Roteiro Celebrativo – Mês Diocesano do Dízimo – 2017

02 de julho de 2017
13º Domingo do Tempo Comum
Verde – Glória – Credo

Motivação Inicial:
Sejam bem-vindos à celebração eucarística. Convocados pelo Pai, incorporados
a Cristo e movidos pelo Espírito Santo, tornamo-nos assembleia celebrativa para ouvir a
Palavra, que indica que não estamos sozinhos em nossas tarefas cotidianas e em nossa
missão eclesial. Em nossa Diocese de Taubaté iniciamos o mês diocesano do Dízimo,
com o tema: “Dizimo, gesto de oração.” e o lema: “Glorifica o Senhor com
generosidade e não negues as primícias de tuas mãos.” (Eclo 35,15).
Em comunhão com toda a Igreja, iniciemos nossa celebração, cantando.

Preces:

1. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Wilson, pelos padres e diáconos de nossa
Diocese, para que exerçam com alegria o seu ministério, em favor do povo
santo, que lhes foi confiado, peçamos:
Atendei, Senhor, nossa prece confiante!
2. Pelo nosso País, que vive este momento delicado de crise econômica e política,
para que nós, não abandonemos nossas responsabilidades enquanto cidadãos,
nem desanimemos na desventura, peçamos.
3. Por aquelas pessoas que, em busca de melhores condições de vida, precisam
abandonar seu país, encontrem comunidades que as acolham e lhes deem
dignidade e respeito, peçamos.
4. Por nossa Paróquia (Comunidade), para que guiada pelo Espírito Santo consiga
desenvolver um trabalho de conscientização do dízimo, de modo, que isso
proporcione uma melhor edificação do Reino, peçamos.

Realização: Pastoral do Dízimo

-

Roteiros: Assessoria Diocesana para a Pastoral da Liturgia

Roteiro Celebrativo – Mês Diocesano do Dízimo – 2017

09 de julho de 2017
14º Domingo do Tempo Comum
Verde – Glória – Credo

Motivação Inicial:
Irmãos e irmãs, encontramo-nos neste dia que o Senhor fez para nós, para
ouvirmos a Palavra e alimentarmo-nos do Corpo e Sangue de Cristo. Cristo convida-nos
a nos aproximar dele e acolher a suavidade do seu jugo. Para o conseguirmos, basta que
sejamos pequeninos e humildes. Ao celebrarmos o Mês Diocesano do Dízimo, tomemos
consciência de sua dimensão social, que pode tantas vezes aliviar, com a caridade
paroquial, os fardos que a vida impõe aos mais pobres. Iniciemos nossa celebração,
cantando.

Preces:
1. Pelo Papa, bispos, presbíteros, diáconos e pelos trabalhadores que Deus envia
para a sua messe, peçamos:
Atendei, Senhor, nossa prece confiante!
2. Pelos que ainda não conhecem a Jesus Cristo, pelos que recebem os mensageiros
do Evangelho e por aqueles que se recusam a escutá-los, peçamos:
3. Por nosso município, por aqueles que nos governam, para que saibam trabalham
em parceira com os conselhos paritários e ouçam o povo e assim promovam o
bem comum, peçamos.
4. Para que nossa comunidade paroquial cresça na consciência da participação
através da partilha do dízimo, vivendo como um gesto de oração e generosidade,
peçamos.

Realização: Pastoral do Dízimo

-

Roteiros: Assessoria Diocesana para a Pastoral da Liturgia

Roteiro Celebrativo – Mês Diocesano do Dízimo – 2017

16 de julho de 2017
15º Domingo do Tempo Comum
Verde – Glória – Credo

Motivação Inicial:
Neste décimo quinto domingo do Tempo Comum, como povo peregrino, aqui
nos encontramos reunidos para ouvir e acolher a Palavra e celebrarmos a Eucaristia.
Temos um grande compromisso missionário: semear. Na esperança vivida e partilhada
desejamos semear no coração de todos, o valor e a importância de nossa
responsabilidade eclesial contribuindo com o dízimo. Dando início a nossa celebração,
cantemos todos juntos.

