (e 
pela Comunhão), queremos ir ao encontro dos 
irmãos que tanto precisam do nosso apoio. Dai-
nos desprendimento, força e muito amor para 
testemunharmos Jesus Cristo. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
- Para o próximo domingo trazer alimentos 
(não perecíveis), agasalhos, fraldas infantis e 
geriátricas para o momento da Apresentação 
dos Dons.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Por isso, convoca para a conversão. De outro lado, 
anuncia a mudança, a libertação que certamente 
acontecerá. Por isso infunde esperança. Como os 
profetas de Israel e o próprio Cristo foram ungidos 
pelo Espírito Santo para cumprirem a sua missão, 
assim todos os batizados também são enviados 
para evangelizar. Um exemplo de grande pregador, 
de um cristão que assumiu pra valer a sua missão 
de evangelizador é o apóstolo Paulo. Na segunda 
leitura, Paulo se apresenta como ministro do 
Evangelho. Tem consciência de que Deus lhe deu 
a graça de anunciar aos não-judeus a insondável 
riqueza de Cristo. E Paulo faz isso com muita 
alegria: anuncia que os cristãos de origem pagã 
são admitidos à mesma herança dos cristãos de 
origem judaica. São membros do mesmo Corpo 
de Cristo e beneficiários da mesma promessa de 
vida eterna, pois Deus quer salvar a todos. Ajudar 
as pessoas a encontrarem em Cristo a alegria de 
viver e conviver, o sentido para sua vida, a força 
para enfrentar os desafios, isso é “evangelizar”. 
Esse anúncio é a Boa-Nova, o Evangelho que 
todo batizado deve proclamar. No Evangelho 
de hoje lemos que Jesus enviou Seus discípulos 
para proclamar a Boa-Nova, pregar a conversão 
e curar os enfermos. Isso significa que todos nós, 
hoje, temos a missão de promover a vida, de levar 
alegria às pessoas, de orientar os errantes no 
caminho de Deus. Para quem abraça essa missão 
Jesus tem algumas exigências: ser desapegado, 
desinstalado, desacomodado. Não perder tempo 
com futilidade, com coisas que não são essenciais. 
Realizar a missão com muito entusiasmo e pronto, 
para enfrentar as dificuldades. A família é o 
primeiro espaço onde os leigos devem evangelizar, 
por meio das relações de amor, de respeito, 
de diálogo, de educação. A família é chamada 
a ser uma pequena Igreja, um verdadeiro sinal 
do Reino de Deus, construindo a paz, o amor, o 
perdão e o apoio mútuo, preparando seus filhos 
e filhas para assumirem a missão profética com 
responsabilidade no meio em que vivem. Como 
seguidores de Jesus Cristo, temos o Reino como 
projeto, causa e missão, testemunhando-o com 
nossos atos e ações?

Leituras da Semana
2ª feira: Ex 1,8-14.22; Sl 123; Mt 10,34-11,1
3ª feira: Ex 2,1-15a; Sl 68; Mt 11,20-24
4ª feira: Ex 3,1-6.9-12; Sl 102; Mt 11,25-27
5ª feira: Ex 3,13-20; Sl 104; Mt 11,28-30
6ª feira: Zc 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
Sábado: Ex 12,37-42; Sl 135; Mt 12,14-21
Domingo: Jr 23,1-6; Sl 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

23. Refletindo o mês do Dízimo 
(ler para assembleia)
Ser dizimista também é um compromisso 
moral, pois nasce de uma decisão pessoal que 
exprime a pertença efetiva à Igreja vivida em 
uma comunidade concreta. A contribuição 
que se faz por meio dele é uma manifestação 
autêntica e espontânea da fé em Deus e da 
comunhão e participação na vida da Igreja e em 
sua missão. Por isso, ele se diferencia do simples 
cumprimento de uma lei e se situa no plano da 
decisão de consciência iluminada pela fé.

(Documento CNBB - 106)

24. Bênção
Presidente - Deus Todo-Poderoso vos abençoe 
na Sua bondade e infunda em vós a sabedoria 
da salvação. Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da 
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém.
- Oriente os vossos passos e vos mostre o caminho 
da caridade e da paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (José Alves) 
É o dizimo 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. 
2 - Vem ser dizimista na comunidade, caminho 
seguro de verdadeira fraternidade.

Meditando a Palavra de Deus
Na mensagem das leituras de hoje, o Senhor nos 
chama, nos inspira a ser profetas para anunciar 
aos irmãos e irmãs o mistério do Seu amor, na 
simplicidade, com ousadia e confiança.  Na primeira 
leitura, o profeta Amós encontra uma grande 
resistência à sua missão. Ele é acusado de querer 
“ganhar vida” fazendo pregações no Santuário de 
Betel, que era um Santuário do rei. O sacerdote 
Amasias, responsável pelo Santuário, expulsa o 
profeta de lá, porque ele criticava duramente o rei 
e sua política opressora. Então Amós se defende: 
“Eu não sou profeta por profissão; sou apenas 
um vaqueiro e cultivador de sicômoros. Mas o 
Senhor me tirou deste trabalho e me mandou 
profetizar”. A missão de profeta é sempre difícil, 
pois o verdadeiro profeta não fica calado diante 
das injustiças, da exploração, do erro e do pecado. 
O profeta também tem palavras de encorajamento 
para os oprimidos, de esperança para os pequenos, 
de ânimo para os marginalizados, de orientação 
para os que buscam a verdade, de alegria para 
quem está triste. A profecia bíblica é assim: de 
um lado, denuncia o que está errado e mostra 
as consequências disso na vida do povo de Deus. 


