COR LITÚRGICA: BRANCA

ANO XXIV - 09/01/2022 - Nº 1439 - ANO LITÚRGICO C

RITOS INICIAIS
FESTA DO BATISMO
DO SENHOR
Animador: A Liturgia de hoje, encerrando
o tempo do Natal, celebra a festa do Batismo do Senhor e revela a transformação
visível da antiga em nova Aliança. Cristo
vai ao meio do povo, participa de sua
realidade e assume plenamente a humanidade daqueles, em cuja terra nasceu.
Recordemos hoje que, pelo batismo,
somos todos chamados a participar
desse povo instituído por Deus. Por isso,
manifestemos nossa adesão ao projeto
do Pai, comprometendo-nos com a missão de construir o seu reinado entre nós.
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CANTO DE ENTRADA

1. Nós renascidos das águas do Batismo
fazemos hoje de Cristo a memória.
“Escutem todos, a voz do amado Filho”
é a voz do Pai que ressoa em nossa história.
Venham todos, adoremos!
“Eis o Filho muito amado.”
Venham todos, adoremos!
Deus tem nele seu agrado!
2. João Batista aponta o Cordeiro
que lava o mundo e tira toda a culpa:
“Eu vi o Filho de Deus e testemunho
Ele é a Luz que brilhou na noite escura”.
3. Anunciamos as grandes maravilhas:
das densas trevas nos trouxe para a luz.
Nós somos povo eleito e preferido
regenerados pela força de Jesus.
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
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BÊNÇÃO E ASPERSÃO DA ÁGUA
MR 1001

PR: Irmãos e irmãs em Cristo,
invoquemos o Senhor nosso Deus, para
que se digne abençoar esta água que vai
ser aspergida sobre nós, recordando o
nosso batismo. Que ele se digne ajudarnos, para permanecermos fiéis ao
Espírito que recebemos.
Deus eterno e todo-poderoso, quisestes
que pela água, fonte de vida e princípio de
purificação, as nossas almas fossem

purificadas e recebessem o prêmio da
vida eterna. Abençoai ✠ esta água, para
que nos proteja neste dia que vos é
consagrado, e renovai em nós a fonte
viva de vossa graça, a fim de que nos livre
de todos os males e possamos nos
aproximar de vós com o coração puro e
receber a vossa salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém.
Enquanto o povo é aspergido, canta-se o refrão
que segue ou outro.

1. Banhados em Cristo, somos uma nova
criatura. As coisas antigas já se
passaram. Somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia,
aleluia!
PR: Que Deus todo-poderoso nos
purifique dos nossos pecados e, pela
celebração desta Eucaristia, nos torne
dignos da mesa de seu reino.
AS: Amém.
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GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
D e u s , r e i d o s C é u s , D e u s Pa i
todo-poderoso: nós vos louvamos, nós
vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o
pecado do mundo, acolhei a nossa
súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
ORAÇÃO DO DIA
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PR: Deus eterno e todo-poderoso, que,
sendo o Cristo batizado no Jordão, e
pairando sobre ele o Espírito Santo, o
declarastes solenemente vosso Filho,
concedei aos vossos filhos adotivos,
renascidos da água e do Espírito Santo,
perseverar constantemente em vosso
amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo,

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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PRIMEIRA LEITURA
Is 42,1-4.6-7

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim fala o Senhor: 1“Eis o meu servo eu o recebo; eis o meu eleito - nele se
compraz minh'alma; pus meu espírito
sobre ele, ele promoverá o julgamento
das nações. 2Ele não clama nem levanta a
voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3Não
quebra uma cana rachada nem apaga um
pavio que ainda fumega; mas promoverá
o julgamento para obter a verdade. 4Não
esmorecerá nem se deixará abater,
enquanto não estabelecer a justiça na
terra; os países distantes esperam seus
ensinamentos. 6Eu, o Senhor, te chamei
para a justiça e te tomei pela mão; eu te
formei e te constituí como o centro de
aliança do povo, luz das nações, 7para
abrires os olhos dos cegos, tirar os
cativos da prisão, livrar do cárcere os que
vivem nas trevas.” Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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SALMO RESPONSORIAL
Sl 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R.11b)

R. Que o Senhor abençoe, com a paz,
o seu povo!
1a

Filhos de Deus, tributai ao Senhor,*
tributai-lhe a glória e o poder!
2
Dai-lhe a glória devida ao seu nome;*
adorai-o com santo ornamento! R.
3a

Eis a voz do Senhor sobre as águas,*
sua voz sobre as águas imensas!
4
Eis a voz do Senhor com poder!*
Eis a voz do Senhor majestosa. R.
3c