Preces:
1. Por todos que trabalham semeando a Palavra em tantas realidades eclesiais, para que
sejam sempre fortalecidos pelo Espírito Santo, rezemos:
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo!
2. Para que o Ano Mariano promova em todas as comunidades a devoção a Nossa
Senhora, fazendo com que todos se tornem como ela, missionários do Reino, rezemos:
3. Pelos que cultivam a terra em meio a tantas dificuldades, para que seu trabalho seja
reconhecido, rezemos:
4. Por cada um de nós, que assumimos o compromisso de sermos semeadores da boa
nova, para que nosso dízimo, ofertado com amor e esforço, se multiplique em favor de
muitos, rezemos:

Realização: Pastoral do Dízimo

-

Roteiros: Assessoria Diocesana para a Pastoral da Liturgia

Roteiro Celebrativo – Mês Diocesano do Dízimo – 2017

23 de julho de 2017
16º Domingo do Tempo Comum
Verde – Glória – Credo

Motivação Inicial:
Somos todos bem-vindos a esta celebração eucarística. É o domingo, o dia que o
Senhor fez para nós. Na liturgia da Palavra, Jesus nos instrui a respeito da presença do
joio, que dificulta a livre manifestação dos sinais da presença do Reino de Deus em
nosso meio. Apresentemos ao Senhor, nossos bons propósitos de contribuir com nossa
comunidade oferecendo com generosidade o dízimo, semeando assim, uma boa semente
que produza frutos segundo o Reino de Deus. Iniciemos, nossa celebração, cantando.

Preces:
1. Para que o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Wilson, nosso Pároco (e Vigário
Paroquial) semeiem a boa semente nos corações humanos, rezemos:
Escutai, Senhor, nossa prece confiante!
2. Para que nenhum de nós fique julgando as outras pessoas com dureza ou
preconceito, mas todos sejamos defensores do bem e da verdade, rezemos:
3. Para que o Ano Mariano seja um tempo favorável e que nossa devoção à Maria
nos ajude a sermos obediente à vontade de Deus, rezemos:
4. Para que este período de conscientização paroquial do dízimo, ajude nossa
comunidade a tirar do coração das pessoas as concepções errôneas existentes em
torno deste trabalho, rezemos:

Realização: Pastoral do Dízimo

-

Roteiros: Assessoria Diocesana para a Pastoral da Liturgia

Roteiro Celebrativo – Mês Diocesano do Dízimo – 2017

30 de julho de 2017
17º Domingo do Tempo Comum
Verde – Glória – Credo

Motivação Inicial:
Celebrando o décimo sétimo domingo do Tempo Comum, continuamos nossa
caminhada eclesial seguindo os passos de Jesus. Hoje, a Palavra proclamada nos
recorda a oração que Salomão dirigiu a Deus, no início do seu reinado. Ele não pediu
longos anos de vida, riquezas ou a morte de seus inimigos, mas suplicou a Deus que lhe
desse inteligência, sabedoria e discernimento. Façamos da oração de Salomão a nossa,
principalmente dentro deste processo evangelizador do dízimo. Vamos participar desta
celebração, cantando, alegremente.

Preces:
1. Pela Igreja, o Papa Francisco e todos os fiéis, para que todos sejam
perseverantes no caminho do discipulado missionário de Jesus Cristo, rezemos:
Escutai, Senhor, nossa prece confiante!
2. Pelas crianças e jovens estudantes e por seus professores e educadores, a fim de
que em todos transpareça a busca da verdade sobre Deus, o mundo e as pessoas,
rezemos:
3. Para que a celebração do Ano Mariano seja para todos um tempo favorável de
crescimento na fé e no testemunho do Evangelho, rezemos:
4. Para que este mês diocesano do dízimo, que encerramos hoje, produza, pela
graça de Deus, os frutos necessários para o crescimento da ação evangelizadora
em nossa comunidade, rezemos:

Realização: Pastoral do Dízimo

-

Roteiros: Assessoria Diocesana para a Pastoral da Liturgia

