
3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios (pausa). 
Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR                                           
Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 

damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de 

Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / 

acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com 

o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, força daqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, 
seguindo os vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O Reino de Deus é como a semente 
que cresce com força irresistível. O 
Senhor faz da humanidade o sinal de 
seu reinado definitivo. Ela, ao acolher 
sua vontade, torna-se fonte da vida que 
dele procede. Ouçamos:  

6. PRIMEIRA LEITURA  (Ez 17,22-24)

Leitura da profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo tirarei um galho 
da copa do cedro; do mais alto de seus ramos arrancarei 
um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. 

RITOS INICIAIS

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

MÊS DO DÍZIMO

 “O Reino de Deus é como quando 
alguém espalha a semente na terra.”

A. Irmãos e irmãs, o Reino de Deus é a 
novidade trazida por Jesus à humanidade. 
Sua força é comparada ao grande milagre 
que ocorre quando a semente cresce 
pela graça de Deus. Ainda por vir de 
modo pleno, o Reinado de Deus dá 
seus sinais na história humana, que 
é estimulada a viver peregrina com 
esperança e confiança. Cantemos: 

1. CANTO DE ABERTURA

1. Não sei se descobriste a encantadora luz, / no olhar 
da mãe feliz que embala o novo ser. / Nos braços leva 
alguém, / em forma de outro eu; / vivendo agora em 
dois, se sente renascer.

A mãe será capaz de se esquecer, / ou deixar de amar 
algum dos filhos que gerou? / E se existir acaso tal 
mulher, / Deus se lembrará de nós em seu amor.
2. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus; / tomou 

seu povo ao colo; quis nos atrair. / Até a ingratidão 
/ inflama seu amor; / um Deus apaixonado busca a 
mim e a ti!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá 
folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. 
Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de 
sua ramagem as aves farão ninhos. E todos as árvores do 
campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore 
alta e elevo a árvore baixa; faço secar a árvore verde e 
brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 91 (92)
Como é bom agradecermos ao Senhor.
• Como é bom agradecermos ao Senhor / e cantar salmos 

de louvor ao Deus Altíssimo! / Anunciar pela manhã 
vossa bondade; / e o vosso amor fiel, a noite inteira.

• O justo crescerá como a palmeira, / florirá igual ao 
cedro que há no Líbano; / na casa do Senhor estão 
plantados, / nos átrios de meu Deus florescerão. 

• Mesmo no tempo da velhice darão frutos, / cheios de 
seiva e de folhas verdejantes; / e dirão: “É justo mesmo 
o Senhor Deus, / meu Rochedo; não existe nele mal!”

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 5,6-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem 
lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos 
peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e 
não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e 
preferimos deixar a moradia do nosso corpo, para ir morar 
junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos 
em ser agradáveis a ele, quer estejamos no corpo, quer 
tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos 
de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, 
para cada um receber a devida recompensa – prêmio ou 
castigo – do que tiver feito ao longo de sua vida corporal.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Semente é de Deus a Palavra, / e o Cristo é o semeador; 
/ todo aquele que o encontra, / vida eterna encontrou.

10. EVANGELHO (Mc 4,26-34)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse à multidão: “O Reino de Deus 
é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai 
dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando 
e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra 
por si mesma produz o fruto: primeiro aparecem as folhas, 
depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a 
espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete 
logo a foice, porque o tempo da colheita chegou”. E Jesus 
continuou: “Com que mais poderemos comparar o Reino 
de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O 
Reino de Deus é como o grão de mostarda, que, ao ser 
semeado na terra, é a menor de todas as sementes da 
terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que 
todas as hortaliças e estende ramos tão grandes, que os 
pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra”. Jesus 
anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas, 

conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por 
meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os 
discípulos, explicava tudo. 
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa 
Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Senhor nossas preces, afim de que, 
por meio de sua graça e nossa adesão, possa germinar 
em nós a semente do Reino.

