
Encontro Diocesano 

da Pastoral do Dízimo

Nos Regionais 



Pauta
1. Notícias sobre a organização da Pastoral do Dízimo a nível 

do Regional Leste II da CNBB.

2. Apresentação de algumas práticas sugeridas pelo 106 da 

CNBB.

3. Capacitação para equipe paroquial reproduzir nas 

comunidades de sua paroquia;

4. Afinar a temática e materiais usados na campanha 

conscientização do dízimo 2017.

5. Espaço para escuta e discussão sobre dúvidas e assuntos 

trazidos pelos presentes;

6. Revisão do planejamento do ano pastoral de 2017.

7. Avaliação e propostas para os próximos encontros 



Um desafio que precisamos vencer:  

O principal desafio que precisamos

superar como pastoral do Dízimo em

muitas paróquias:

Passar de uma equipe arrecadara do

dízimo/ para UMA PASTORAL DO

DÍZIMO.



Iniciando a Conversa 

Trabalho em pequenos grupos:

01 - Qual é o maior desafio da pastoral 

do Dízimo em sua Paróquia?

02 - O que vocês tem feito para superar 

esse desafio? 

Favor anotar e passar para coordenação



Visão de Equipe Arrecadadora

o dízimo
aplicação do

dízimo na 

Comunidade

EQUIPE

CONTRIBUINTE



O processo de andamento da Pastoral  do 

Dízimo

aplicação do

dízimo na 

comunidade

AGENTE / CONSELHO 

Cuidado com a 

pessoa do 

Dizimista

o dízimo

AGENTE  / DIZIMISTA

A Palavra

de Deus



A Roda de eficiência da Pastoral do Dízimo

Como é feito

o recebimento

do dízimo

Como os

agentes

se sentem

Como está

a satisfação

dos dizimistas

Como e em

que é aplicado

o dízimo



Valorização do dizimista

A pastoral do dízimo deve fazer-se

presente na vida do dizimista.

Visitar em ocasiões especiais e quando

doente ou em dificuldades;

Lembrar do aniversário natalício e de

casamento, ligar, mandar uma mensagem,

entregar pessoalmente um cartão, tanto

melhor.



O objetivo da Pastoral do Dízimo não é resolver os

problemas de caixa da paróquia nem a busca do equilíbrio

financeiro.

Para arrecadar dinheiro podem ser feitos diversos tipos de

eventos que surtirão efeitos imediatos e resolverão

questões financeiras emergenciais. Se for para acrescentar

dinheiro ao caixa da paróquia, muitas outras medidas

podem ser tomadas com resultados ótimos.

O problema é que desta forma a paróquia se transformará

em uma mera empresa comercial, numa busca incessante

por projetos que produzam resultados financeiros

positivos, o que não condiz com os princípios e nem com

os objetivos da Igreja.



Pontos importantes do 

documento 106

• O dízimo é uma opção pastoral

• Só se consegue sucesso na necessidade de o 
despertar

• A maioria dos católicos está adormecidos

• O dízimo não é uma mágica

• Cada um dê segundo o coração decidir

• A opção pastoral pelo dízimo implica algumas 
renuncias...

• Refletir: mesquinhez e generosidade (2Cor 9,5-8)



DÍZIMO é uma pastoral
Não se faz  pastoral do dízimo por decreto. Tanto 

para a implantação como para a manutenção do 

dízimo é importante que a paróquia conte com uma 

“equipe missionária do dízimo”. 

Esta deve ser uma equipe bem formada e bem aceita 

na paróquia. 

Esta equipe deve ser preparada para que possa atuar 

com muita sintonia e organização, preferencialmente 

contando com representantes das diversas pastorais 

e movimentos da comunidade.



A equipe da pastoral do Dízimo não pode

ser considerada uma equipe secundária,

ou um apêndice.

Não se trata de uma equipe com a

finalidade de captar recursos para a

igreja ou administrar uma obra.

Não se trata de um ato meramente

financeiro-administrativo dentro de uma

comunidade. É, isto sim, um trabalho

Pastoral.



É uma pastoral tão importante quanto

a pastoral da Catequese, da Liturgia

etc. Se a pastoral do Dízimo não vai

bem, todas as outras são prejudicadas.

A equipe,

portanto, deve ter consciência de que

esse é um trabalho pastoral.



O objetivo da Equipe de Pastoral do Dízimo é

evangelizar sobre o Dízimo. E isso deve ser feito de

modo tal que todos os membros da comunidade se

sintam solidários e co-responsáveis na manutenção

da paróquia.

