Mês de Conscientização
sobre o Dízimo - 2018

gesto de amor a Igreja

4ª SEMANA (DE 24 À 30 DE NOVEMBRO) – 34ª SEMANA DO TEMPO COMUM SOLENIDADE DE CRISTO, REI DO UNIVERSO
Utilizar os cartazes, flyers e folders referentes à dimensão PARTILHAR, que se encontram
no CD distribuído pela Arquidiocese.
NAS MISSAS:
•

Contextualizar a experiência dizimal com a opção preferencial pelos pobres. A dimensão da Partilha
(Caritativa). Cristo, Rei do Universo.

•

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

•

Após a Celebração promover o “Café Comunitário”, para confraternizar. (Avisar com antecedência
para que cada pessoa leve lanche para partilhar ou se a comunidade preferir, prepare-se um café
com recursos provenientes do próprio dízimo).

Comentário inicial: Neste domingo celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo; neste dia
conclui-se, também, o ano do laicato; e encerrando-se o mês de conscientização sobre o dízimo
somos convidados a PARTILHAR. Por meio de gestos de generosidade, atenção, carinho e misericórdia,
vamos transformando nossas ações e a própria sociedade. Pondo-se a servir, Cristo nos dá o exemplo
de como agir com olhar misericordioso para com o próximo. A dimensão caritativa do dízimo se
manifesta no cuidado que a Igreja, como continuadora da missão de Jesus, tem com os pobres. As
paróquias destinam uma porcentagem do dízimo recebido para realizar ações sociais e apoiar projetos
de promoção humana. Por isso, hoje somos convidados a rezar para que a dimensão social do dízimo
alcance, cada vez mais, os seus objetivos.
Sugestões de preces: Senhor, que tenhamos o coração caridoso e desprendido dos bens dessa terra
para que busquemos a riqueza que provém do céu. Rezemos.
Senhor, por todos cristãos, leigos e leigas, que conscientes da sua responsabilidade enquanto Igreja,
perseverem no caminho da justiça e da paz. Rezemos.
Senhor, por todos os dizimistas, que não lhes falte o pão de cada dia, a saúde e a paz. Rezemos.
Oração Final: Senhor, que Jesus seu Filho amado seja exemplo para todos nós no cuidado com os
pobres, as minorias e os marginalizados. Que saibamos acolher sem julgar, ajudar sem cobrar e amar
sem esperar nada em troca. Amém.

NAS REUNIÕES DOS GRUPOS E PASTORAIS:
•

Promover reflexões sobre a dimensão do dízimo PARTILHAR. Contextualizar como essa dimensão
do dízimo pode contribuir com a promoção da sociedade e do bem comum, não se prendendo a
questões apenas assistencialistas.

•

Promover um lanche partilhado para confraternizar.

Pastoral do Dízimo

