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Celebração da Partilha – Diocese de Caraguatatuba - SP 
Orientações para as equipes de celebração nas Missas da partilha. 
 

1) Preparar o ambiente: Coração que possa ser visível para a assembléia com a 
frases: doação, partilha, generosidade e outras..., Tecido roxo para cobrir o 
coração no ato penitencial, local para depositá-lo... 

 
2) Convidar todos os agentes da pastoral com a camiseta para levar o Coração na 

procissão de entrada.  
 

3) Instruir as equipes de canto para prepararem músicas apropriadas para a 
celebração, trabalhando principalmente o ato penitencial.  

 
4) As Leituras poderiam ser feitas pelos agentes da Pastoral do Dízimo em comum 

acordo com a pastoral Litúrgica.  
 

5) Orações: Missa em  ação de graças B Página 931 do Missal Romano e Oração 
Eucaristica V Página 495 do Missal Romano 

 
6) Sugestões para ofertório: Coleta convidando as pessoas a se aproximarem do 

cesto e entregar algum símbolo como cartão ou outro símbolo (sementes) 

 
DÍZIMO, RESPONSABILIDADE DOS CRISTÃOS 
 
Comentário inicial.: Reunidos e unidos na mesa da Palavra e da Eucaristia, Deus nos 
chama a viver integralmente a partilha do Evangelho, que se expressa também pelo 
dízimo ofertado. O dízimo é, a um só tempo, sinal de nossa gratidão a Deus, do nosso ser 
Igreja e da nossa participação comunitária. É do compromisso com o dízimo que a Igreja 
poderá viver e sustentar com dignidade sua missão pastoral, social e evangelizadora. 
Dízimo é força comunitária, é compromisso com a vida, é testemunho de fé que se traduz 
na partilha consciente e livre de pequena parcela dos bens necessários ao nosso 
sustento. 
 
Na procissão de entrada introduzir o “Coração” juntamente com os agentes da 
pastoral permanecendo aos pés do presbitério. ( Se a equipe preferir poderá 
colocar outras pessoas para entrar com o coração como por Ex: crianças, jovens, 
catequistas...)   
 
Ritos Iniciais 
 
 
 
ACOLHIDA 
PR.: Irmãos e irmãs, é o Senhor da vida, da misericórdia, do amor e da fraterna partilha 
que hoje nos reúne: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 
AS.: Amém! 
 
PR.: O Deus da esperança, que nos cumula sempre de alegria, paz e amor, esteja 
sempre com todos vocês! 
AS.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 
ATO PENITENCIAL    
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Motivação espontânea feita pelo Padre.: Acolher o coração no presbitério, 
parcialemte coberto com tecido roxo, sinal De um coração dividido entre a 
PARTILHA e EGOISMO. Com o canto Conheço um coração de Pe. Joaozinho 
convidar a assembéia a refletir sobre sua fidelidade à Deus e à Comunidade! Após o 
canto, concluir: 
- Senhor, que viestes salvar os corções arrependidos, tende piedade de nós. SENHOR 
TENDE PIEDADE DE NÓS! 
- Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. CRISTO TENDE 
PIEDADE DE NÓS! 
- Senhor, que intercedei por nós junto do Pai, tende piedade de nós. SENHOR TENDE 
PIEDADE DE NÓS!  
Padre.: Deus, Pai cheio de amor e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza a vida eterna. 
AS.: Amém! 
 
HINO DE LOUVOR       
Comentarista  ou o padre: A comunidade reunida em nome da Trindade é convidada a 
dar glórias ÀQUELE que nos mantém fiés no Amor e na partilha.  No momento do 
Canto, retirar o tecido roxo que cobre o coração e após ou durante o canto 
depositar o mesmo em lugar de destaque! 
 
PR.: OREMOS (pausa):  Oração de a ação de graças B 
 
Liturgia da Palavra: Deus fala por meio da Palavra! Abrir o coração para estutá-lo é sinal 
de amor. Praticar a Sua Palavra é perseverar nos seus mandamentos. 
I LEITURA (Eclesiástico 35, 4-13 )  
SALMO DE RESP. — 49 (50) Folha 
II LEITURA (2Cor 9,7-15) (6-9) 
EVANGELHO ( Lc 21, 1-4)  
 
PROFISSÃO DE FÉ    
 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA  
1)De uma evangelização eficiente nasce um dízimo consciente. 
Que nossas Igrejas, assistidas pelo Espírito Santo, encontrem sempre maneira eficaz de 
evangelização, que despertem em seus fiés a consciência de pertença a Deus, 
integralmente, e o compromisso com os irmãos e com o próprio templo. Praticar o dízimo 
passa por essa plenitude – por isso, rezemos: 
- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento. 

