Mês de Conscientização
sobre o Dízimo - 2018

gesto de amor a Igreja

3ª SEMANA (DE 17 A 23 DE NOVEMBRO) – 33ª SEMANA DO TEMPO COMUM
Utilizar os cartazes, flyers e folders referentes à dimensão EVANGELIZAR, que se encontram
no CD distribuído pela Arquidiocese.
NAS MISSAS:
•

Contextualizar como o Dízimo contribui com o processo de Evangelização.
A importância da formação e das missões.

•

Distribuir o material referente à dimensão EVANGELIZAR (que está no CD).

Comentário inicial: Participar da Eucaristia nos fortalece para o processo de
Evangelização. É missão de todos nós e Deus nos chama para que juntos nos tornemos
mais fortes para enfrentar os desafios desse mundo. Através do dízimo as paróquias
podem organizar suas missões nas comunidades, contribuindo para o aprofundamento
da comunhão e partilha, sustentando as pastorais e capacitando os leigos e leigas para
missão. Hoje, em especial, no dia mundial dos pobres, clamemos a ajuda de Deus para
sabermos defender a dignidade dos seus filhos e filhas desvalidos.
Sugestões de preces: Senhor, te pedimos pela Santa Igreja, para que seja protegida
dos ataques que a rodeiam e para que experimente o poder de Deus no cumprimento
da sua missão evangelizadora. Rezemos.
Senhor, por todos cristãos, leigos e leigas, conscientes de nossa vocação à santidade
de vida, como parte integrante desta comunidade, que sejamos também conscientes de
nossa corresponsabilidade como dizimistas para o crescimento da ação evangelizadora
da Igreja. Rezemos.
Senhor, por todas as pessoas que se comprometem com a evangelização, que
participam dos momentos formativos para melhor servir, e que são verdadeiros
missionários junto aos seus familiares e amigos. Rezemos.
Oração Final: Senhor, que o Espirito Santo nos fortaleça na missão. Que saibamos
discernir os caminhos do Senhor a fim de levarmos a sua Palavra a todos os povos.
Que cada dizimista saiba agradecer por tudo que recebestes gratuitamente do Pai.
Amém.
NAS REUNIÕES DOS GRUPOS E PASTORAIS:
•

Promover reflexões sobre a dimensão do dízimo EVANGELIZAR.

•

Propor ações concretas neste sentido.

Pastoral do Dízimo

