
2º Encontro da Pastoral 
 Diocesana do Dízimo em 2019  

 
a- Oração inicial  
b- Momento Formativo: “  Como ser um bom 
coordenador(a)  da Pastoral do Dízimo” 
c-  Revisão dos critérios para  organização e funcionamento 
da Equipe Paroquial e Comunitária da Pastoral do Dízimo. 
d- Campanha Diocesana de conscientização sobre o Dízimo 
em  Julho de 2019. 
e – Decisões e encaminhamentos 
f – Avaliação  
g- Oração final  
 
 



OraçãoVinde Espírito Santo... 
 
H - Procuramos para a Igreja/ cristãos homens e mulheres/ capazes de renascer no Espírito a cada dia; 
M – Procuramos nesta encontro/ pessoas sem medo do amanhã, sem medo do hoje, / sem complexos 
do passado. 
 
H – Procuramos para a Igreja/ pessoas que não tenham medo de mudar, que não falem por falar. 
M – Procuramos gente capaz de perder sem perder a fé,/ de levar a paz onde existe inquietação/ e de 
levar inquietação onde houver paz. 
 
H – Procuramos para a Igreja/ homens e mulheres que tenham desejo de Deus/ que tenham desejo 
da Igreja/ desejo das pessoas simples/ desejo da pobreza de Jesus/ e desejo da obediência de Jesus. 
M – Procuramos para a Igreja/ gente que não confunde oração/ com palavras ditas por hábito/ que não 
confunde espiritualidade com sentimentalismo/ gente de serviço samaritano sem promoção própria;  
 
H – Procura-se para a Igreja/ cristãos capazes de morrer por ela/ e mais que isto, capazes de viver por 
ela/ para que ela seja servidora aos últimos; 
M – Pessoas capazes de se tornarem ministros e ministras de Cristo/ Profetas de Deus que falem com a 
própria vida. 

Todos - Ajudai-nos, Senhor Jesus, por meio de vosso Espírito Santo 
a encontrar os caminhos da alegria de servir.  Amém!                                                 

(texto de d. Primo Mazzolari, escrito em 1957, tradução e adptação: J. Nacif, PE.)  



Como ser um bom líder da 

Pastoral do dízimo. 



COMO SURGEM OS COORDENADORES   
em nossas comunidades, pastorais ou movimentos...  

 Detecta-se três maneiras como surgem o os 
agentes e lideres da pastoral do dízimo em 
nossas comunidades e paroquias. 

 01 – Aqueles que fazem o próprio caminho; 

 02 – Indicado pelo pároco ou pelo antigo 
coordenador;  

 03 – Escolhido pelo grupo. 

  
  



01 - Aqueles que fazem o próprio caminho 

 “Correm o risco de esquecer a meta do 
grupo por se sentir “ sob a magia da sua 
própria determinação e poder.” Correm o 
risco de verem o seu ego exaltado e muitas 
vezes aplica um autojulgamento, 
supervalorizando-se” 



02 - Aqueles foram indicado por alguém superior  

 O coordenador terá que usar de todas suas 
habilidades possíveis para fazer com que com 
grupo o aceite não apenas como chefe, mas 
como líder... 



03 - Aqueles foram escolhido ou eleito  
pelo grupo 

 Este é o caso ideal. O grupo 
reconhece a pessoa, seu valor e sua 
capacidade... 



 
TRÊS CLASSES DE PESSOAS NO MUNDO 

Segundo Nicholas Murray Butler 

 

1ª - AS QUE NÃO SABEM O QUE ESTÁ ACONTECENDO; 
 
2ª AS QUE OBSERVAM O QUE ESTÁ ACONTECENDO; 
 

3ª - AS QUE FAZEM COM QUE AS COISAS 
ACONTEÇAM.  



Contar com a boa vontade 
dos outros é uma arte e 
trabalho sério em termos 
de liderança cristã.  



COORDENAR  
é a capacidade de fazer  

com que as coisas 
aconteçam... 



COMPENTENTE 

CONHECIMENTO 

SABER  

 

CAPACIDADE 

SABER FAZER 

    

COMPORTAMENTO 

SABER SER  



BUSCA O BOLSO 

 A base está na necessidade financeira da 
Paróquia. 

 Gestão diretiva 

 Gerenciamento das pessoas 

 Avaliação com base nos recursos 

BUSCA O CORAÇÃO 

 A base está na formação da família cristã 

 Gestão participativa 

 Liderança de pessoas 

 Avaliação com base no atendimento humano e 
pastoral 





Para a maioria dos autores atuais a 
Liderança é a soma das habilidades: 
 
 
 
a -  Conceitual 

b - Técnica  

c-  Humana.  



