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S e n h o r  D e u s  e  n o s s o  P a i , 
impulsionados pela força do 
Espírito Santo o gesto do dízimo se 
torne prioridade para o sustento
 inanceiro da evangelização em 
nossas comunidades. Iluminados 
pela Tua Palavra e fortalecidos 
pelo Pão Eucarístico, a partilha 
dos nossos bens sejam a oração 
fraterna das testemunhas do Teu 
Filho ressuscitado. Amém.

HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES
06h, 07h30, 09h, 10h30, 12h, 13h15,
14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30 e 22h

HORÁRIOS DAS CONFISSÕES
09h, 14h30 e 19h

Outros dias e horários para conf issões,
combinar na secretaria paroquial.

18 de Setembro a 13 de Novembro

Com a Mãe do

queremos viver a experiência da pertença responsável na

Igreja de Jesus.

Perpétuo Socorro

Atitude de pertença responsável pela comunidade.DÍZIMO
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IA 18 O compromisso da fé.Oração do Dizimista

A tomada de decisão pessoal.

Deus é o Senhor de tudo
o que existe.

Tornar-se discípulo de Jesus.

A pertença na comunidade
eclesial.

Membros da Igreja.

Discípulos-missionários
de Jesus Cristo.

O compromisso com os pobres.

 É preciso conhecer a realidade
da comunidade.
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Oh! Mãe do Perpétuo Socorro venho a ti 
consagrar minha vida de novo. Volve sobre 
mim teu olhar, este olhar de ternura, este 
olhar de brandura, este olhar de Jesus. És a 
Mãe da Igreja, és a Mãe dos af litos, és a Mãe de 
Jesus. MARIA, NOSSA QUERIDA MÃE, VEM EM 
AUXÍLIO DO POVO. JUNTO A TEU FILHO 
I N T E R C E D E  P O R  N Ó S ,  O H !  M Ã E  D O 
PERPÉTUO SOCORRO!

Santa Eucaristia, Pão para o Caminho: no meu 
dia a dia,  não estou sozinho.  MINHA 
CAMINHADA PELA VIDA ESCURA, MUITA VEZ 
É FUGA RUMO A EMAÚS. “VEM, COMIGO, 
CRISTO! FALA DA ESCRITURA! PARTE O PÃO 
BENDITO E TE VEREI, JESUS!”  Hóstia 
Redentora, Sangue cor de vinho! Sei sofrer 
agora, por não ser sozinho! 3. Mesa que reúne 
quem nem é vizinho e me faz imune de viver 
sozinho!  4. Cristo, o Companheiro, neste pão 
 ininho  icaria inteiro para mim sozinho! 5. 
Quantas   lores planto, e só colho espinho! Mas 
enxugo o pranto: não estou sozinho! 6. Vivo tão 
sem glória… Queixo-me baixinho. Essa é Tua 
história: não estou sozinho. 7. Pobre tem 
grandeza. Não, não sou mesquinho! Deus me 
serve a mesa: não me quer sozinho!

DE MÃOS ESTENDIDAS, OFERTAMOS O QUE 
DE GRAÇA RECEBEMOS. (bis) A natureza tão 
bela, que é louvor, que é serviço; o sol que 
ilumina as trevas, transformando-as em luz; o 
dia que nos traz o pão e a noite que nos dá 
repouso, ofertemos ao Senhor o louvor da 
criação. 2. Nossa vida toda inteira ofertamos 
ao Senhor como prova de amizade, como prova 
de amor; com o vinho e com o pão ofertemos 
ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da 
criação.

MÃE ME VALER. MÃE NOSSO ETERNO 
AUXÍLIO VEM NOS DAR O TEU FILHO. MÃE 
VEM NOS SOCORRER.  Refúgio do fraco e do 
pobre, do rico, do nobre, de todo o que crê. 
Conforto na dor e a  lição de todo o irmão que a 
ti recorrer. A nossa família abençoa e a toda 
pessoa que busca Jesus. A Igreja caminha em 
teus braços seguindo os passos da divina luz. 
3. A ti consagramos noss’alma, tua paz nos 
acalma dá força e vigor. Coração, voz, boca e 
ouvidos e os nossos sentidos consagra com 
amor. Protege o pequeno carente, o de iciente, 
o sem terra e o sem lar. Aos que estão à 
margem da vida, Mãezinha querida, ó vem 
consolar.

Na longa estrada da vida tua gente sofrida em 
busca do amor percorre diversos caminhos de 
cravos e espinhos, de luta e de dor. Em ti nossa 
gente conf ia e em romaria vem te contemplar, 
Mãezinha consolo dos crentes ensina esta 
gente a Jesus adorar. MÃE DO PERPÉTUO 
SOCORRO VENHO A TI E RECORRO: VEM Ó 

TÃO PERTO DE MIM... QUE ATÉ O POSSO 
TOCAR, JESUS ESTÁ AQUI. Falarei sem medo 
ao seu ouvido, contarei as coisas que há em 
mim e que só a Ele interessarão. Ele é o mais 
bonito para mim. 2. Não busque a Cristo lá no 
alto, nem o busque na escuridão. Mui perto de

ti, em teu coração podes adorar o teu Senhor. 
3. Olha ao teu lado caminhando, passeando 
entre a multidão. Muitos cegos são, porque 
não o vêem, cegos de cegueira espiritual.

Maria vem me ajudar a caminhar por teus 
caminhos. Teus caminhos santos são tão 
difíceis, mas hei de transpor. PEDRAS 
ENCONTRAREI MAS HEI DE VENCER COM TEU 
AUXÍLIO, COM A GRAÇA DO FILHO, AS FORÇAS 
DO ESPÍRITO E AS BÊNÇÃOS DO PAI. NADA ME 
IMPORTA, VOU CAMINHAR COM TUA AJUDA 
MÃE VOU CONSEGUIR. POIS QUEM CONHECE 
A TUA VIDA, OS TEUS EXEMPLOS TEM QUE 
SEGUIR. Os teus pés me empresta quando os 
caminhos pedras contêm. Quando estou 
cansado a me entregar tuas forças me vêm.

Consagração

Comunhão

Oferendas

Adoração Eucarística
Aspersão
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