L. Senhor, amparai a vossa Igreja para que jamais se esqueça 
que vive como peregrina neste mundo, sem, no entanto, 
deixar de encontrar os sinais de vossa presença na história 
humana, nós vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
L. Senhor, fazei com que o vosso povo reconheça vossa 
fidelidade ao cumprir vossa promessa na encarnação do 
Verbo Divino, para que responda com a fé dando testemunho 
do Reino na vida em sociedade, nós vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
L. Senhor, fortalecei os dizimistas de nossa comunidade, para 
que continuem perseverantes nessa obra de evangelização, 
evidenciando que a partilha generosa e a solidariedade  
são anúncios de vosso reino, em uma estrutura social que 
incentiva o consumismo e o egoísmo, nós vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.

 (Preces da comunidade)
S. Em comunhão com todos os dizimistas, que procuram 
construir o Reino de Deus, concluamos nossas preces 
rezando:
T. Deus, Pai de amor, que tudo nos dais com generosidade: 
Obrigado pela vida, pelos sonhos e realização que vosso 
amor nos faz experimentar. Obrigado porque estais 
presente em nossos projetos, quando vislumbramos que 
a vida é um dom a ser partilhado. Nós vos pedimos, ó Pai, 
que torneis o nosso coração mais aberto à fraternidade e 
à partilha do dízimo e que a nossa consciência seja aberta 
para o compromisso cristão da solidariedade. Que nosso 
dízimo seja suporte para alimentar uma igreja que seja 
humana, divina e missionária. Amém.

A. Bendigamos ao Senhor, pois, 
em sua vida doada, está a certeza 
de que ele é o grão caído na terra, 
que brota pleno de vida para nos 
vivificar. Cantemos: 

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir: / um sonho 
tão normal. / Dissipei meus bens, o coração também, no 
fim, / meu mundo era irreal.

LITURGIA EUCARÍSTICA



S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Nelson, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão 
com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos 
e mártires, e todos os santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.                   
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para 
que sejam um como nós, diz o Senhor.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Procuro abrigo nos corações, / de porta em porta desejo 
entrar. / :Se alguém me acolhe com gratidão, / faremos 
juntos a refeição.: (2x)
1. Eu nasci pra caminhar assim, / dia e noite, vou até o fim. / 

O meu rosto o forte sol queimou, / meu cabelo o orvalho 
já molhou. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

2. Vou batendo até alguém abrir. / Não descanso: o amor me 
faz seguir. / É feliz quem ouve a minha voz / e abre a porta; 
entro bem veloz. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

3. Junto à mesa vou sentar depois / e faremos refeição, nós 
dois. / Sentirá seu coração arder; / e esta chama tenho que 
acender. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

4. Aqui dentro o amor nos entretém; / e lá fora, o dia eterno 
vem. / Finalmente nós seremos um / e teremos tudo em 
comum. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos fiéis em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa Igreja. P.C.N.S. 
T. Amém.   

Confiei no teu amor e voltei. / Sim, aqui é meu lugar. / Eu 
gastei teus bens, ó Pai, e te dou / este pranto em minhas mãos.
2. Mil amigos conheci, disseram adeus. / Caiu a solidão em 

mim. / Um patrão cruel levou-me a refletir: / meu pai não 
trata um servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, / morreu no abraço 
o mal que eu fiz. / Festa, roupa nova, o anel, sandália aos 
pés, / voltei à vida, sou feliz.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs,...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

S. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos 
seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que 
jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. 
P.C.N.S.
T. Amém.

15.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B                              
Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
criador do mundo e fonte da vida.  Nunca abandonais a 
obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. 
Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso 
povo de Israel.  Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, 
acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e 
por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos 
da História até a felicidade perfeita em vosso reino.  Por essa 
razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que 
amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio 
de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso 
Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai  vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.



S. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus! 

20. CANTO

1. Se um dia caíres no caminho, / não digas nunca a teu pobre 
coração: / És mau, és traidor, ingrato e desleal. / Nem olhes 
mais para o céu, não tens perdão!

Rancor destrói um coração que errou. / Melhor usar de 
mansidão e amor.

2. Corrige teu coração ferido, / dizendo: amigo, coragem, 
vamos lá! / Tentemos outra vez chegar até o fim. / E Deus 
é bom, Ele vai nos ajudar!

