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CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA 

Ambiente: Silêncio... Oração pessoal... Bíblia Aberta... Vela Ac-
esa... fotos da família reunida.... 

Refrão Orante: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o 
amor, Deus aí está.

Leitor 1: Hoje, em comunhão com todas as famílias dizimistas da 
nossa Igreja Diocesana de Cachoeiro, nos reunimos em nosso lar 
para este encontro de fé, onde iremos, na companhia dos nosso 
Mestre e Senhor Jesus, aprofundar nossa missão de contribuir 
para com a Igreja que Ele nos confiou. 

Animador: Iniciemos o nosso encontro pedindo que o Senhor 
nos ilumine com a luz do Espírito Santo para que possamos guar-
dar na mente e no coração tudo aquilo que iremos aprender. Invo-
quemos, portanto, a Trindade Santa.

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!

Animador: Rezemos pedindo a ação e a inspiração do Espírito 
Santo. 

Todos: Vinde Espírito Santo...

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar 
juntos. Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso 
com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora 
e uma vela a ser acesa no momento da celebração. Escolha quem 
irá fazer o animador, Leitor 1 e 2 da celebração: pode ser o pai 
ou a mãe e quem fará a leitura. Na letra (T) todos rezam ou can-
tam juntos.

Orientações



“EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR. ”

Animador: Iluminados pelo Espírito Santo e orientados pela 
Pastoral Diocesana do Dízimo, somos chamados, como família a 
caminharmos em comunhão e a assumir nossa responsabilidade 
na evangelização e na conscientização da importância do dízimo.

Leitor 1:  É através do Dízimo que a nossa Igreja se mantém em 
seus diversos organismos Pastorais, Serviços e Movimentos. 

Todos: Dízimo é partilha, é gratidão, é ato de amor a Deus, à 
Igreja e aos irmãos.

Leitor 2: Pela Dimensão Religiosa entendemos que somos de 
Deus: Dele saímos e para Ele voltamos, a nossa segurança está 
em Deus, e não nos bens que possuímos.

Todos: Novo jeito de sermos Igreja, nós buscamos, Senhor, na 
tua mesa.

Leitor 1: Sabemos que Deus não precisa de nosso dízimo, mas a 
Igreja presente no mundo sim, ela não tem como evangelizar sem 
utilizar-se dos instrumentos adequados. Cabe a nós contribuir 
para que a missão deixada por Jesus se cumpra. Assim, somos 
nós, que fazemos com que a comunidade tenha o suficiente para 
se sustentar, seja comprando velas, seja reformando salas, seja 
investindo na formação de lideranças, essa é a Dimensão Eclesial 
do Dízimo.

Todos: Eu sou a igreja, você é igreja, somos a igreja do Se-
nhor. Irmão, vem, ajuda-me, Irmã, vem, ajuda-me a edificar 
a igreja do Senhor.

Aprendendo 
sobre o Dízimo
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Leitor 2: Devemos sair para ir ao encontro de quem não partici-
pa e de quem ainda não conhece Jesus. Somos uma comunidade 
missionária, por isso pela Dimensão Missionária investimos nas 
missões, tanto aquelas a serem realizadas na própria comunidade, 
como aquelas a serem efetivadas fora da comunidade.

Todos: É missão de todos nós. Deus chama eu quero ouvir sua 
voz

Leitor 1: A Dimensão Caritativa do Dízimo leva cada dizimistas 
a fazer o que Jesus fez: olhar com amor e colocar-se a serviço dos 
pobres. Uma parte do dízimo deve ser destinada aos necessitados, 
aos pobres mais pobres, ajudando nas necessidades básicas, ou 
na capacitação, dando orientações, capacitação para que a pessoa 
possa ter condições de se sustentar.

Todos: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente.

Animador: Quanto mais tivermos consciência do significado e 
do valor da nossa contribuição, tanto mais contribuiremos com 
alegria, generosidade e fé.



“EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR. ”

Animador: Em sua carta aos Romanos, Paulo apresenta o anún-
cio da Palavra de Jesus Cristo como fonte de fé. Mostra também 
que Deus oferece a salvação não apenas a um povo escolhido, 
mas para toda a humanidade escravizada pelo pecado. Entretan-
to, é necessária que a fé em Jesus Cristo seja transmitida pela 
pregação daqueles que são enviados. Vamos ouvir a Palavra que  
alimenta e sustenta a nossa fé.

Refrão: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela 
é luz e verdade precisamos acreditar.

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 10,10-18
É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a 
fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: 
“Todo aquele que nele crer não ficará confundido”. Portanto, não 
importa a diferença entre judeu e grego; todos têm o mesmo Se-
nhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, 
todo aquele que invocar o Nome do Senhor será salvo. Mas, como 
invocá-lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido 
falar dele? E como ouvir, sem alguém que pregue? E como pregar, 
sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: “Quão belos 
são os pés dos que anunciam o bem”. Mas nem todos obedeceram 
à Boa-nova. Pois Isaías diz: “Senhor, quem acreditou em nossa 
pregação?” Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela 
palavra de Cristo. Então, eu pergunto: Será que eles não ouviram? 
Certamente que ouviram, pois “a voz deles se espalhou por toda a 
terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo”.
Palavra do Senhor.