3b

Sua voz no trovão reboando!*
No seu templo os fiéis bradam: “Glória!”
10
É o Senhor que domina os dilúvios,*
o Senhor reinará para sempre! R.
SEGUNDA LEITURA
9b
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At 10,34-38

Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse:
“De fato, estou compreendendo que
Deus não faz distinção entre as pessoas.
35
Pelo contrário, ele aceita quem o teme e

pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença. 36Deus enviou sua
palavra aos israelitas e lhes anunciou a
Boa-Nova da paz, por meio de Jesus
Cristo, que é o Senhor de todos. 37Vós
sabeis o que aconteceu em toda a Judéia,
a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João: 38como Jesus de
Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda
a parte, fazendo o bem e curando a todos
os que estavam dominados pelo demônio; porque Deus estava com ele”. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Mc 9,6

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós!
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EVANGELHO
Lc 3,15-16.21-22

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 15O povo estava na
expectativa e todos se perguntavam no
seu íntimo se João não seria o Messias.
16
Por isso, João declarou a todos: “Eu vos
batizo com água, mas virá aquele que é
mais forte do que eu. Eu não sou digno de
desamarrar a correia de suas sandálias.
Ele vos batizará no Espírito Santo e no
fogo”. 21Quando todo o povo estava
sendo batizado, Jesus também recebeu o
batismo. E, enquanto rezava, o céu se
abriu 22e o Espírito Santo desceu sobre
Jesus em forma visível, como pomba. E
do céu veio uma voz: “Tu és o meu Filho
amado, em ti ponho o meu bem-querer.”
Palavra da Salvação.

julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos; na remissão
dos pecados; na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém.
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11

HOMILIA

12

PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos
céus; está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a

PR: Orai, irmãos e irmãs, ...

PR: Coloquemos diante do Senhor as
nossas preces e peçamos-lhe com confiança:
AS: Senhor escutai a nossa prece!
1. Senhor, olhai por vossa Igreja,
assembleia dos batizados, para que viva
com solicitude sua missão de
testemunhar a alegria do Evangelho, nós
vos pedimos:
2. Senhor, reanimai o dom do Espírito
naqueles que ainda não assumiram seu
batismo, para que redescubram sempre
no vosso dom de amor o valor do serviço
para a construção do vosso Reino, nós
vos pedimos:
3. Senhor, preparai o coração daqueles
que receberão o Batismo neste ano, para
que acolham a fé como dom e a façam
frutificar em sua vivência e testemunho,
nós vos pedimos:
4. Senhor, fortificai os catequistas da
Pastoral do Batismo para que no,
exercício da missão, possam ser
testemunhas do Evangelho ao educar na
fé os adultos, os jovens e as crianças que
desejam aproximar-se da vossa Igreja,
nós vos pedimos:
PR: Ó Pai, ouvi a oração que vosso Espírito nos sugeriu; dai-nos a inteligência para
discernir vossos planos de salvação, e
coragem para vivê-los. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS: Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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15 SOBRE AS OFERENDAS

ORAÇÃO DOS FIÉIS

*Sugere-se que a equipe de liturgia formule
preces que expressem a vida da comunidade.

AS: Glória a vós, Senhor.

3. E nós participamos
da construção do mundo novo,
com Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

1. Bendito seja Deus Pai,
do universo o criador,
pelo pão que nós recebemos,
foi de graça e com amor.
O homem que trabalha, faz a terra
produzir. O trabalho multiplica os
dons, que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai,
do universo o criador,
pelo vinho que nós recebemos,
foi de graça e com amor.

AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para a glória do seu
nome, para o nosso bem e de toda a
santa Igreja.
PR: Ó Deus, olhai com bondade as
oferendas da vossa Igreja, que não mais
vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas
o próprio Jesus Cristo, imolado e
recebido em comunhão nos dons que o
simbolizam. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
O Batismo de Cristo no Jordão - MR,166
.

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.
PR: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Hoje, nas águas do
rio Jordão, revelais o novo Batismo, com
sinais admiráveis. Pela voz descida do
céu, ensinais que vosso Verbo habita
entre os seres humanos. E pelo Espírito
Santo, aparecendo em forma de pomba,
fazeis saber que o vosso Servo, Jesus
Cristo, foi ungido com o óleo da alegria e
enviado para evangelizar os pobres. Por
essa razão, hoje e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do universo! O céu e a terra proclamam
a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
PR: Na verdade, vós sois santo, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas e
não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do nascer
ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
AS: Santificai e reuni o vosso povo!

PR: Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se
tornem o Corpo e ✠ o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
nos mandou celebrar este mistério.

inteiro. Confirmai na fé e na caridade a
vossa Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o Papa Francisco e
o nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo,
Bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.

AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PR: Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:

PR: Atendei às preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença. Reuni
em vós, Pai de misericórdia, todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo
mundo inteiro.

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
PR: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

PR: Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
PR: Celebrando agora, ó Pai, a memória
do vosso Filho, da sua paixão que nos
salva, da sua gloriosa ressurreição e da
sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este
sacrifício de vida e santidade.
AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
PR: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos
do Espírito Santo e nos tornemos em
Cristo um só corpo e um só espírito.
AS: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
PR: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, e todos os
santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
AS: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PR: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
PR: Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
AS: A todos saciai com vossa glória!
PR: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça. Por Cristo, com Cristo, em
Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
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ORAÇÃO DO PAI NOSSO

AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre
livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
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PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

AS: Amém.
PR: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz.
PR: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
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CANTO DE COMUNHÃO

Sobre Cristo o Espírito pousou
e do céu uma voz comunicou:
“Eis meu Filho muito amado, muito amado,
Nele pus o meu agrado!”
1. Eis que o tempo se cumpriu,
Boa Nova aos corações:
É o fim de toda a treva,
Luz eterna às nações!
2. O Eleito do Senhor
vem trazendo em suas mãos
A justiça que liberta
os cativos da prisão!
3. Foi nas águas do Jordão
que o Messias se mostrou
E a partir da Galileia
o seu Reino anunciou!
4. O Ungido de Deus Pai
é a Paz que nos sustém:
Convivendo nesta terra,
caminhou fazendo o bem!
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Nutridos pelo vosso sacramento,
dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente
vosso Filho amado, para que, chamados
filhos de Deus, nós o sejamos de fato.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.
COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém.
*Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se, dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.
AS: Amém.
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CANTO FINAL

A nós descei, divina luz!
A nós descei, divina luz!
Em nossas almas acendei
o amor, o amor de Jesus!
O amor, o amor de Jesus!
1. Vinde, Santo Espírito e do céu mandai
luminoso raio! Luminoso raio!
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons,
Luz dos corações! Luz dos corações!
Grande Defensor, em nós habitai
e nos confortai! E nos confortai!
Na fadiga pouso, no ardor brandura
e na dor ternura, e na dor ternura.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
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CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

1. Meu coração é para Ti, Senhor
Meu coração é para Ti, Senhor
Meu coração é para Ti, Senhor
Meu coração é para Ti
Porque Tu me deste a vida
Porque Tu me deste o existir
Porque Tu me deste o carinho
Me deste o amor
2. A minha vida é para Ti, Senhor
O meu trabalho é para Ti, Senhor
A minha casa é para Ti, Senhor
A minha vida é para Ti

Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor,
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADORAÇÃO AO
SANTÍSSIMO SACRAMENTO, após o canto ou
oração reza-se a oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:
A nós descei, divina luz!
A nós descei, divina luz!
Em nossas almas acendei
o amor, o amor de Jesus!
O amor, o amor de Jesus!2x)
PR: Ó Pai, Jesus Cristo, o vosso Filho, se
encarnou em nossa história. Ele, a luz da
glória, brilhou hoje para nós.
AS: Bendito sejais, vós, nosso Pai, que
nos abençoastes em Cristo!
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo se tornou visível
aos nossos olhos. Nele aprendemos a
amar a divindade que não vemos.
AS: Bendito sejais, vós, nosso Pai, que
nos abençoastes em Cristo!
PR: Ó Pai, Jesus Cristo se tornou visível
em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou em nossa história para erguer
o mundo decaído.
AS: Bendito sejais, vós, nosso Pai, que
nos abençoastes em Cristo!
PR: Ó Pai, Jesus Cristo, restaurando a
integridade do universo, introduziu no
Reino dos céus a humanidade redimida.
Nele realiza-se o maravilhoso encontro,
que nos dá vida nova em plenitude.
AS: Bendito sejais, vós, nosso Pai, que
nos abençoastes em Cristo!
PR: Ó Pai, Jesus Cristo assumiu nossa
fraqueza, e a nossa natureza humana
recebeu incomparável dignidade. Ele se
tornou um de nós e nós nos tornamos
eternos.
AS: Bendito sejais, vós, nosso Pai, que
nos abençoastes em Cristo!
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Bom é o Senhor para quem confia
nele, para aquele que o procura. Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
PR: Provai e vede como o Senhor é bom,
feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Recebei, Senhor, o meu dízimo.
Não é uma esmola,
porque não sois Mendigo.
Não é uma simples contribuição,
porque não precisais dela.
Esta oferta, Senhor,
representa meu reconhecimento,
minha gratidão e amor
por tudo o que me destes,
é minha partilha com quem tem menos,
é meu esforço para o sustento
da comunidade.
Se tenho, é porque Vós me destes.
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