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 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 





Mês de 
Conscientização 
sobre o Dízimo – 

2019 

O tema deste ano é 
“DÍZIMO: 

CONTRIBUIÇÃO COM 
AMOR À IGREJA EM 

SAÍDA,   

“Cada um dê 
conforme 
determinou em seu 
coração, não com 
pesar ou por 
obrigação, pois Deus 
ama quem dá com 
alegria. ” (2 Cor 9,7).  



Sugere-se que, durante todo o mês, utilize-se de criatividade para 
sensibilizar as pessoas para o dízimo.  

a- Promova momentos de oração: reze pelos dizimistas e por toda 
comunidade paroquial.  
b- Priorize a evangelização pessoal, corpo a corpo, principalmente, 
das lideranças, forças vivas da comunidade. 
c-  Valorize as pessoas. Pode-se pensar em momentos formativos 
para toda paróquia, em especial, para as pastorais e movimentos.  
 
A Equipe da Pastoral Diocesana do Dízimo estará à disposição, 
dentro do possível, para colaborar nos momentos de treinamento 
da Equipe Paroquial da Pastoral do Dízimo. 



PRIMEIRO DOMINGO  ( DE 1 A 7 DE JULHO ) 
Dimensão Missionária:  

 
O QUE FAZER NAS MISSAS E CELEBRAÇÕES: 
 
- Apresentar o vídeo Pastoral do Dízimo distribuído pela Diocese 
de Cachoeiro de Itapemirim.  
- Durante a homilia, ou em outro momento oportuno, 
contextualizar que a contribuição dízimo é um exercício que brota 
do coração do homem em resposta ao mandamento do amor.  
- Pode-se convidar dizimistas para dar o seu testemunho. 



2ª SEMANA  ( DE 8 A 14 DE JULHO )  
Dimensão Caritativa/Social:  

 

O QUE FAZER NAS MISSAS E CELEBRAÇÕES: 
 
- Apresentar  fotos ou testemunhos sobre as obras 

de caridade  da paroquia ou da comunidade; 
- Mostrar os frutos dos trabalhos das Pastorais 

Sociais atuantes na Paróquia ou na Comunidade. 



3ª SEMANA (DE 15 A 21 DE JULHO 
 

DIMENSÃO ECLESIAL  
 
O QUE FAZER NAS MISSAS E CELEBRAÇÕES: 

 
- Apresentar em forma de cartaz ou teatro as necessidades ou 

gastos da comunidade ou da paróquia; 

- Falar dos mandamentos da Igreja. Focando no 5º 
mandamento:  
 

 
 



17ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
4ª SEMANA (DE 22 A 28 DE JULHO ) – 

 

DIMENSÃO RELIGIOSA 
O QUE FAZER NAS MISSAS E CELEBRAÇÕES: 
-  Momento de oração com ou pelos dizimistas; 
- Fazer um momento de oração, adoração, terço, etc; 
- Distribuir os nomes dos dizimistas para que a 

comunidade reze por eles. 
- Colocar o nome ou fotos dos dizimistas numa caixinha de 

oração, etc. 




