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15º Domingo do Tempo Comum - 10/07/2011

“O semeador saiu para semear”
Mês do Dízimo
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, a liturgia deste 15º
Domingo do Tempo Comum nos convida a
lançar a semente fecunda da sua Palavra
no chão da nossa vida e a cultivá-la, com
carinho e dedicação, para que enraizada
nos transforme em terra boa e fértil da
plantação do Pai.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que assumem em sua radicalidade
a Palavra de Deus.

5. PERDÃO: 167 (CD 3) ou na forma
abaixo:
Dir.: “Honra ao senhor com teus bens,
e com as primícias de toda a tua renda,
e assim se encherão fartamente os teus
celeiros, e transbordarão os teus lagares”;
pelas vezes que não te honramos com
nosso dizimo, Senhor tende piedade.
AS: Senhor, tende piedade de nós. (Cantado
ou rezado)
Dir.: Pelas vezes que nossa não participação no dizimo provocou infelicidade e
tristeza pela falta de pão e da palavra de
Jesus Cristo, Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.

3. CANTO DE ABERTURA: 11(CD 11) /
19 (CD 20)

Dir.: Quando não reconhecemos o valor
da partilha e não devolvemos o dízimo,
cedendo ao egoísmo e a vaidade, Senhor
tende piedade de nós.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

AS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!

Dir.: Deus todo-poderoso, tem compaixão
de nós, perdoa os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

Dir.: A graça do Pai, Criador, o amor do
Filho, Salvador, e a comunhão do Espírito
Santo, Santificador, estejam com vocês.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

6. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, rezando: GLÓRIA A DEUS
NAS ALTURAS...

Aleluia, aleluia, aleluia.
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é
o semeador;
Todo aquele que o encontra, vida eterna
encontrou!

7. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): Ó Deus, promessa de
vida, a tua palavra fecunda o universo
inteiro e produz frutos de justiça em
todos os cantos da terra. Nós te pedimos
a graça de acolhê-la no mais profundo
de nossas vidas e de acreditar sempre
em sua força e eficácia. Abre nossos
ouvidos para que possamos escutar o
que o Espírito diz às Igrejas, através
da história, da natureza, do clamor dos
pobres e das reivindicações daqueles
que são diferentes de nós. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes na promessa do nosso
Deus, elevemos a Ele as nossas preces:
Ó SENHOR, SENHOR, NESTE DIA, ESCUTA
A NOSSA PRECE!
Senhor, fortalece todas as Igrejas do mundo inteiro. Guarda com carinho as nossas
comunidades, para que sejam perseverantes na fé e no testemunho.
Senhor, abençoa todas as pessoas que
buscam na terra o alimento para o seu
sustento e sabem partilhar o fruto do seu
trabalho com os irmãos necessitados.
Senhor, dá coragem e proteção a todos
os trabalhadores do campo, da cidade,
desempregados e desestimulados e fazeos sentir teu apoio e comunhão.
Senhor, abençoai o nosso trabalho para
que possamos oferecer o fruto das nossas mãos com carinho e generosidade,
contribuindo com o dízimo e as ofertas
em nossas comunidades.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,10-11
9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 64(65)
A SEMENTE CAIU EM TERRA BOA E DEU
FRUTO
Visitais a nossa terra com as chuvas,
e transborda de fartura.
Rios de Deus que vêm do céu derramam
águas,
e preparais o nosso trigo.
É assim que preparais a nossa terra:
vós a regais e aplainais,
os seus sulcos com a chuva amoleceis
e abençoais as sementeiras.
O ano todo coroais com vossos dons,
os vossos passos são fecundos;
transborda a fartura onde passais,
brotam pastos no deserto.

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos de teu povo
aqui reunido por Cristo, nosso Senhor.

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 525 (CD 5) /
537 (CD 4)

As colinas se enfeitam de alegria,
e os campos, de rebanhos;
nossos vales se revestem de trigais:
tudo canta de alegria!

Anim.: Neste momento da partilha dos
dons, somos lembrados que oferta é algo
esporádico, espontâneo; já dizimo é compromisso com a comunidade, é responsabilidade e participação permanente, sempre
com espírito de partilha dos bens materiais
a nós confiados por Deus.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,18-23
11. EVANGELHO: Mt 13,1-23
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 366 (CD 11)
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Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Amém.
O senhor faça brilhar sobre nós a tua face
e nos seja favorável. Amém.
O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos
dê a paz. Amém.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI NOSSO
18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599 (CD 12) /604
Dir.: Irmãos e irmãs, saudemo-nos desejando a paz.

Dir.: Vamos em paz, ao longo da semana,
bendigamos ao Senhor.

19. COMUNHÃO: 644 (CD 14) / 704 (CD 14)
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

TODOS: GRAÇAS A DEUS!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Ex 1,8-14.22/ Sl 123(124) /
Mt 10,34 – 11.1
3ª-feira: Ex 2,1-15a / Sl 68(69) /
Mt 11,20-24
4ª-feira: Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102(103) /
Mt 11,25-27
5ª-feira: Ex 3,13-20 / Sl 104(105) /
Mt 11,28-30
6ª-feira: Ex 11,1012,–14 / Sl 115(116B) /
Mt 12,1-8
Sábado: Zc 2,14-17 / Sl Lc 1 / Mt 12,46-50

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)
20. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): Fortalecidos por esta
celebração, nós te pedimos, ó Deus da
vida, que cresça em nós, até a colheita
abundante, a palavra hoje semeada em
nossa vida! Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

ORIENTAÇÕES
w A equipe de liturgia, durante a semana,
poderá tomar conhecimento dos textos
que serão proclamados nas celebrações e fazer um momento de leitura
orante junto com o ministério de leitores
e todos que quiserem participar.
w A pessoa que conduz a leitura orante
pode preparar o ambiente. De modo
acolhedor, fazer um momento de relaxamento com as pessoas e convidá-las
a entender bem os textos, para que
possam passar a leitura para a comunidade da melhor forma no domingo,
dia do Senhor.
w Toda a Liturgia da Palavra neste domingo do semeador merece destaque. O
símbolo mais sugestivo é a semente.
w Preparar para a Liturgia da Palavra um
canto que poderá ser o 223 (só o refrão)
w Preparar bem a mesa da Palavra,
enfeitando-a com toalha colorida, flores, velas de acordo com o gosto e as
possibilidades da comunidade.

