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

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

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

(Frei Luiz Turra) 
Deus ama a quem dá com alegria, a quem dá 
com alegria! (4x)
(Terminado o refrão orante, todos ficam de pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Cecilia Vaz Castilho)
A gente tem um mundo pra celebrar. É Deus que 
está no fundo deste meu cantar. (bis) 
1 - Aqui nos reunimos pra agradecer, a vida é um 
presente, nela eu posso crer. 
2 - Eu vim pedir perdão por te desconhecer, 
agora, em cada irmão, eu vou te receber.  
3 - O amor nos fez um povo pra te louvar, e todo 
dia é novo tempo de amar.

3. Saudação

Presidente - Irmãos e irmãs, os primeiros 
cristãos compartilhavam a Palavra proclamada, 
as orações e o Pão Eucarístico. Hoje, também 
nós somos chamados a fazer o mesmo em nossa 
vida, na comunidade e na sociedade. Iniciemos 
nossa celebração com o sinal de nossa fé. Em 
nome do Pai...
Presidente - O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - O episódio da multiplicação dos 
pães demonstrou uma grande popularidade 
entre os seguidores de Jesus. Segundo a versão 
de João, quem pensou primeiro na fome daquela 
multidão que correu para ouvi-Lo, foi Jesus. 
Assim era Jesus. Vivia pensando nas necessidades 
básicas do ser humano. Vamos trazer presente os 
fatos e acontecimentos da semana que passou. 
(Recordação da vida)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Jesus saciou concretamente homens 
e mulheres que tinham fome e, se revelou 
o Pão da vida eterna. Não é possível revelar 
o Pão da vida eterna sem comprometer-se 
verdadeiramente nos deveres da solidariedade 
humana. Peçamos perdão, pelas vezes em que 
não nos engajamos totalmente nas exigências do 
amor. (Silêncio) Rezemos ou cantemos.
Presidente - Senhor, que sois o caminho que leva 
ao Pai, tende de piedade de nós.
Todos - Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, tende piedade de nós.
Todos - Cristo, tende piedade de nós.
Presidente - Senhor, sois a vida que renova o 
mundo, tende de piedade de nós.
Todos - Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de misericórdia e bondade, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
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Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós 
se mostrou; é Deus que seu povo visita, seu povo, 
meu Deus visitou!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (6, 1-15)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que é Senhor de todos os 
bens, professemos a nossa fé. Creio em Deus 
Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - O gesto de Jesus que multiplica 
o pão para os que têm fome, nos mostra Seu 
grande amor, e nos permite dirigimo-nos a Ele 
com a certeza de sermos ouvidos. A cada pedido 
rezemos: Senhor, atendei a nossa prece.
- Senhor, velai pela Vossa Igreja, para que seja no 
mundo o sinal da abundância e dos dons Divinos, 
sempre pronta a repartir o seu pão com todos os 
pobres e necessitados. Rezemos. 
- Senhor, guiai os cristãos que têm responsabilidade 
e autoridade sobre o povo, para que procurem 
com todas as forças dar a todos o pão cotidiano, e 
promover o verdadeiro progresso na justiça e no 
reconhecimento dos direitos de todos os homens 
e mulheres. Rezemos.
- Senhor, ajudai a todas as organizações que 
combatem a fome e miséria no mundo, para que 
o pão que repartem com os pobres seja sinal de 
verdadeira solidariedade entre irmãos e irmãs. 
Rezemos.

(preces espontâneas)

Presidente - Oração do Dizimista.
Senhor dá-me inteligência para entender o que 
é o Dízimo. Coragem para vencer o egoísmo e 
doar alegremente meu dízimo. Compreensão 
para perceber o verdadeiro significado da prática 
da partilha. Sabedoria para não me apegar 
demais aos bens materiais. Discernimento para 
compreender o sentido da gratidão a Deus. Fé 
para acreditar que Deus ama a quem dá com 
alegria. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Onde for possível, durante a leitura entram representantes da 
Comunidade no Conselho com uma cesta de pães, apresentam-
na à assembleia e em seguida ao Altar do Senhor, deposita-a 
em lugar previamente preparado, para ser partilhada no final 
da celebração. 

