
Paróquia Santo Antônio da Lapa 

Diocese de São José dos Pinhais 

Domingo do dizimista 

11 e 12 de Janeiro de 2020 

 

Orientações: 

1. Preparar a ambientação, próximo ao presbitério: podendo ser uma mesa com toalha 

branca, Bíblia aberta, flores e fotos de batizados (dê preferência, os realizados durante o ano de 

2019). 

2. Que os avisos sejam feitos após a leitura das intenções da celebração, antes do início da 

celebração. Prever o tempo necessário para que o canto inicial da celebração seja iniciado no 

horário previsto. 

3. Que o comentário inicial seja feita de acordo com o texto abaixo. 

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

5. 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. 

 

COMENTARIO INICIAL 

 

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

Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Celebrando o Mistério Pascal de Jesus 

Cristo, fazemos memória do dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Nesta celebração 

concluímos o Tempo do Natal e iniciamos o Tempo Comum ano A. A festa do Batismo do 

Senhor revela, ao mesmo tempo, quem é Jesus e qual a sua missão. Também hoje 

acolhemos os pais e padrinhos das crianças que foram batizadas no ano de 2019. Esta 

celebração é um encontro pós-batismal que nos convida a renovar os compromissos 

assumidos e motivados ao discipulado e a missão na comunidade cristã, família de Deus O 

Batismo nos faz membros da comunidade e o dízimo é um dos gestos da pertença batismal à 

comunidade missionária eclesial. 

 

ORAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

1. Pelas famílias que hoje retornam à comunidade trazendo seus filhos e filhas já 

batizados. Por seus padrinhos e madrinhas que assumiram o compromisso de 

transmitir a fé aos afilhados. Que tenham a vossa graça para realizar tão grande 

ministério, nós vos suplicamos, Senhor... 

 

2. Pelos dizimistas: pela evangelização e pela atitude de corresponsabilidade no 

sustento desta comunidade que realizam através da contribuição financeira, nós vos 

suplicamos, Senhor. 

 

3. Pelos dizimistas já falecidos: que vivam a comunhão dos santos no céu, pois aqui na 

terra, viveram esta comunhão através da contribuição com o próprio dízimo na 

comunidade, nós vos suplicamos, Senhor. 

 

 



MINUTO DO DÍZIMO 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO  

 

O dízimo está inserido diretamente em nosso compromisso de cristão batizado em ser 

testemunha viva de Jesus Cristo, construindo uma comunidade alicerçada no amor, na 

fraternidade e na partilha que proporciona uma vida digna e plena para todos. Portanto, ao 

contribuir com o dízimo, o cristão partilha parte dos seus bens em prol da comunidade e 

expressa a sua condição de seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo que, durante sua vida 

terrena, andou no meio do povo, ensinando pela prática e mostrando o caminho a ser 

seguido. Todos nós somos convidados a seguir os passos do Mestre, pois somente Ele é o 

Caminho, a Verdade e a Vida (cf. Jo 14,6). 

O dízimo arrecado no mês de dezembro foi o valor de R$ ......  

O demonstrativo financeiro encontra-se no edital. 

Queridos dizimistas, muito obrigado. Deus abençoe! 

 

HOMENAGEM A TODOS OS ANIVERSARIANTES 

 

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

dizimo ou quem conduz a celebração convida as pessoas que celebram o aniversário 

durante o mês de janeiro para se aproximar do altar. Se houver lembrança para os 

aniversariantes, que seja entregue. Depois pede que os cantores entoem o “Parabéns”. 

 

BÊNÇÃO PARA OS BATIZADOS, SEUS PAIS E PADRINHOS 

- nas comunidades e na Missa do Santuário (domingo, 09h) 

 
Quem preside abençoa a mãe com seu (sua) filho (a), o pai e todos os presentes com esta fórmula: 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

 

MAC ou presidente: Ó Deus de bondade, 

abençoai a mãe destas crianças, para que 

sejam felizes vendo seus filhos crescerem 

em idade, sabedoria e graça em Cristo 

Jesus, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

MAC: Ó Deus de amor, abençoai o pai 

destas crianças, a fim de que, unidos as 

suas esposas, tenham a alegria de oferecer 

condições de vida digna para seus filhos e 

o incentivo da fé, em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. 

Todos: Amém. 

 

 

 

MAC ou presidente: Ó Deus da vida, 

abençoai o padrinho e a madrinha destas 

crianças, para que sejam membros vivos 

do vosso povo, e concedei-lhes sempre a 

vossa paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

MAC ou presidente: Abençoe-nos Deus 

todo-poderoso, Pai, e Filho, e Espírito 

Santo. 

Todos: Amém. 

 


