
3º ENCONTRO DIOCESANO 

DA  PASTORAL DO DÍZIMO  
2021



Desafios trazidos pela pandemia 
e a resposta de fé à Palavra de Deus

A pandemia da Covid-19 traz novo cenário e
novos desafios. A verdade é que as
transformações são impositivas, muito já foi
alterado e jamais voltará a ser da mesma
maneira. Eis alguns desafios e respostas:



1º Comunidades desagregadas: Ressurgimento
necessidade da prática das comunidades
domésticas;

2º Fiéis carentes de abraços: necessidade
maior de abraços e palavras de carinho e
conforto por parte dos líderes .



3º A comunhão de fé a distância: A mesa da presencial
não é mais o único ponto de partida, bem como a

“secretaria e salões paroquiais.”

4º Aumento do desemprego, a necessidade da
manutenção das comunidades e da caridade: somos
chamados a solidarizar para com a Igreja e para com os
irmãos...



Resposta de fé  
a partir da Palavra de Deus

Veja 2 Cor 8,1-4



EXEMPLO DE COMUNIDADE MADURA 

"Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem 
feito nas Igrejas da região da Macedônia. Os irmãos dali têm sido 
muito provados pelas dificuldades. Mas a alegria deles foi 

tanta que, embora muito pobres, deram suas ofertas com 
grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que 

podiam, a até mais ainda. E com toda a boa vontade pediram que os 
deixássemos participar na ajuda para o povo de Deus da 
Judeia, e eles insistiram nisto." (2 Cor 8,1-4).



Nossa missão: 

Educar para que o DÍZIMO seja
assumido como um sinal de
maturidade cristã pessoal, comunitária
e como gesto de amor com Deus e com
a Igreja, comunidade fraterna.



Precisamos 

manter  o propósito de:

Acolher

Ensinar

Promover 
o encontro 
com Jesus

Enviar



PASTORAL: 

ACOLHER E CUIDAR  

do OUTRO  com o 

CUIDADO DE DEUS.

ACOLHER E ZELAR 

do OUTRO 

com o  ZELO DE 

DEUS.



O PASTOR era uma pessoa muito 
simples, quase sempre 
marginalizado, desmerecido em 
sua profissão. Era fraco, frágil. 

A OVELHA,  animal também frágil 
e  quase cego. Enxerga  pouco, 
com  dificuldade. Quando sofre 
uma queda, tem dificuldade de 
se levantar sozinha. 



O cuidado de Deus é a primeira fonte do cuidado
Pastoral.
PASTORAL é o cuidado, o zelo que se tem com as
pessoas para Deus. É cuidar do outro com o cuidado de
Deus. É zelar do outro com o zelo de Deus.

NA PASTORAL somos como que pastores na vida dos
irmãos, mas somos também ovelhas que necessitam de
muitos cuidados.

DEUS ESCOLHE: pessoas frágeis para cuidar dos
fragilizados. Fracas para cuidar dos enfraquecidos. É o
fraco cuidando de outro fraco. Só Deus é forte.



DEUS QUER QUE CUIDEMOS UNS DOS
OUTROS:
Cuidar do outro para Deus é:
COLABORAR com Deus no cuidado do
irmão.
LIBERTAR da tentação de tratar o outro
como nossa propriedade.
CUIDAR PARA QUE O OUTRO SEJA DE
DEUS, não para nós..



Em JESUS CRISTO o

trabalho pastoral é:

-CUIDAR DO OUTRO

com o CUIDADO de

DEUS.

- É ZELAR do OUTRO

com o ZELO DE DEUS.



QUEM SÃO nossas ovelhas?

QUANTAS são?

ONDE elas estão?

Que tipo de CUIDADO elas PRECISAM?



O que faremos? 

1 - Conhecer as nossas
ovelhas?
Quem, quantas, onde estão?

2- Como faremos isso?
Ficha de cadastro ou recadastro



3 – Quando:  ( mês de junho )
1º  Passo - De 01 a 05  - Formação paroquial para agentes da 

pastoral do dízimo: necessidade conhecimento das ovelhas  e para 
ensinar a preencher a ficha;

2º  Passo  - De 10 a 20 - Cadastramento e 
recadastramento dos dizimistas em todas 
comunidades da diocese e entrega das cópias das 
fichas para a coordenação paroquial do dízimo .  

3º Passo  - De 20 a  30 - Cadastramento paroquial de 
todos os dizimistas pela equipe paroquial do dízimo.  



4º Passo - 01 a 05/07 - Encaminhar
para o secretariado os dados
levantados por comunidade e
paróquia.
5º Passo - De 10 a 15/07 – Envio de 
um cartão de agradecimento por parte 
do bispo para todos os dizimistas da 
diocese. 



6º Passo - Setembro de 2021.  Elaboração 
do perfil do Dizimistas nas paróquias e 
diocese. 
7º Passo - Outubro  - Planejamento 
diocesano visando aproximação e cuidado 
dos dizimistas.
8º  Novembro - Execução nas paróquias e 
comunidades





Sugestões para dinamizar o mês de julho 2012

Primeiro domingo:  
a- No início da celebração fazer um momento 

de abertura do mês do dízimo apresentando o 
cartaz e explicando o tema; 

b- Cada comunidade deverá escolher um dia 
da semana e motivar a celebração sobre o 

dízimo em família. 



Segundo domingo:  Distribuir e motivar
os pais e catequistas a estudarem com
as crianças o material e as orientações os 
dizimistas mirins.

Terceiro domingo: Fazer uma arrecadação de

alimentos ou roupa de frio para ser distribuído para os
necessitados como gesto concreto da dimensão social e

caritativa do dizimo.



Quarto domingo: distribuição do cartão de 
agradecimento para cada dizimista.

Atenção: A Pastoral do Dízimo e Pastoral da Liturgia
poderá preparar relatos com testemunhos das
diversas experiências das famílias dizimistas.
(a equipe peça às famílias para partilhar suas
experiências de fé, e ao final de cada celebração,
possa ser lido os relatos, motivando o envio para a
missão, como gesto concreto: gratidão, partilha e
compromisso



PASTORAL DO DÍZIMO DIOCESANA
AGENDA 2021

21 de Agosto – Encontro coordenadores e tesoureiros Paroquiais – Dízimo –
BNH (14:00h)
30 de Outubro - Encontro regionais Agentes da Pastoral do Dízimo (14:00h)

Atenção:
a- Caso persista  o avanço da contaminação pela COVID  faremos 
via remota...
b- Estamos estudando a possibilidade de fazer mais encontros 
remotos...
c- Solicitamos um esforço na leitura ou visualização nos materiais 
postados no grupo da pastoral diocesana...
d- Trabalhemos para que a equipe da pastoral do dizimo de sua 
paróquia ou comunidade se mantenha unida. 







GRATIDÃO
Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Equipe Diocesana do Dízimo