 
  
 

 

a- A habilidade 
conceitual refere-se à 
compreensão do 
funcionamento de todas 
as áreas da organização, 
bem como aos 
diferentes níveis 
hierárquicos e 
organogramas. 

b - A habilidade 
técnica refere-se à 

formação adquirida para o 
exercício da função através 
de cursos e treinamentos que 
geram conhecimentos e 
experiências práticas e 
específicas da área de 
atuação.  



 
 
 

c - A habilidade humana é a capacidade 
de trabalhar com pessoas em harmonia, 
compreendendo as atitudes individuais, 
sabendo ouvir, observar e conduzir a equipe 
a um ambiente motivador que permita 
alcançar resultados estabelecidos para a sua 
área de atuação. 

 

 
 



Do líder, sempre se espera orientação para pessoas: 
atraindo e retendo para organização competentes, 
comprometidos, motivados e eficazes, oferecendo um 
ambiente propulsor do desenvolvimento humano. É 
impossível passar por um líder sem se tornar melhor. 

Os líderes conscientes sabem do peso 
dessas responsabilidades que lhes 
cabem.  



Uma das características 
 do líder secular  

 é  
a autoconfiança 

   



Uma das características 
 do  

líder ESPIRITUAL  
é  

confiança em DEUS.  



Liderança CRISTÃ  
é a soma das habilidades: 

 
 
a -  Conceitual 

b - Técnica  

c-  Humana.  

e - ESPIRITUAL 



 

Não somos apenas 

líderes....  
  

 



Somos pessoas de Deus...  



 

Nosso trabalho não é uma mera função 

existente na Igreja, mas uma missão 

que Deus nos confiou.  

Por isso precisamos tentar descobrir e seguir o 

jeito de agir, orientar e conduzir segundo os 

métodos de Deus. 



Devia ser nossa prece diária: 

“ Senhor que a minha 

vontade não prevaleça 

sobre a Tua”.  



QUAL É A META DO LÍDER 
CRISTÃO? 
 



A meta do LIDER CRISTÃO: 
 
Não é obter sucesso 
administrativo... 
 



 
 
A META DO LÍDER CRISTÃO 
 

É PROCURAR A CONVERSÃO DO CORAÇÃO, 
A SANTIDADE, 
TER BOA E FRATERNA CONVIVÊNCIA COM AS 
PESSOAS, 
FORTALECER-SE NA FÉ EM JESUS E  
CONDUZIR-SE POR SEU CAMINHO. 

 
 



O líder cristão  
deve dar ás pessoas 
 não do que aprendeu...  
MAS DO QUE EXPERIMENTOU...  
1 COR 13,1 



A líder cristão de tornar-se 
um caminho a ser seguido, 

 

NÃO APENAS ALGUÉM QUE ENSINA O 
CAMINHO... 



GRANDE E DIÁBOLICA  
 TENTAÇÃO DO NOSSO TEMPO. 

 Trabalhar em nome de Jesus, 
porém, sem estar em sintonia 
com Ele ou menos conhece-Lo. 



   

 - Se fizermos uma pesquisa perceberemos que: 
  
 - as maiorias dos lideres de nossas comunidades, pastorais 
ou movimentos, gastam, em média, somente 5 minutos 
por dia em oração.  
  
 -  não experimentam estilos de vida santificados e nem tem 
uma paixão interna por ver vidas optando por seguir a 
Cristo. 
 - Trabalhar para o Senhor na força do braço é certeza de 
esgotamento!  



 Vivemos em uma época em que 
muitos lideres cristãos estão, 
espiritualmente, falidos... 
  
 



   
 Para uma vide espiritual saudável, 
  
- em primeiríssimo lugar, devemos ter uma vida de 

oração. Um mínimo de 1 hora por dia. Não 
podemos esquecer das orações mentais... 

   
- Em segundo lugar, devemos procurar viver em 

uma comunidade verdadeira e não nos 
comportarmos como ermitões.  



Por uma equipe 
da missionária 
da Pastoral do 

Dízimo 
 



RECADO AOS COORDENADORES  

PRIORIDADE DA PASTORAL DO DÍZIMO PARA 2019 

 

- Equipe Paroquial de Animação da Pastoral do Dízimo:  Capacitar, criar ( onde 
ainda não existe ) e, em todas as paróquias, uma equipe paroquial para 
animar as lideranças, sobretudo, para com o cuidado com os dizimistas; 

- Conscientizar para a passagem de: Agentes recebedores para agentes de 
Pastoral: Superar a prática de recebedores do dizimo para agentes que 
cuidam do dizimistas; 

-  Criação de material para divulgação, de maneira testemunhal dos agentes e 
Dizimistas..  
 

  



OBRIGADO PELA PRESENÇA 
 
 

 Pe. José Carlos Ferreira da Silva 

 Coordenador da equipe diocesana do dízimo 


