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Orientações: 

1. 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. 

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. 

 

COMENTARIO INICIAL 

 

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

Irmãos e irmãs, neste dia do Senhor e tempo da Quaresma a Liturgia transforma este lugar 

em que estamos no Monte Tabor, o lugar da Transfiguração do Senhor. Como os apóstolos, 

chegamos até aqui para experimentar a manifestação gloriosa do Senhor. Tendo vencido as 

tentações, o Senhor, transfigurado revela sua identidade de Filho de Deus. O Dízimo tem 

uma dimensão de sacrifício, na medida em que nos educa a partilhar com a comunidade que 

pertencemos. Como intenção desta celebração rezamos a Deus por você, caro dizimista. 

Cantemos. 

 

ORAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

1. MULTIPLICAI em nossa comunidade os dons que cada um possui. Que cada 

dizimista seja abençoado com paz e saúde, nós vos clamamos, Senhor. 

 

2. FAVORECEI com vossa graça cada participante da Campanha para o 

pagamento dos investimentos na obra da reconstrução da Casa Comunitária e 

Dispensário São Benedito, nós vos clamamos, Senhor. 

 

3. ACOLHEI em vossa glória os dizimistas falecidos, nós vos clamamos, Senhor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTO DO DÍZIMO 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO  

 

Deus nos chama à conversão neste tempo da quaresma. O dízimo é um gesto 

concreto de conversão. Para que o nosso Dízimo seja agradável a Deus precisamos nos 

tornar alegres e conscientes para a necessidade de partilhar. O Dízimo doado com amor nos 

torna corresponsáveis pela comunidade à qual pertencemos. Queridos dizimistas, muito 

obrigado por todo o bem que vocês realizam em nossa comunidade. 

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

financeiro encontra-se no edital. Deus abençoe! 

 

HOMENAGEM A TODOS OS ANIVERSARIANTES 

 

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

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

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

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

 