21. RITO DE LOUVOR
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico).

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: 782 (CD 4)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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w No final poderão ser distribuídos, em saquinhos, sementes para os participantes
da celebração. Uma sugestão prática é
entregar sementes de girassol. Junto
poderá ir uma mensagem do Evangelho do dia ou a seguinte frase: “Põe a
semente na terra, não será em vão...”
w Estamos em Campanha do Dízimo, distribuir a lâmina: O Dízimo sustenta as
atividades de formação da Igreja.
w A equipe de liturgia motiva a Campanha
do Dízimo na acolhida ou no envio.
w Usar com criatividade todo o material da
Campanha: Baner, mural, lâminas etc.
Orientações gerais
w Envolver os grupos ativos da paróquia
ou comunidade seja na distribuição,
no acolhimento, na abordagem – ir ao
encontro das pessoas e conversar (ouvilas e tirar dúvidas se existirem) – fazer
com que a Campanha esteja presente
em todas as atividades durante o mês
de julho.
w FAZER UMA CAMPANHA E UM CONJUNTO DE ATIVIDADES E OU AÇÕES,
DE FORMA INTENSA, DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO, DE TAL FORMA
QUE TODOS RECEBAM A INFORMAÇÃO
E FAÇAM ADESÃO À PROPOSTA.

Participo e Amo a Igreja.
Sou Dizimista?
“Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas
das primícias (do produto) de tuas mãos. Faze todas
as tuas oferendas com um rosto alegre, consagra os
dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi
dado por ele, dá de bom coração de acordo com o
que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a
dádiva, e recompensar-te-á tudo sete vezes mais”.
(Eclesiástico 35,10-13)
A lei do Dízimo é antes de mais nada a lei do amor.
Somente quem ama a sua Igreja e ama seus irmãos
de fé dá o dízimo e se preocupa com os gastos e
despesas que a Igreja tem na sua missão evangelizadora. A Igreja enfrenta inúmeras dificuldades para se

manter e cumprir sua missão no mundo. Evengelizar
tem um custo, realizar o trabalho pastoral requer
investimentos e cuidar dos mais pobres também.
Portanto, é necessário que os membros da Igreja se
preocupem com a realidade financeira que ela vive.
Afinal, a comunidade eclesial é sua, é a sua casa, é
o lugar especial onde você batiza seus filhos, e onde
eles fazem a catequese e a primeira comunhão. É o
lugar onde você reza, participa da Missa e das celebrações e em tantos outros momentos da sua vida.
Se a comunidade funciona bem, você e sua família
saem ganhando. Não é mais possível que olhemos
para essa questão, como se estivessemos fora dela,
como se não nos dissesse respeito.
Em nossa Igreja quem planeja ações para articular e
dinimizar o Dízimo é a Pastoral do Dízimo. Mas não é
somente essa pastoral que deve se preocupar com a
questão, somos todos nós membros da Igreja. Por
isso nossa adesão ao Dízimo torna a Pastoral do
Dízimo mais dinâmica e mais capaz de concretizar a
missão da Igreja. A Pastoral do Dízimo para ser viva
e dinâmica precisa ser apoiada por todas as equipes.
Para entender melhor o custo da evangelização, a
missão dos dizimistas e a Pastoral do Dízimo vamos
apresentar esse texto dividido em três partes naquele
nosso conhecido método, Ver, Julgar e Agir.
VER A REALIDADE DO DÍZIMO EM NOSSA
ARQUIDIOCESE
Nossa Arquidiocese possui hoje uma população de
1.858.751, deste total 55% se declara católica ou seja
1.022.313. Dos declaradamente católicos 562.272
estão em idade e possuem renda para dar o dízimo. No
entanto somente 56.039 dão regularmente o dízimo.
Esses dados são de 2010 e indicam também a média
da contribuição mensal. Pesquisas nos indicam que
arrecada-se na Arquidiocese de Vitória R$ 4,28 por
pessoa. Vamos esmiuçar esses números para que
você compreenda melhor.
Considerando as fichas de inscrição de algumas
paróquias, numa recente pesquisa encomendada
pela administração da Mitra Arquidiocesana de Vitória, vê-se que apenas 14% (catorze por cento) da
população católica, com idade e renda para contribuir,
é dizimista. Se consideramos somente aqueles que
contribuem com regularidade, esse percentual cai para
10%. Podemos dizer então que de cada 100 católicos
com idade e renda para dar o dízimo, apenas 10 são
dizimistas e o fazem com regularidade.
É por esse motivo que a Igreja só tem o suficiente
para o seu custeio e falta o necessário para investir
em projetos de evangelização, missionários e sociais.
Texto de Giovanna Valfré – Coordenadora do Centro de
Documentação da Arquidiocese de Vitória
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