
Paróquia Santo Antônio da Lapa 

Diocese de São José dos Pinhais 

Domingo do dizimista 

07 e 08 de Dezembro de 2019 

 
Orientações: 

1. Que os avisos sejam ditos antes do comentário inicial da missa. 

2. Que o comentário inicial seja feito de acordo com o texto abaixo. 

3. Que seja acrescentada a prece conforme o texto abaixo. 

4. Que depois dos avisos seja feito o minuto do dízimo, a chamada dos aniversariantes do mês, a entrega do 

cartão, o canto do “parabéns” e onde for possível, a entrega de uma lembrança para os aniversariantes. 

Exemplo: na comunidade Matriz-Santuário será entregue uma bíblia e outros dois evangelhos de bolso. No 

cartão do aniversário serão colocados indicadores para os aniversariantes sorteados. 

 

AVISOS 

 

1. Programação da festa de São Benedito: 

Da próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro, até o sábado: sempre às 19h30, 

missa e tríduo em preparação da festa, no Santuário. Atenção: no sábado dia 14 

de dezembro, não haverá missa na Matriz. Ambos os horários, 16h e 19h30, as 

celebrações serão realizadas no Santuário. 

No domingo, dia 15 de dezembro: Os três horários das missas acontecerão no 

Santuário: 09h, 10h30 e 19h – não haverá missa na Matriz no próximo 

domingo. Durante todo o domingo haverá a festa social, com almoço, bingo e 

lanches nas dependências da Casa Comunitária. 

 

2. Todas as comunidades realizarão no próximo final de semana a coleta em prol 

da Evangelização. As coletas de todas as celebrações serão enviadas aos 

responsáveis pela Campanha da Evangelização da CNBB para as atividades 

evangelizadoras da Igreja no Brasil durante o ano de 2020. 

 

3. Outros avisos da comunidade. 

 

COMENTARIO INICIAL 

 

Comentarista: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo – para sempre seja 

louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Na Solenidade da 

Imaculada Conceição somos convidados a encontrar o tipo de resposta que damos aos 

desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia nos 

convida a acolher com um coração aberto e disponível os planos de Deus para nós e 

para o mundo. O Dízimo no tempo do advento, é a oportunidade de renovar o 

compromisso da partilha com o irmão e reconhecer a graça de Deus. Deus seja 

louvado pelos nossos dizimistas. Cantemos. 

 

Sugestão de canto de entrada: Imaculada, Maria De Deus... 

 



ORAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

1. Senhor, que nossos dizimistas que contribuem responsavelmente pelo cuidado 

de nossas comunidades nunca se deixem vencer pelo espírito de competição, 

privilégios, ou cobranças, mas que sintam neste gesto de ser Igreja a expressão 

mais forte do Cristo, que serve por amor, que reparte pela consciência da 

pertença comunitária, e que se doa pelo reconhecimento de que tudo e todos 

pertencemos a Deus. Nós vos pedimos. 

 

2. Pelas nossas famílias dizimistas, para que obtenham sempre de Deus a certeza 

de que a sua opção pelo dízimo como forma de retribuição, é fonte de força 

evangelizadora para toda Igreja. Nós vos pedimos. 

 

MINUTO DO DÍZIMO 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO Estamos próximos de celebrar a 

Encarnação do Filho de Deus, o Natal, a festa do nascimento do menino Jesus, 

prenúncio e início do mistério pascal de Cristo que se consuma na sua paixão, morte 

e ressurreição – e que, como memorial vivo de nossa libertação, o celebramos na 

Eucaristia em contínua atualização do Mistério da salvação. O dízimo pertence a esta 

dimensão celebrativa, afinal, ele é o fruto do nosso trabalho, dom que recebemos de 

Deus e que a Deus restituímos com espírito de ação de graças, tanto por tudo que Ele 

nos oferece gratuitamente, quanto pelo privilégio de poder partilhar entre irmãos. O 

dízimo é um acontecimento que gera vida e dinamismo à nossa comunidade e que 

nos traz a possibilidade de proclamar a Boa Nova de Deus a todas as pessoas de boa 

vontade. Queridos dizimistas, muito obrigado pelo bem que você realiza em nossa 

comunidade. Conforme nosso costume encontra-se no edital da Igreja o relatório 

sintetizado do exercício financeiro referente ao mês de novembro. O dízimo recebido 

no mês de novembro foi o valor de ........ Obrigado por teu gesto de pertença através 

da contribuição do dízimo. Deus abençoe. 

 

 

HOMENAGEM A TODOS OS ANIVERSARIANTES 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO – de forma espontânea o agente da pastoral do 

dízimo convida as pessoas que celebram o aniversário durante o mês de novembro para se 

aproximar do altar. 

 

Enquanto se aproximam outros agentes entregam o cartão de aniversário para cada 

aniversariante. Um dos agentes da pastoral do dízimo acolhe os aniversariantes do mês e motiva a 

oração da Ave-Maria sobre eles. Depois pede que os cantores entoem o “Parabéns”. 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO – De forma espontânea o agente da pastoral do 

dízimo entrega as lembranças de aniversário, se houver. 


