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22º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

COR VERDE – ANO C 

São Paulo, 01 de Setembro de 2019 

Missa: Comunidade São José - Domingo do Dizimo 
 
                                                                                                                                                                                     

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

MÊS DA BÍBLIA 
 

AMBIENTE: 

Coluna de vidro com a Bíblia grande, permanecer na porta de entrada durante todo o mês de Setembro 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
                

“A PALAVRA DE DEUS É VIVA E EFICAZ” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, somos reunidos pelo Senhor, para tomar lugar na ceia eucarística e 

partilhar de sua amizade, ouvindo sua Palavra e recebendo-o na comunhão. Jesus, mediador da 

nova aliança, com carinho preparou uma mesa para nós. Iniciando o mês da Bíblia, nesta Semana 

da Pátria, queremos que nossos corações se abram à novidade do Reino de Deus, deixando de 

lado tudo o que não condiz com seu projeto. Que a Palavra de Deus nos torne sábios na vivência 

da nossa missão. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

SAUDAÇÃO:  
 

MOMENTO DO DÍZIMO: 

- Após a saudação inicial, o animador convida todos a sentarem. Somente quando sentarem anuncia:  
 

Animador: MEMÓRIA DO DÍZIMO: 
 

- Aquele que for fazer a primeira leitura (ou outro que estiver melhor preparado)  lê o texto abaixo:  

Leitor: Pelo dízimo, que é uma contribuição motivada pela fé, os fiéis vivenciam a comunhão, a 

participação e a corresponsabilidade na evangelização. A contribuição com o dízimo deve ser 

assumida de modo permanente: mensal ou estar associada ao momento que se recebe o salário ou 

outros tipos de ganho.  Em nosso Santuário, muitos contribuem como dízimo mensal e regular. 

Lamentavelmente, outros não o fazem. O parco número de dizimistas faz com que apenas 80% 

de nossas despesas mensais sejam sanadas de maneira conveniente. Por isso, precisamos de você 

como dizimista! Seja um corresponsável da Evangelização! Seja dizimista deste Santuário! 
- Inicia-se o canto, todos ficam em pé, entra o Banner da Campanha e coloca-se no lugar preparado.  
 

Canto:  

É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis). 
1) Nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar. 

2) Vem ser dizimista na comunidade caminho seguro de verdadeira fraternidade. 
 

Em seguida reza-se a Oração do Dizimista.   
 

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com 

a oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de cristo, os seus méritos e a nossa vida 

para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa 

vida e eternidade. Amém! 
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ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

OREMOS: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: (Eclo 3,19-21.30-31) 
 

SALMO RESPONSORIAL: (SL 67) 

“Com carinho preparastes uma mesa para o pobre!”  
 

2ª LEITURA: (Heb 12,18-19.22-24) 
 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 
 

EVANGELHO: (Lucas 14,1.7-14) 
 

HOMILIA: 
 

PROFISSÃO DE FÉ: 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R./ Jesus, manso e humilde, ensinai-nos o Vosso Amor! 
  

1. “Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado” (Lc 14,11)  

Senhor, ajudai a Igreja, vossa esposa, a ser para o mundo exemplo de serviço humilde e de 

doação, buscando servir com amor e compaixão a todas as pessoas, especialmente os mais 

fragilizados, nós vos imploramos:    
 

2.  “Com carinho preparastes uma mesa para o pobre!” (Sl 67) 
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, e 

colaboradores que contribuem com seus bens e seus dons em nosso Santuário, socorrei os aflitos, 

os necessitados, os desempregados e curai os doentes, nós vos imploramos:   
 

3.  “Deus ama quem da com alegria” (Cf. 2 Coríntios 9:7) 

Senhor, nosso Deus te bendizemos por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário, eles 

ajudam o nosso trabalho evangelizador. Suplicamos que associe a eles muitos outros dizimistas. 

Nós vos imploramos: 
 

ORAÇÃO: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 
 

PAI NOSSO: 
 

COMUNHÃO: 
 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

AVISOS PAROQUIAIS:      
 

ANIVERSARIANTES: 

 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 


