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“Partilhar, como sinal do Reino”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, neste 18º Domingo
do Tempo Comum, o Senhor manifesta sua
compaixão para conosco e não nos deixa
ir embora sem comer. Abençoa o pouco
que temos e multiplica nosso alimento!
Comendo com ele, satisfeitos, assumimos
sua palavra: “Deem vocês mesmos de
comer!”
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas que
têm compaixão com os pequenos e que
cumprem a ordem de Jesus Cristo de dar
de comer à multidão, contribuindo para
acabar com a fome em seu redor.
3. CANTO DE ABERTURA: 27 (CD 20) /
76 (CD 4)
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: 174 (CD 12) / 183 (CD 12)
Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor
que nos liberte de tudo o que pode impedir
e atrapalhar nossa comunhão com o Cristo.
Peçamos perdão cantando:
Dir.: Deus, rico em misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa as nossas faltas e
guia-nos em teus caminhos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.
6. GLÓRIA: 191(CD 12) / 193 (CD 12)
Dir.: Glorifiquemos aos Deus de amor, que
nos fala, nos acolhe e sempre está presente
em nossa caminhada eclesial, cantando.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Mostra, Deus da vida,
o teu bem-querer a esta comunidade
reunida e dirige o povo que te reconhece como pastor e guia. Manifesta a tua
misericórdia sobre toda a tua criação e
ajuda-nos a preservar a terra para que
todos os seres criados tenham vida em
abundância. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Senhor, iluminai o coração de nossos
irmãos e irmãs para que saibam devolver
o dízimo em suas comunidades.

DEUS NOS FALA

Senhor, fortalecei todas as organizações
que combatem a fome e a miséria no
mundo, para que o pão que repartem
com os pobres seja sinal de verdadeira
solidariedade para com os irmãos.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,1-3
9. SALMO RESPONSORIAL: 144(145)
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.

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

Misericórdia e piedade é o Senhor,
ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda a criatura.

DEUS FAZ COMUNHÃO

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.

16. PARTILHA DOS DONS: 512 (CD 4) /
521 (CD 20)
17. RITO DA COMUNHÃO

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.

18. PAI NOSSO
19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 605 (CD 12) /
608 (CD 12)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,35.37-39

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

11. EVANGELHO: Mt 14,13-21
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 361 ou Aleluia+ antífona

20. COMUNHÃO: 653 (CD 14) / 733 (CD
DÍzimo é Partilha)

13. PARTILHA DA PALAVRA

(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.

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos ao Pai os nossos pedidos
na certeza de sermos atendidos em seu
imenso amor.
OUVE-NOS, SENHOR!

Portanto:

Pai, acolha em sua glória todos os dizimistas já falecidos e que eles recebam na
eternidade a recompensa de seus sacrifícios na terra.

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo).
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4ª-feira: Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35 /
Sl 105(106) / Mt 15,21-28
5ª-feira: Nm 20,1-13 / Sl 94(95) /
Mt 16,13-26
6ª-feira: Dt 4,32-40 / Sl 76(77) /
Mt 16,24-28
Sábado: Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96(97) /
Mt 17,1-9

21. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): Ó Deus, como ao povo
no deserto, tu hoje nos saciaste e nos
cumulaste de fartura. Assim fortalecidos,
possamos trabalhar por um mundo de
justiça, sem famintos e sem excluídos.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
22. RITO DE LOUVOR: 819 (CD 8)

ORIENTAÇÕES

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

w Deixar sempre uns instantes de
silêncio após cada leitura, o canto
do salmo e, também, após a homilia, para um diálogo orante de
amor e compromisso entre Deus
e a comunidade.
w Pode-se preparar um “mimo” para
oferecer aos dizimistas em sinal de
agradecimento.
w Hoje encerramos a Campanha
do Dízimo, distribuir a lâmina: O
Dízimo sustenta as ações sociais
da Igreja.
w A equipe de liturgia motiva o gesto
concreto da Campanha do Dízimo
na acolhida ou no envio.
w Usar com criatividade todo o material da CampaAnha: Baner, mural,
lâminas etc.

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 77 (CD Dízimo é Partilha)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde nossos corações e
nossas mentes no conhecimento e no
amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo.

Orientações gerais

TODOS: AMÉM.

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 É 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.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso:
PAI E FILHO E ESPÍRITO SANTO.
TODOS: AMÉM.
Dir.: Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
26. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Nm 11,4-15/ Sl 80(81) /
Mt 14,22-36
3ª-feira: Nm 12,1-13 / Sl 50 (51) /
Mt 15,1-2.10-14
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AGIR – DÍZIMO, RESPONSABILIDADE DE TODOS
“De fato, onde está o seu tesouro, aí estará
também o seu coração”. (Mt 6, 21)
Dar o Dízimo é uma questão de fé e de
amor a Igreja, aos irmãos e ao próprio
Deus. Portanto o dízimo deve ser um trabalho missionário de cada um de nós que
estamos envolvidos nas diversas equipes
e pastorais. Em nossa missão precisamos
buscar os irmãos que ainda não participam
e esses, evangelizados, terão consciência
do valor do Dízimo.
Mas quanto e como dar o Dízimo
O ato de dar o dízimo deve ser mensal e não
anual, semestral ou eventual, para quem
recebe salário todo mês. É um percentual
que deve ser aplicado sobre o que você
recebe. Aqueles que não recebem salário
fixo como, por exemplo, os autônomos,
precisam separar sobre aquilo que ganharam a parte que é de Deus e devolver na
comunidade. Aqueles que moram em áreas
rurais, devem dar o dízimo por ocasião de
suas colheitas e de outras fontes de renda
que possam ter.
Não adianta contribuir com o dízimo apenas
para enganar nossa consciência ou para
estarmos inscritos no cadastro de dizimistas da comunidade. O dízimo deixa de
ser considerado dízimo e se torna esmola
quando um católico que tem condições
financeiras de dar um valor prefere contribuir com menos.

É preciso ter claro quando ouvir falar sobre
a importância do Dízimo na Igreja, que de
maneira alguma estamos agindo como
pastores mercenários, mas evangelizando,
já que é a palavra de Deus quem sustenta e
motiva essa missão e toda a ação pastoral.
O Dízimo é um dos meios pelo qual cada
cristão, vivendo como membro da família
do povo de Deus, demonstra sua co-responsabilidade pela vida e pela manutenção
da Igreja. O Dízimo não é uma esmola, uma
coleta, nem um meio de pagar os sacramentos. A Igreja não precisa de esmolas,
mas de membros responsáveis, irmãos
e irmãs da mesma família, que ajudem a
mantê-la. A meta agora é assumir nosso
compromisso de cristãos comprometidos
com a Igreja e com o Reino de Deus. Essa
é a nossa missão como cristãos, como
Igreja.
Não se deve dar o Dízimo por causa do
retorno. Deus também nos dá tanta coisa
boa e qual retorno Ele recebe? O Dízimo nos
ensina a generosidade e ter um coração
agradecido sempre agrada a Deus. Dízimo é
gesto de fé, de gratidão, de fraternidade. Dar
o Dízimo é muito mais que uma obrigação,
é a própria vivência do grande mandamento
do amor: “Amai-vos uns aos outros como
eu vos amei” (Jo 15, 12)
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