Na verdade, para sermos fiéis à Bíblia, o Dízimo

deveria ser a única fonte de recursos de uma

comunidade de fé. Então, ele seria sinal de partilha e

de comunhão, a exemplo das primeiras comunidades

cristãs.



Conhecimento do Dízimo.

A equipe deve conhecer bem o assunto. Deve estar

preparada para ajudar a esclarecer dúvidas sobre o Dízimo.

O testemunho da equipe.

Quem faz parte desta equipe precisa ser dizimista para

valer. Tentar convencer a outros sobre algo de que não

estamos convencidos não funciona.

Quando vamos motivar os fiéis sobre o Dízimo, devemos

falar da experiência própria, algo que sai de dentro com

plena convicção. Todos devem dar testemunho.



Disponibilidade para o dízimo.

A equipe deve ter tempo para se dedicar à

Pastoral do Dízimo. Preferencialmente nos

dias em que há mais movimento na

comunidade. Normalmente as missas são aos

sábados e aos domingos. Antes e após as

missas, a presença de elementos da equipe

do Dízimo possibilita a contribuição dos

dizimistas.



Organização

A equipe deve ser bem organizada. É importante que

na equipe haja alguém com experiência

administrativa e contábil para ajudar nos relatórios,

com experiência em informática, alguém com

facilidade de comunicação oral e escrita para

eventuais comunicados junto à comunidade, pessoas

com boa espiritualidade e espírito de oração,

pessoas criativas, alguém que se proponha a estudar

o tema “dízimo” e partilhar com o grupo.



Prestar contas à comunidade

Fazer prestação de contas do Dízimo na

Comunidade, sempre com brevíssima mensagem

positiva, valorizando os passos já dados e o

crescimento feito nas metas financeiras e

educativas da Pastoral do Dízimo.

União

Todos os membros da equipe trabalharem juntos e

de forma organizada, falando a mesma linguagem e

seguindo a mesma orientação.



Controle.

Manter registro atualizado das contribuições dos

dizimistas, preferencialmente em computador ou

através de fichário e do documento de pagamento

(carteirinha ou recibo).

Sigilo.

Manter sigilo sobre quanto cada um devolve em seu

dízimo.

Participação.

Incentivar a participação nas reuniões paroquiais,

assembléias e na elaboração do orçamento paroquial



Acompanhamento.

Manter contato e acompanhamento aos dizimistas,

indo a seu encontro, especialmente quando

parecem estar se afastando da vida comunitária.

A equipe deve preparar uma mensagem especial

para os dizimistas em atraso, lembrando-lhes o

compromisso que assumiram na comunidade.

Deve ser uma mensagem de lembrança e

orientação e nunca de cobrança. O melhor mesmo

é fazer uma visita para saber o que aconteceu. É

possível que se trate de simples esquecimento,

mas pode tratar-se de problema mais sério.



Credibilidade.

Quem deve falar de dízimo para o povo

são os leigos. O padre deve dar suporte e

apoio, pois passará sempre a idéia de uma

pessoa que está falando porque não sabe

as dificuldades porque passam as famílias.



Valorização do dizimista

A pastoral do dízimo deve fazer-se

presente na vida do dizimista.

Visitar em ocasiões especiais e quando

doente;

Lembrar do aniversário natalício e de

casamento, ligar, mandar uma mensagem,

entregar pessoalmente um cartão, tanto

melhor.



Material

Para que possa desempenhar bem seu papel, a

equipe do dízimo precisa contar com o material

adequado à sua tarefa:

Ficha de cadastro, Bloco de recibo, Divulgação

(Banner, cartazes, panfletos), Material para

valorização do dizimista (Calendários, folderes,

brindes, presentes), Computador, Urna, cesta

própria para o dízimo, Programa adequado para a

informatização do dízimo, camisetas, etc



Oração.
Rezar periodicamente a oração do Dizimista na

Comunidade e ter momentos de oração em equipe.

Sugestão: Rezar um terço nas intenções...

1- Dos dizimistas (para Deus prover sustento material e 

espiritual)

2- Dos paroquianos (para se tornarem dizimistas 

responsáveis e fiéis)

3- Da Equipe (pela união e motivação)

4- Da Paróquia (para que não falte recursos para a obra de 

Deus)

5- Da comunidade (para que os pobres, doentes e 

necessitados sejam assistidos com os recursos do dízimo)



Pontos que ajudam a organizar o dizimo.

