ENCONTRO 1

02 a 07 de NOVEMBRO de 2020

31ª SEMANA DO TEMPO COMUM

2 Coríntios 9,1-9

Deus ama quem dá com alegria
1. ACOLHIDA

a) Preparar o ambiente com a Bíblia, vela, flores e um cartaz com o tema do encontro.
b) Animador: Irmãos e irmãs é bom estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor! O mês do
dízimo, em nossa Diocese, pede que tomemos consciência da importância dessa prática. Através
da nossa partilha com os irmãos, demonstramos nossa gratidão à Deus Pai, que tudo nos dá de
forma gratuita: nossa vida, nossos dons, nossos bens. O dízimo, quando oferecido de coração
agradecido, torna-se oração de ação de graças. Cantemos: Meu coração é para ti Senhor (4x).
Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste o carinho, me
deste amor...
2. ACOLHER A PALAVRA
Animador: A Palavra de Deus ilumina nossa vida. Cantemos acolhendo a Palavra: A nós descei
divina luz (2x). Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus.
3. LER A PALAVRA: 2 Coríntios 9,1-9 (Uma pessoa proclama o texto)
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si?
Paulo exorta à generosidade. A partilha e a solidariedade são sinais fortes de unidade entre as
comunidades. Destacar quais as palavras, imagens ou versículos que chamaram mais atenção na
leitura do texto.
5. MEDITAR A PALAVRA – O que o texto diz para nós?
Quanto mais generosos formos e mais semearmos, colheremos com fartura. Preocupo-me com o
sustento de minha comunidade, participando com meu dízimo para que não falte o necessário?
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus?
A partir do texto meditado podemos dirigir ao Senhor uma prece, um pedido de perdão, uma palavra
de gratidão... (preces espontâneas)
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer?
Dízimo: prática da partilha iluminada pela fé. Que compromissos podemos firmar, inspirados pela
Palavra de Deus?
8. CONCLUSÃO
Animador: Ao final do nosso encontro, rezemos:
Todos: Pai santo, ajudai-nos a crescer na generosidade e na prática da solidariedade fraterna.
Dai-nos a graça de fazermos, com coragem, a opção pelo dízimo, manifestando nossa pertença à
Igreja, solidários com sua missão e com os mais necessitados. Amém! Ave Maria... Glória ao Pai...
Animador: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a Terra.
Animador: Ouvi, Senhor nossa Oração.
Todos: E chegue até Vós o nosso clamor.
Animador: Ó Deus de bondade, concedei a vossa bênção às nossas famílias e dai-nos a alegria
na esperança, a fortaleza na tribulação, a perseverança na oração e a solicitude atenta às
necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
ACOMPANHE pelo facebook da Diocese as lives de formação, nas quintas-feiras às 19h.
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