
ENCONTRO 1 NOVEMBRO 
2 Coríntios 9,1-9 

Deus ama quem dá com alegria 
 

        Em COMUNIDADE, fortalecemos a esperança. 

 
1. ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, vela, carteirinha do dizimista e um cartaz com o tema do encontro.  

 
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 partilha 
com os irmãos, demonstramos nossa gratidão à Deus Pai, que tudo nos dá de forma gratuita: nossa 
vida, nossos dons, nossos bens. Na graça de Deus que nos reúne   num só corpo, como comunidade de fé, 
iniciemos nosso encontro, rezando: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
Cantemos pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós e o nosso encontro: Vem Espírito Santo 
vem, vem iluminar... 

   
2. ACOLHER A PALAVRA 

Animador: O dom de repartir os bens provém do próprio Deus, que coloca tudo à nossa disposição e 
que “ama quem doa com alegria”. Cantemos acolhendo a Palavra de Deus que ilumina o nosso 
caminhar de discípulos missionários: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz 
e verdade, precisamos acreditar.   

 

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? 

Animador: 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? 

Animador: 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? Quando semeamos com generosidade? 
 
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus? 

Animador: Animados pela Palavra, rezemos a Oração do Dízimo: Deus,  Pai de amor, que tudo nos 
dás com generosidade: obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que teu amor nos faz 
experimentar. Obrigado porque estás presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida 
é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que movas nossos corações para a fraterna partilha do 
dízimo e abras a nossa consciência para o compromisso cristão da solidariedade. Que o nosso dízimo 
seja suporte para alimentar uma Igreja que seja humana, divina e missionária. Amém!  
 
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer? 

Animador: Dízimo: prática da partilha iluminada pela fé. Que compromisso (simples e viável) podemos 
firmar, inspirados pela Palavra de Deus? 
 
8. ENCERRAMENTO 

Animador: No final do nosso encontro, supliquemos a bênção do Senhor: 
  
Todos: O Senhor nos abençoe e nos guarde!/ O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face/ e nos seja 
favorável!/ O Senhor dirija para nós o seu rosto/ e nos dê a paz!/ O Senhor confirme a obra de nossas 
mãos,/ agora e para sempre./ Amém!  
 
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, / Pai e Filho e Espírito Santo./ Amém!   
 