Animador(a) - Deveríamos, ao escutar todos os 
Domingos, durante o ano, o Evangelho de Jesus, 
agir diante do Seu chamado. Não podemos pedir 
ao Pai “o pão nosso de cada dia” sem pensar 

Presidente - Glorifiquemos ao Pai que em 
Jesus concretiza seu desejo de alimentar a 
todos, saciando-nos por meio da partilha e da 
fraternidade.
(CNBB - André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor!” 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Pai, que na Páscoa 
de cada domingo nos dais o Pão vivo descido do 
céu, ajudai-nos, no amor de Cristo, a partilhar o 
nosso pão de cada dia e saciar a fome do Vosso 
povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Taizé) 
Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! (bis) 
Louvarei a Deus, sua Vida nos conduz!(bis)

7. Leitura do Segundo Livro dos Reis (4, 
42-44)

8. Salmo Responsorial (144) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Saciai os vossos filhos, ó Senhor! (bis)
- Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, 
e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e 
saibam proclamar vosso poder!
- Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós 
lhes dais no tempo certo o alimento; vós abris a 
vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo 
com fartura.
- É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em 
toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa 
que o invoca, de todo aquele que o invoca 
lealmente.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (4, 1-6)

10. Canto de Aclamação 
(CD Liturgia VII - TC - Ano A)

Deus nos fala

Nossa resposta



03

naqueles que têm dificuldades para obtê-lo. Não 
podemos comungar com Jesus sem tornar-nos 
mais generosos e solidários. Não podemos dar-
nos a paz uns aos outros sem estar dispostos 
a estender a mão aos que estão mais sós e 
indefesos diante da crise. Apresentemos ao Altar 
do Senhor a vida, os gestos de doação e partilha 
de todos os dizimistas de nossa Comunidade. 
(Lindberg Pires) 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, 
mas este pouco nós queremos com os irmãos 
compartilhar.
1 - Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, 
fazendo o bem a todos sem nada exigir.

16. Canto das Oferendas 
(Fr. José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)
1 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
Ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias. 
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua 
bondade recebe o louvor! 
2 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter 
a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa! 

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por revigorar em 
nós os gestos da partilha do que temos e somos 
como sinal de solidariedade, a fim de que a 
fome, a miséria, a desigualdade e a injustiça 
desapareçam da face da terra.
(Celina Borges - Leandro Souza)
Posso dizer com certeza, sem medo de errar, que 
Tua casa, Senhor é melhor pra mim que qualquer 
lugar. Só em comunhão Contigo, eu encontro a 
minha paz, quero te levar comigo, a qualquer 
lugar, pode me enviar.
Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que 
uma vida inteira longe do Teu amor. Minha vida 
em Tua presença, Senhor, tem sentindo e alegria 
plena, vivo pra Teu louvor.
Sinto Tua mão comigo, fazendo carinho no meu 
coração. Hoje tenho verdadeira paz, como sou 
feliz, Te amando mais e mais.

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 - O pão de cada dia deve lembrar-nos 
o Pão da vida eterna. Rezemos a oração que Jesus 
nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - Com o propósito de viver o amor e 
o compromisso com os irmãos e irmãs, rezemos 
em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(João Bento de Souza) 
O Pão Sagrado que agora recebemos, vai nos dar 
força para a gente caminhar, no compromisso 
de formar comunidade, onde o amor e a justiça 
vão reinar. 
1 - Foi Jesus Cristo que se fez nosso alimento, na 
comunhão, o sacramento do amor. Nós vamos 
juntos sustentar a nossa vida na caminhada para 
o Reino do Senhor. 
2 - Foi Jesus Cristo que aqui nos reuniu, todo este 
povo escutou a sua voz. Com sua graça Ele vai nos 
ajudar a combater o mal que existe entre nós. 
3 - Foi Jesus Cristo que mostrou o bom caminho, 
falou a todos sem temer ser torturado. Deu sua 
vida com amor e doação; pra nos salvar, Ele 
morreu crucificado. 
4 - Foi Jesus Cristo quem falou aos seus amigos: 
“vão pelo mundo ensinar o que Eu falei; vão 
praticando, vão mostrando com a vida o 
mandamento do amor, a nova lei”.
5 - Foi Jesus Cristo que nos deu esta missão: 
formar Igreja e lutar contra o pecado. Não há 
razão para viver no comodis¬mo; pelo batismo 
cada um foi convocado.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Recebemos ó 
Deus, este sacramento, memorial permanente da 
paixão do Vosso Filho; fazei que o dom da vossa 
inefável caridade possa servir à nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo o mês do Dízimo 
(ler para a assembleia)
A Contribuição com o dízimo é sistemática. Isso 
significa que ela é estável, assumida de modo 
permanente. Do ponto de vista da forma como 
ela se realiza, é também periódica, podendo 
ser mensal ou estar ligada às colheitas ou à 
venda de produtos, sendo realizada na ocasião 
em que se recebe o salário ou outros tipos de 
ganho. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e 
comprometidas com a evangelização.

