
Pastoral  Diocesana do Dízimo
24 de março de 2018

Cachoeiro de Itapemirim 

Pauta

a- Orientação para formação e capacitação
para equipe paroquial;

b- Temática e materiais usados na campanha
do dízimo 2018.

c- Planejamento do ano pastoral de 2018.



PLANEJAMENTO 2018

TREINAMENTO PARA AS EQUIPES PAROQUAIS 
DO DÍZIMO

Observação: além dos encontros regionais propostos pela
coordenação diocesana de pastoral nos encontraremos
nas seguintes datas:

26 de maio: Das 14:00 as 18:00 - Alegre
25 de agosto: Das 14:00 as 18:00 - Alegre

Quem deve participar: O coordenador(a) paroquial da
pastoral do dízimo mais 03 membros da Equipe Paroquial
do Dízimo.



Prioridades  para 2018
Prioridade 01: Equipe Paroquial de Animação da Pastoral
do Dízimo: Criar e treinar, em todas as paróquias, uma
equipe paroquial, com 12, bons agentes da pastoral do
dízimo, para animar as lideranças nas comunidades,
sobretudo, para com o cuidado com os dizimistas;

Objetivo: Superar a prática de recebedores do dizimo para
agentes que cuidam dos dizimistas; Passar de agentes
recebedores para agentes de Pastoral:

Prioridade 02: Publicação de material no mês de julho de
2018. ( revista ou jornal ) para divulgação, de maneira
testemunhal, das atividades caritativas financiadas pelos
recursos arrecadados em formas de dizimo.



Passos 

1º - Escolher com a ajuda do Pároco, entre os
agentes de pastoral, 12 bons agentes, capaz de
multiplicar nas comunidades os treinamentos
recebidos;

2º Estudar bem o material ( em anexo )repassado 
coordenação diocesana do dízimo;

3º - Escolher 03, entre os 12 agentes da Equipe, 
para um segundo treinamento previsto para o 
dia ....



Participação no Material 
sobre as ações caritativas 

Convidamos todos as paróquias a participar desta publicação (
revista ou jornal ) para divulgação, de maneira testemunhal, das
atividades caritativas financiadas pelos recursos arrecadados em
formas de dizimo.

O que enviar:

a- Um texto de 10 linhas contando o objetivo e destinatários da
ação ou do projeto;

b- Fotos de boa qualidade;

PARA ONDE ENVIAR: secretariapastoral@dci.org.br

ATÉ QUANDO: 20 DE MAIO DE 2018.



OBRIGADO PELA ESCUTA ATENTA!

Pe. José Carlos Ferreira da Silva
pejcfsilva@hotmail.com


