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17º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 24/07/2011

“Discernimento e opção
pelo Reino”
DEUS NOS REÚNE

Dir.: Em silêncio, reconheçamo-nos fracos
pecadores e necessitados do perdão de
Deus. Peçamos perdão cantando:

2. INTRODUÇÃO

Dir.: Deus, rico em misericórdia tem compaixão de nós, perdoa as nossas faltas e
guia-nos em teus caminhos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.

Anim.: Irmãos e irmãs, neste 17º Domingo
do Tempo Comum, somos instruídos como
discípulos do reino a tirarmos do tesouro,
a cada dia, coisas novas e velhas.

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

1. ACOLHIDA

Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que se deixam tomar pela centralidade do reino.
3. CANTO DE ABERTURA: 37 (CD 4) / 316
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: A graça de Deus Pai, o amor do Filho
e a comunhão do Espírito Santo, estejam
com vocês.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO: 148 (CD 3) / 167 (CD 3)

7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, nossa força e
nossa esperança, tu santificas as nossas vidas com a ternura do teu Espírito.
Derrama sobre nós a tua misericórdia
para que, guiados e conduzidos por ti,
pratiquemos a justiça na terra e testemunhemos firmemente o teu reino. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 3,5.7-12

9. SALMO RESPONSORIAL: 118 (119)

Senhor, dai força e coragem aos nossos
agricultores para que não desanimem
mediante as dificuldades do trabalho no
campo.

COMO EU AMO, SENHOR, A VOSSA LEI,
VOSSA PALAVRA!

Senhor, conscientizai todos os motoristas
para que dirijam respeitando as leis do
trânsito e preservando a vida.

É esta a parte que escolhi por minha herança:
observar vossas palavras, ó Senhor!
A lei de vossa boca, para mim,
vale mais do que milhões em ouro e prata.

Senhor, abençoai o fruto do nosso trabalho
e fazei que a nossa oferta do dízimo seja
expressão de ação de graças por todos
os bens que recebemos de vós.

Vosso amor seja um consolo para mim,
conforme a vosso servo prometestes.
Venha a mim o vosso amor e viverei,
porque tenho em vossa lei o meu prazer!

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que te fazemos em nome de Jesus, teu Filho e nosso
irmão. Amém.

Por isso amo os mandamentos que nos destes,
mais que o ouro, muito mais que o ouro fino!
Por isso eu sigo bem direito as vossas leis,
detesto todos os caminhos da mentira.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Maravilhosos são os vossos testemunhos,
eis por que meu coração os observa!
Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina,
ela dá sabedoria aos pequeninos.

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD 4) /
529 (CD 25)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,28-30

17. RITO DA COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mt 13,44-52

18. PAI NOSSO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 362 ou
Aleluia+antífona

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 604 (CD 26) /
608 (CD 12)

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

15. PRECES DA COMUNIDADE

20. COMUNHÃO: 646 (CD 13) / 647 (CD 14)

Dir.: Elevemos ao Pai os nossos pedidos
na certeza de sermos atendidos em seu
imenso amor.

(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.

TUA IGREJA ELEVA O CLAMOR, ESCUTAI
NOSSA PRECE, SENHOR!
Senhor, ajudai vossa Santa Igreja a ser
exemplo de desapego aos bens materiais
e amor aos tesouros do Reino de Deus.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)

Senhor, olhai pelos nossos avós para que
sejam respeitados e valorizados em nossas
famílias.
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21. ORAÇÃO
ORIENTAÇÕES

OREMOS(pausa) Renovados por esta
celebração, faze-nos, ó Deus, viver esta
semana como autênticos discípulos de
Jesus, felizes por termos encontrado o
Senhor em nossa vida, e consagrados
a ti e ao teu reino. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

w Valorizar, nos vários momentos
da celebração, a participação das
pessoas que já trabalharam ou
cultivam a terra.
w Na partilha dos dons apresentar
os benefícios que o dízimo pode
trazer às comunidades da Igreja:
formação de lideranças; promoção
humana; a partilha; o compromisso
na manutenção da comunidade;
novas técnicas e metodologias
modernas na evangelização e catequese; condição para que ministros
e lideranças tenham mais tempo
de entrar em intimidade com Deus
na oração pessoal.
w Estamos em Campanha do Dízimo,
distribuir a lâmina: O Dízimo sustenta a infra-estrutura necessária
ao desenvolvimento das atividades
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.

22. RITO DE LOUVOR: 323 (CD 8)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico).

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 777 (CD 7) / 802(CD26)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos
em seus caminhos, ele que é Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.

Orientações gerais

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

w Envolver os grupos ativos da
paróquia ou comunidade seja na
distribuição, no acolhimento, na
abordagem – ir ao encontro das
pessoas e conversar (ouvi-las 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.

