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CRISE SANITÁRIA  MUNDIAL 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE DA HUMINIDADE



Novos contextos – Desafios 
Documento 100 COMUNIDADE DE COMUNIDADES ( 11 - 27)

 Nova Consciência de pertença
 Subjetividade individual – Enfraquecimento do comum
 Cultura da Privacidade ( comunitarismo)
 Cultura do Imediatismo
 Existência e Consumo
 Cultura do Descartável
 Anonimato e Crescimento urbano
 Comunidades virtuais – Novos espaços – Novas mídias
 Cultura secularizada – Estado Laico
 Pluralismo – Novas formas de identidade
 Novas formas de viver a fé (mídias)
 . . .

Cultura Líquida – Zygmunt Bauman

Luc Ferry – Espiritualidade sem fé

Cultura do descarte – Papa Francisco

"Não sabemos o que ensinar aos jovens 
pela primeira vez na História“ Harari

Comunicação - Tecnologia - Cultura



• Políticas públicas que visem o bem 
comum. A política é o mais nobre dos 
dons, pois visa o bem para todos.
Papa Francisco.

• Resgate dos valores cristãos a partir 
da vivência comunitária.

• Igreja em saída – Ir ao encontro para 
promover o encontro entre as 
pessoas e o acontecimento Jesus de 
Nazaré. Doc. Aparecida

• O nome de Deus é 
misericórdia. Somos 
discípulos de Jesus e não 
de João Batista. Pagóla.

• Paróquia Comunidade de 
Comunidades. Doc. 100

• Unidade com Deus e com 
a Hierarquia da Igreja.

Fé, humanização e o bem comum



Resposta de fé à Palavra de Deus



Pastoral do Dízimo?





Quais as novas agendas da 
Pastoral do Dízimo?

Acolher

Ensinar

Promover 
o encontro 
com Jesus

Enviar



PASTORAL: 

CUIDAR  do OUTRO  

com o 

CUIDADO DE DEUS.

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.



DOCUMENTO DE APARECIDA

NECESSIDADE DE CONVERSÃO 

PASTORAL 



O DOCUMENTO NOS CHAMA A UMA TRAVESSIA:

Do ZELADO para ZELADOR

O ZELADOR é um DISCÍPULO MISSIONÁRIO.

De AGENTE DE PASTOAL para DÍSCÍPULO MISSIONÁRIO

-A Pastoral não é só o cuidado.... o zelo para com a

pessoa, mas também é cuidar, zelar para que a

pessoa zelada se torne também zeladora de

outras pessoas, isto é, discípula missionária.



Mas, O QUE É SER DISCÍPULO 

MISSIONÁRIO? 

Os discípulos missionários são 

aqueles que ensinam outros a 

serem discípulos...

Ajuda os zelados a se tornarem 

ZELADORES



-A Igreja é, por excelência, geradora e

gestora de discípulos missionários

- Ela própria é discípula missionária de
Jesus.
Ela gera novos discípulos pelo batismo
e os gesta na Catequese familiar e na
Catequese Permanente da
Comunidade.



-Discipulado e missão são como as duas faces da mesma
moeda: quando o discípulo está apaixonado por Cristo, não
pode deixar de anunciar ao mundo que só Ele nos salva(cf. Atos
4,12) ( Nº 146)

-O discípulo missionário há de ser um homem ou uma mulher
que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente
para com os pobres e pecadores (Nº 147)

Por isso, para o discípulo missionário a santidade não é fuga
para o intimismo ou para o individualismo religioso, tampouco
abandono da realidade urgente dos grandes problemas
econômicos, sociais e políticos da América Latina e do mundo, e
muito menos fuga da realidade para um mundo exclusivamente
espiritual. (Nº 148)



Travessias necessárias 

Dizimistas:
a- convencidos para convertidos;

b- Contribuintes para zeladores com zelo de
Deus.

Agentes: 

a- Arrecadadores para pastores; 



MISSÃO DA PASTORAL DIOCESANA DO DÍZIMO 
PARA O ANO DE 2021. 

1º - AJUDAR OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO A 
NÍVEL PAROQUIAL E COMUNITÁRIO A FAZER A TRAVESSIA:

- De arrecadares à AGENTES DE PASTORAL 
( pastores, cuidadores em nome de Deus )

Como:  Através de formações temáticas a nível 
diocesano, regional e paroquial. 



MISSÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO PARA 2021

- AJUDAR OS DIZIMISTAS A FAZER A TRAVEZIA:

-De  contribuintes a cuidadores da Igreja que cuida 
de nós....

Como:  Criar condições ( via testemunho ) para que os outros 

também possam fazer essa experiência de serem amados.

- O gesto de partilhar, por menor que seja é fruto de quem se sente 
amado por Deus e tocado pela generosidade de Deus. Ele sabe que 
Deus é generoso com Ele e por isso também é generoso na partilha. 
Quem tem Deus no coração, também tem um desejo imenso de ser 
generoso.



Como: levantamento conforme formulário em anexo.

1 – Descobrir o número e o perfil dos DIZIMISTAS:

Quem são eles: homem, mulher, adulto, 
jovens, crianças.
Quantos sãos?
Condição eclesial: batizado, casados, etc...

Atividade que desempenha na comunidade? 
Participação nas pastorais, movimentos ou celebrações, etc.



2 - AJUDAR TODOS OS DIZIMISTAS A FAZER A TRAVEZIA:

a- De dizimistas convencidos a DIZIMISTAS 
CONVERTIDOS. 
-Homens e mulheres que testemunham a bondade 
de Deus...

b- De  simples contribuintes a verdadeiros 
cuidadores. 
- Cuidar da Igreja que da Igreja que cuida de nós....



Como: criar condições ( via testemunho ) para

que os outros também possam fazer essa
experiência de serem amados.

Importante:  O dizimista é algum já consegue partilhar.

O gesto de partilhar, por menor que seja é fruto de quem
se sente amado por Deus e tocado pela generosidade de
Deus. Ele sabe que Deus é generoso com Ele e por isso
também é generoso na partilha. Quem tem Deus no
coração, também tem um desejo imenso de ser generoso.



PASTORAL DO DÍZIMO DIOCESANA
AGENDA 2021

27 de Fevereiro– Encontro coordenadores e tesoureiros Paroquiais – Dízimo 
– BNH (14:00h)
15 de Maio – Encontro regionais Agentes da Pastoral do Dízimo (14:00h)
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. 



TAREFAS 2021

Fortalecimentos: equipes nos 
diversos níveis
Levantamentos: perfil dos dizimistas

Campanha de conscientização em julho:
subsidiar as equipes e motivar para animação nas
comunidades.

Consciência: desafios e Planejamento 2022







GRATIDÃO
Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Equipe Diocesana do Dízimo