 
2)Da vivência dos sacramentos nasce um dízimo efetivo e frutuoso. 
A prática do dízimo, como a dos sacramentos, são forças que curam as feridas do pecado 
e nos dão vida nova no Senhor; pois a Palavra de Deus na Sagrada Escritura está repleta 
de promessas de suas bênçãos aos que praticam e promovem sua justiça na terra. 
Praticar o dízimo passa pela mesa dos sacramentos e se transforma em mesa de 
comunhão – por isso, rezemos. 
- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento. 

 
3)O dízimo não nos pertence porque dízimo é de Deus. 
Que jamais nos cansemos de entregar fielmente nosso dízimo aos nossos templos, 
consagrando-o ao Senhor, em sinal de reconhecimento e gratidão pelos dons que Ele nos 
dá. Praticar o dízimo, no entanto, não nos exime  
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da oferta; aquela que colocamos em nossos altares e aquela que compartilhamos com o 
irmão necessitado – por isso, rezemos. 
- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento. 

 
4)Nosso Dízimo nos espiritualiza porque nos liberta do apego às coisas. 
Que nossas Igrejas, assistidas pelo Espírito Santo, empenhem-se na sistemática do 
dízimo: implantação, administração e correta destinação de seus recursos, cumprindo 
com obediência e fidelidade o que exorta a Palavra de Deus. Praticar o dízimo passa 
também pela dimensão de sua aplicação e ação de graças pelos frutos colhidos – por 
isso, rezemos: 
- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento. 
 
Concluir as preces com a oração do Dizimista 
Deus, Pai de amor,//que tudo nos dás com generosidade://Obrigado pela vida,//pelos 
sonhos e realizações//que teu amor nos faz experimentar.//Obrigado porque estás 
presente em nossos projetos,//quando vislumbramos//que a vida é um dom a ser 
partilhado.//Pedimos-te, ó Pai,//que volvas o nosso coração//para a fraterna partilha do 
dízimo,//e abras a nossa consciência//para o compromisso cristão da solidariedade.//Que 
nosso dízimo//seja suporte para alimentar//uma Igreja que seja humana,//divina e 
missionária. Amém. 
 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA - V   (Missal, pág. 495) 
 
RITO DA COMUNHÃO 
 
RITO FINAL E BENÇÃO FINAL 
 
 
 

DÍZIMO, EXPERIÊNCIA DE FÉ (FRASES) 
 
O dízimo é experiência de fé que torna concreto e possível o sonho de fraternidade.  
 
Da consciência e prática do dizimista dependem em grande parte o dinamismo e a vida 
da comunidade. 
 
O amor e a generosidade têm de caracterizar a nossa contribuição. Não se contribui para 
querer receber, mas porque somos gratos a Deus, que nos dá tudo. O amor evidencia a 
nossa necessidade de agradecer. 
 
Nosso coração deve ser a medida da entrega. Em Malaquias, Deus nos diz que é 
necessário pagar integralmente o dízimo, para que em casa não falte alimento.  
 
Ora, é necessário pensar que a casa de Deus, hoje, tem como endereço os irmãos que 
precisam ser assistidos e promovidos.  
 
O dízimo tem de provocar em nós um compromisso social de té. E Deus ainda diz: ''Fazei 
a experiência". Se é lei, Palavra de Deus, não temos por que temer. 
 



 4 

Em Atos dos Apóstolos 2,42-46 vemos que o modelo de Igreja criado pelos primeiros 
cristãos com a força do Espírito Santo tem como base a partilha da vida e dos bens. 
Ninguém sofria privação e ninguém tinha demais.  
 
A partilha se apresenta como condição para o advento da justiça. Jesus, em Mt 17,24-27 
manda pagar o dízimo; isso porque a sua vida foi uma entrega plena e total ao Pai, na 
construção do Reino. 
 
O dízimo é uma resposta de amor e gratidão a Deus. Cada cristão precisa sentir no seu 
coração o apelo espontâneo e se comprometer com a sua Igreja. 
 
O dízimo é um desafio de fé; portanto, é uma oferta espontânea, comunitária, alegre e 
generosa, consciente e sistemática.  
 
Não é uma taxa, tributo para alívio da consciência.  
 
Contribuindo com o dízimo, o cristão está sendo ajudado e ajudando a sua Igreja a ser 
mais missionária, está testemunhando e expressando sua fé e está atento às necessi-
dades de seus irmãos mais pobres que precisam ser ajudados e promovidos. 
 
O dízimo que temos é o espelho da comunidade que somos. 