TODOS: GRAÇAS A DEUS.
26. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 2Cor 4,7-15/ Sl 125(126) /
Mt 20,20-28
3ª-feira: Eclo 44,1.10-15 / Sl 131 (132) /
Mt 13,16-17
4ª-feira: Ex 34,29-35 / Sl 98(99) /
Mt 13,44-46
5ª-feira: Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83(84) /
Mt 13,47-53
6ª-feira: 1Jo 4,7-16 / Sl 33(34) / Jo 11,19-27
Sábado: Lv 25,1.8-17 / Sl 66(67) /
Mt 14,1-12
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JULGAR – A PALAVRA DE DEUS E O DÍZIMO
Jesus andava por cidades e povoados, pregando
e anunciando a Boa Notícia do Reino de Deus. Os
Doze iam com ele e, também algumas mulheres,
que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com
os bens que possuíam. (Lc 8, 1-3)
Jesus, para realizar a missão confiada por Deus
precisava dedicar-se integralmente às tarefas
de Construção do Reino. Para isso vivia com a
ajuda dos irmãos e daqueles que acreditavam
em suas palavras. Também hoje a Igreja precisa ser sustentada para continuar a Missão de
Jesus Cristo. Todo o trabalho pastoral requer
gastos e investimentos e quem sustenta esse
trabalho são os membros da Igreja, aqueles que
acreditam na construção do Reino de Deus.
Muitos irmãos católicos ficam constrangidos
em falar do Dízimo em sua comunidade. É como
se ao falar de dinheiro estivéssemos fazendo de
nossa missão algo menor, menos evangélica. Ou
associam a conscientização para o dízimo com a
forma como outras denominações cristãs tratam
desse assunto.
Porém a Palavra de Deus é muito clara: Consagra os dízimos com alegria... Dá ao Altíssimo
conforme te foi dado por Ele. (Eclo 35,11-12)
A Igreja é a nossa casa, a casa de todos nós que
fomos batizados em nome de Jesus Cristo, aquele
que instituiu, na sua bondade infinita, a Igreja
para evangelizar, catequizar, santificar, servir…
Mas para que a Igreja possa desempenhar a sua
missão evangelizadora no mundo necessita de
recursos materiais e esses devem provir de nós,
seus filhos. “Não aparecerão diante do Altar do
Senhor de mãos vazias, mas cada um oferecerá”.
(Dt 16, 16b-17)
Na primeira parte de texto você leu que em nossa
Arquidiocese mais de 600 mil têm idade e renda
para dar o dízimo, porém apenas pouco mais de
56 mil o fazem regularmente. Será que alguém
é tão pobre que com nada possa contribuir?
Quanto custa ir ao cinema, tomar cerveja, um
vidro de perfume e outras coisas supérfluas que
consumimos? Claro que muito do que compramos é importante para nós, nosso bem estar e
de nossa família, mas não podemos esquecer

que tudo recebemos de Deus e Ele pede de volta
apenas uma parte.
A Igreja não precisa de esmolas, nós temos o
dever de amparar a nossa mãe (Igreja), pois
pelo batismo ela nos transformou em filhos de
Deus. “Há quem dá com liberalidade e obtém
mais. Outros poupam demais e vivem na indigência. A alma generosa será cumulada de bens;
e o que largamente dá, largamente receberá.”
(Pr 11, 24-25)
Muitas pessoas acreditam que participando das
pastorais de nossa Igreja, estejam dispensadas
em dar o dízimo com regularidade. É bom ficar bem
claro que todos os que estão engajados, que exercem algum ministério dentro da Igreja ou atuam
em alguma equipe de serviço, devem dar o bom
exemplo e serem dizimistas conscientes. Todos
devem dar o dízimo, ninguém está dispensado,
nem o padre, todos sem excessão, são membros
da Igreja e, portanto, são responsáveis por ela.
Outros irmãos não contribuem com a sua comunidade alegando que ajudam outras instituições.
Católicos que ajudam, por exemplo, a Canção
Nova, a Rede Vida, o Santuário do Divino Pai
eterno, o Santuário de Aparecida, não estão
dispensados do dízimo. Assim como não está
isento aquele que faz caridade contribuindo com
instituições filantrópicas.
A caridade é um dever nosso como cristão, mas
o dízimo é um mandamento de Deus que nos
manda retribuir, com uma parte do que temos,
para a manutenção da comunidade, da paróquia.
Aproveitando, seria bom esclarecer que oferta não
é dízimo. Ofertas são contribuições espontâneas
que oferecemos ocasionalmente. É algo que se
dá além do Dízimo. As ofertas que se colocam
nas Missas ou Celebrações da Palavra, ou mesmo
doações oferecidas às comunidades em momentos de festa e outros, não são dízimo. Quem o faz
não está dispensado do Dízimo.
Texto de Giovanna Valfré
Coordenadora do Centro de Documentação da
Arquidiocese de Vitória
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