Todos: Glória a vós Senhor.

Iluminados pela 
Palavra de Deus



6
CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA 

PARTILHANDO A PALAVRA
1. O que entendemos sobre a leitura da Palavra de Deus?
2. Considerando as necessidades materiais da Igreja, que missão 
Cristo nos confia? 
3. Como ser apóstolo de Jesus em nossa comunidade? 
4. Como vamos ajudar os nossos irmãos a conhecer e viver a Pa-
lavra?

Leitor 1: Cada um de nós é enviado a anunciar e a testemunhar o 
bem, mesmo que alguns não deem ouvido à nossa pregação, mes-
mo que às vezes tenhamos a impressão de que o nosso esforço 
não está valendo a pena por tudo o que sofremos, as palavras do 
profeta nos alentam: “Quão belos são os pés dos que anunciam o 
bem”.

Leitor 2: Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o Dí-
zimo como prática e testemunho de fé, através de atos a serem 
compartilhados, passados adiante para a perseverança ou conver-
são dos irmãos e irmãs das nossas comunidades. 

Leitor 1: Todos nós, pelo Batismo, devemos ajudar a Igreja de 
Cristo a crescer, através das quatro dimensões: Religiosa, Ecle-
sial, Missionária e Caritativa. 

Leitor 2:  Acreditar na Palavra de Deus significa: Ser grato pela 
vida que renasce toda manhã, pois Ele  deseja que todos  dêem 
frutos; 

Leitor 1:  Acreditar na Palavra de Deus significa também ter Obe-
diência, que se traduz em bênçãos de fartura, pois Deus quis e 
quer nossa colaboração para prover sua casa, para que todos te-
nham onde buscar (Ml 3,10);



“EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR. ”

Animador: Partilhando a Palavra de Deus, percebemos o nosso 
compromisso como cristãos, de testemunhar. Nós somos os men-
sageiros, a nossa pertença à Igreja, nos faz participantes desse 
anúncio, desse cuidado com nossos irmãos e irmãs. 

Leitor 1:  Deus, em sua presença amorosa, nos sustenta e nos 
torna capazes para a missão. Como dizimistas, somos chamados 
a partilhar, a tomar consciência que o Dízimo é um gesto de fé, é 
um gesto de partilha, pois ao oferece-lo, contribuímos com parte 
do que temos.

Todos: Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Js 24,15).

Leitor 2: “Cada um dê conforme determinou em seu coração, 
não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com ale-
gria (2Cor 9, 7). A Igreja não quer que ninguém seja obrigado a 
contribuir, mas que o faça livremente e com alegria.  Não sendo 
imposto, mas proposto, o dízimo se torna participação.

Todos: Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Js 24,15).

Leitor 2: Como pessoas de fé, cresce em nós a consciência de 
que tudo ao nosso redor remete ao amor generoso do Pai, que nos 
doa os bens da natureza, para que deles desfrutemos com respon-
sabilidade e cuidados devidos, sempre em comunhão com toda a 
criação.

Todos: Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Js 24,15).

Leitor 1: Pelo testemunho, cabe aos pais ensinar a Palavra de 
Deus aos filhos. Sempre contar, mostrar-lhes as maravilhas que 
Deus tem realizado em suas vidas; ensiná-los a ter amor pela pa-
lavra de Deus;

Todos: Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Js 24,15).

A Palavra gera  
compromisso
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A Bênção para nossa 
casa e nossa família

Leitor 2: O compromisso cristão em relação ao dízimo deve sig-
nificar mais que uma contribuição, deve espelhar a nossa respon-
sabilidade e o nosso comprometimento com a nossa comunidade 
de fé. Nesse sentido, deve se assemelhar ao modo como nos orga-
nizamos em nossa casa, sempre buscando meios para suprirmos 
as necessidades familiares, de modo fraterno e com a participação 
de todos.

Todos: Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Js 24,15).

Animador:  Vamos juntos rezar a oração que o próprio Cristo nos 
ensinou:  

Todos: Pai Nosso...

Animador: Vamos concluir nosso encontro pedindo a bênção de 
Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. 

Oração: Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os 
nossos dias, sempre nos liberte de todos os perigos, confirme nos-
sos corações em sua Palavra e nos faça perseverar nas boas obras, 
hoje e sempre. 

Todos: Amém!

Animador: Que desça, sobre todos nós e nossas Famílias, a bên-
ção do Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.  

Todos: Amém!

Animador: Que Maria, Mãe da Igreja possa nos renovar a cada 
dia, dando-nos o discernimento de ser Igreja e de pertença a ela. 
Nossa Senhora do Amparo. Rogai por nós!



“Pai santo, contemplando Jesus Cristo, 
vosso Filho bem amado, que se entregou por nós 

na cruz, e tocado pelo amor que o 
Espírito Santo derrama em nós, manifesto, 

com esta contribuição, minha pertença à Igreja, 
solidário com sua missão e com os mais necessitados. 
De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. 

Recebei, oh Senhor. Amém”.
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