
Oração dos Fiéis 
 

1) Comentarista – Para que o Evangelho do Senhor chegue a todas 

as partes do mundo e estreite as relações de paz, de fraternidade e 

de colaboração universal. Rezemos: 

 

Todos – “Der voghormiá”.    

2) Comentarista - Para que neste tempo de preparação para a 

Epifania, nossa comunidade esteja vigilante para perceber a 

manifestação do Senhor e se disponha a se converter à sua vontade. 

Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”.    

 

3) Comentarista –  Para que o Senhor abençoe nossos dizimistas e 

que a ação deles possa ser imitada por muitos outros, e assim nossa 

Paróquia continue sua missão evangelizadora. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

4) Comentarista - Pelos nossos doentes e por aqueles que pediram 

nossas orações, para que o Senhor os abençoe e os acompanhe em 

seus sofrimentos. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 
 
 

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrada 

 
Salvai-nos ó Cristo, filho único, Verbo de Deus e ser imortal. Vós 

que assumistes encarnar-se pela santa Maria, sempre virgem; vós que, 

imutável, vos fizestes homem e fostes crucificado, com vossa morte 

derrotastes a morte. Glorificamos a vós que pertenceis à santíssima 

Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. 

Domingo, 19 de NOVEMBRO de 2017 

.  Santa Missa na intenção dos Dizimistas  

 

 

 

 

 

 

 

Oração do dizimista 

“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, ó Senhor. Amém”. 

São Paulo ensina que cada fiel deve dar “conforme tiver decidido em seu 

coração”, pois “Deus ama quem dá com alegria” (2Cor 9,7). A partir desse 

princípio, o Cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de 

ser servo de Cristo (1Cor 7,22) e de não pertencer a si mesmo (1Cor 6,19). 

 



Leitura 

 
Antífona (87)       (Sl. 64,2.3) 

 

2 A ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião, a ti se cumpra o voto 

em Jerusalém, 3 A ti, que escutas a oração, vem todo mortal por causa 

do seu pecado.  

 

Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. (4,8-23) 
 

8 Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é 
verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com 

tudo o que é virtude ou louvável. 9 Praticai o que de mim aprendestes 
e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes. E o Deus da paz 
estará convosco. 

10 Muito me alegrei no Senhor, porque, afinal, refloresceu 
vossa solicitude por mim. Na verdade, tínheis essa solicitude, mas não 

tínheis ocasião de manifestá-la. 11 Não digo isso por estar passando 

necessidade. Pois aprendi a me bastar em qualquer situação. 12 Sei 
viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e 
qualquer situação: estando farto ou passando fome, tendo de sobra 

ou passando falta. 13 Tudo posso naquele que me dá força. 14 No 
entanto, fizestes bem em querer compartilhar as minhas dificuldades. 
15 Filipenses, bem sabeis que, nos começos da pregação do 
Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a 

vossa, quis movimentar comigo uma conta de débitos e créditos. 16 

Estando eu em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o de que 

eu tinha necessidade. 17 Não que eu esteja desejando os vossos 
donativos; ao contrário, eu desejo o fruto que aumente o vosso haver.  
18 Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até demais, depois que 
recebi de Epafrodito as vossas ofertas. Elas são como um suave 

perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. 19 O meu Deus 
proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a 

todas as vossas necessidades. 20 Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

21 Saudai todos e cada um dos santos, em Jesus Cristo. Os 

irmãos que estão comigo vos saúdam. 22 Todos os santos vos 

saúdam, sobretudo os que são da casa imperial. 
23 Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.  
 

Evangelho 
Aleluia (585)     (Sl. 46,2) 
 
         Aleluia. Aleluia.  
          Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com vozes alegres.  
         Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo Lucas. (11,1-13) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
1 Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando 

terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a 

orar, como também João ensinou a seus discípulos”. 2 Ele respondeu: 
“Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome; venha o teu 

Reino; 3 dá-nos, a cada dia, o pão cotidiano, 4 e perdoa-nos os nossos 
pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve; e 
não nos introduzas em tentação”.  

5 E Jesus acrescentou: “Imaginai que um de vós tem um 
amigo e, à meia-noite, o procura, dizendo: ‘Amigo, empresta-me três 

pães, 6 pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe 

oferecer’. 7 O outro responde lá de dentro: ‘Não me incomodes. A 
porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados, não 

posso me levantar para te dar os pães’. 8 Digo-vos: mesmo que não 
se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa 
de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário.  

9 Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado; procurai e 

encontrareis; batei e a porta vos será aberta.10 Pois todo aquele que 
pede recebe; quem procura encontra; e a quem bate, a porta será 

aberta. 11 Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará 

uma cobra? 12 Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 

Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, 
quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem!. 

 
 