(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.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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orientada para criar fraternidade. Não é normal 
escutar todos os domingos, ao longo dos anos, 
o Evangelho de Jesus sem reagir diante de seus 
chamados. Não podemos pedir ao Pai “o pão 
nosso de cada dia” sem pensar naqueles que 
têm dificuldades para obtê-lo. Não podemos 
comungar com Jesus sem tornar-nos mais 
generosos e solidários. Não podemos dar-
nos a paz uns aos outros sem estar dispostos 
a estender a mão aos que estão mais sós e 
indefesos diante da crise. 
(O caminho aberto por Jesus - João - José Antonio Pagola - pag. 88-89)

Leituras da Semana
2ª feira: Ex 32,15-24.30-34; Sl 105; Mt 13,31-35
3ª feira: Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Sl 102; Mt 13,36-43
4ª feira: Ex 34,29-35; Sl 98; Mt 13,44-46
5ª feira: 1Jo 4,7-16; Sl 33; Jo 11,19-27; Lc 10,38-42
6ª feira: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80; Mt 13,54-58
Sábado: Lv 25,1.8-17; 1Cor 10,31-11,1; Sl 66; Mt 14,1-12
Domingo: Ex 16,2-4.12-15; Sl 77; Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35

- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.
- “Sejam pessoas agradecidas! Repartam com 
quem tem fome”. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus espera que os dons 
de cada um se repartam com amor no dia a dia. 
(bis) 
1 - Deus criou este mundo para todos: quem tem 
mais é chamado a repartir, com os outros o pão, 
a instrução e o progresso: fazer o irmão sorrir. 

Meditando a Palavra de Deus 
Todos nós já sabemos que a Eucaristia Dominical 
pode converter-se facilmente num “refúgio 
religioso” que nos protege da vida conflitiva 
em que vivemos ao longo da semana. É 
tentador ir à missa para compartilhar uma 
experiência religiosa que nos permite descansar 
dos problemas, tensões e más notícias que 
nos pressionam por toda a parte. Às vezes 
somos sensíveis ao que afeta a dignidade da 
celebração, mas pouco nos preocupa esquecer 
as exigências entranhadas na celebração 
da ceia do Senhor. Incomoda-nos que um 
sacerdote não atenha estritamente às normas 
rituais, mas podemos continuar celebrando 
rotineiramente a missa sem dar ouvidos aos 
apelos do Evangelho. O risco é sempre o 
mesmo: comungar com Cristo no íntimo do 
coração sem preocupar-nos em comungar com 
os irmãos que sofrem. Compartilhar o pão da 
Eucaristia e ignorar a fome de milhões de irmãos 
privados de pão, de justiça e de futuro. Nos 
próximos anos os efeitos da crise se agravarão 
muito mais do que temíamos. A cascata de 
medidas que nos ditam de maneira inapelável 
e implacável fará crescer entre nós uma 
desigualdade injusta. Veremos como pessoas 
de nossa vizinhança mais ou menos próxima 
vão empobrecendo até ficar à mercê de um 
futuro incerto e imprevisível. Vamos conhecer 
de perto imigrantes privados de assistência 
sanitária, enfermos sem saber como resolver 
seus problemas de saúde ou de medicação, 
famílias obrigadas a viver da caridade, pessoas 
ameaçadas pelo despejo, gente desassistida, 
jovens sem futuro certo... Não podemos evitar 
tudo isto. Ou endurecemos nossos hábitos 
egoístas de sempre, ou nos tornamos mais 
solidários. A celebração da Eucaristia no meio 
desta sociedade em crise pode ser um lugar 
de conscientização. Precisamos libertar-nos de 
uma cultura individualista, que nos acostumou 
a viver pensando só em nossos próprios 
interesses, para aprender simplesmente a 
sermos mais humanos. Toda Eucaristia está 