A. O Reino de Deus nos é dado; precisamos 
acolher sua proposta de salvação. Sabendo 
que o Reino de Deus é o próprio Cristo 
em nosso meio, partamos na missão de 
anunciar sua presença redentora.  

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo Comum III)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!

RITOS FINAIS

Quando falamos do dízimo 
devemos, antes de tudo, fazer 
referência à Palavra de Deus, onde 
encontramos o fundamento desta 
prática milenar. Mas não é suficiente 
apenas citar textos bíblicos que 
falam do dízimo, é necessário 
situá-lo num contexto mais amplo, 
inserindo-o na teologia do Novo 
Testamento sobre o primado 
do Reino de Deus e o senhorio 
de Cristo. Assim descobriremos 
que, antes de tudo, o dízimo é 
um ato de adoração, no qual se 
expressa a centralidade de Deus 
em nossas vidas. Kierkegaard, um 
filósofo cristão, com razão definiu 
a adoração como o movimento do 
coração, através do qual o homem 
expressa que Deus é tudo para ele.

Segundo o desígnio de Deus, 
os bens não são propriedades 
nossas de modo absoluto, pois, na 
medida em que proclamamos que 
Ele é o Senhor de nossas vidas, 
estamos afirmando que tudo o que 
possuímos, em última instância, 
pertence a Ele. Somos seus servos 
em nosso ser e em nossa vida e 
somos administradores dos bens. 
Tudo é dele; Ele, porém, nos permite 
usar as coisas  “como se fossem 

nossas”. No entanto, não podemos 
nos esquecer que é necessário usá-
las de acordo com as suas normas.

Isto supõe três atitudes: primeiro 
devemos moldar a nossa conduta 
sempre pela honestidade, pois 
esta é uma exigência básica do 
testemunho cristão. Em segundo 
lugar, é necessário estarmos abertos 
às exigências da caridade fraterna 
e da defesa da justiça, pois um 
princípio elementar do ensino social 
da Igreja é o destino universal dos 
bens: “Deus destinou todos os bens 
a todos os homens”.  Em terceiro 
lugar, devemos honrar a Deus com 
o nosso dízimo e nossas ofertas, 
como expressão de adoração e 
proclamação de que Ele é o Senhor 
e dono de tudo o que somos e 
possuímos.

Certamente isto pode nos parecer 
difícil, mas é profundamente 
libertador, visto que um grande 
mal que nos impede de sermos 
livres é o apego às coisas materiais. 
Principalmente numa sociedade 
consumista como a nossa, em que as 
pessoas muitas vezes passam a viver 
tendo como único objetivo na vida 
a busca do ter.  O ser humano tem 
uma vocação muito mais sublime do 

que simplesmente viver em função 
dos bens. Aqui podemos usar o 
mesmo princípio que Jesus usou 
acerca do sábado, transpondo-o 
para os bens materiais: “Os bens 
foram feitos para o homem e não o 
homem para os bens”.

Esta consciência, vivida numa 
perspectiva eclesial, nos leva a 
um tipo de participação, na qual 
o econômico também expressa o 
nosso compromisso com a vida 
em comunidade. Neste sentido 
constatamos com alegria, a frutuosa 
caminhada da pastoral do dízimo 
em nossa diocese. Que este mês, 
dedicado à conscientização do 
dízimo, possa fortalecer ainda 
mais em nós esta consciência, 
para que possamos adorar a Deus, 
também através de nossas posses 
e com um sentido profundo de 
pertença, de co-responsabilidade e 
de participação eclesial.

Pe. Djalma Lopes Siqueira
Professor de Teologia Pastoral e 

Missiologia no ITEFIST
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: 2Cor 6,1-10; Sl 97(98); Mt 5,38-42.
3a feira: 2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 5,43-48.
4a feira: 2Cor 9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18.
5a feira: 2Cor 11,1-11; Sl 110(111); Mt 6,7-15.
6a feira: 2Cor 11,18.21b-30; Sl 33(34); Mt 6,19-23.
Sábado: 2Cor 12,1-10; Sl 33(34); Mt 6,24-34.
12º DTC: Jó 38,1.8-11; Sl 106(107); 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41.