- Escolher pessoas interessadas e convencidas 

do valor do dízimo.

- Preparar-se bem, vendo outras experiências 

onde funciona o dízimo.

- Sem nunca impor, mas ajudar a sensibilizar 

os fiéis por esta Pastoral.

- Esclarecer a comunidade por meio de 

palestras, faixas, folhetos e o bom uso dos 

Meios de Comunicação Social (feito tudo 

por leigos).
.



- Aproveitar o que existe: Novenas, Grupos 

de Reflexão, de oração, etc; 

- Pedir as pessoas que dêem testemunho.

- Preparar fichas e cadastro da família 

dizimista. Não complicar nada.

- Antes e depois das celebrações, alguém da 

Pastoral  atende às pessoas sobre o dízimo, 

pois muitos aproveitam a ida à igreja para 

acertar seu dízimo.



- Lembrar sempre que o dízimo requer muita 

paciência, muita motivação e tempo. Não 

forçar, mas trabalhar a consciência dos 

católicos dando boa fundamentação bíblica.

- Deixar claro que quem atua na Equipe de 

Pastoral do Dízimo não deve preocupar-se 

em atingir o bolso dos fiéis, mas o coração 

deles.

- Não afastar ninguém da comunidade por 

causa do dízimo.



Uma compreensão do Dízimo a 

partir do documento 106

A contribuição com o dízimo e sua correspondente

pastoral precisam estar baseadas em uma correta

compreensão:

a- Fundamentos bíblicos e Eclesiais;

b- Dimensões e finalidades.

Isto garante que o dízimo se situe no âmbito da fé

cristã e na ação evangelizadora.



O que o dízimo segundo o 

documento 106  

1- Contribuição sistemática e periódica dos

fiéis, por meio da qual cada comunidade

assume cor responsavelmente sua

sustentação e a da Igreja.

2- É um compromisso de fé pois está

relacionado com a experiência de

Deus.



3- A contribuição do dízimo é sistemática. Isso

significa que ela é estável, assumida de modo

permanente.

4- É periódico: mensal (ligado ao salário ou outros

tipos de ganho); ou anual (ligado a colheitas ou à

venda de produtos).

5- O dízimo não pode ser assumido unicamente

como forma de captação dos recursos para as

outras pastorais. Esta compreensão não expressa

toda riqueza de seu significado.



O sistema da contribuição do dízimo 

tem quatro características:

1ª - É relacionado com a experiência de Deus e com o

amor fraterno;

2ª - É um compromisso moral dos fiéis com a Igreja;

3ª- É fixado de acordo com a consciência retamente

formada;

4ª - É sistemático e periódico. É importante lembrar que

a escolha da quantia de dinheiro destinada para o

dízimo é decisão de consciência, iluminada pela Palavra

de Deus, sensível às necessidades da Igreja e do próximo.



Os fundamentos bíblicos do dízimo

•A principal fundamentação do dízimo encontra-se na

Sagrada Escritura. E antes de tudo, é preciso recordar que

a Revelação divina é progressiva e orientada para Cristo.

•A decisão de contribuir com o dízimo nasce de um

coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida e

experimentado a beleza de sua presença amorosa no dia a

dia.

•Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra de onde

provém o alimento e a fonte de toda bênção (Lv 25,23; Sl

24,1).



As dimensões do dízimo

O dízimo está profundamente relacionado à

vivência da fé e à pertença a uma comunidade

eclesial.

• Dimensão religiosa: a vivência da fé e pertença a uma

comunidade eclesial. Tem a ver com a relação do cristão

com Deus.

• Dimensão eclesial: a consciência de ser membro da Igreja

e corresponsável, para que a comunidade disponha do

necessário para a realização do culto divino e para o

desenvolvimento de sua missão.



• Dimensão missionária: permite a partilha

de recursos entre as paróquias de uma

Diocese e entre dioceses, manifestando a

comunhão que há entre elas. (Igrejas-

irmãs)

• Dimensão caritativa: “é uma dimensão

constitutiva da missão da Igreja e

expressão irrenunciável da sua própria

essência”.



As finalidades do dízimo: 

. Colaborar para a realização do culto divino e da

evangelização,

. Prover o sustento do clero e de outros ministros,

. Participar da manutenção das obras de caridade e

da concretização da missão da Igreja.

. O Direito Canônico diz: “Os fiéis tem

obrigação de socorrer as necessidades da

Igreja”



f. Do ponto de vista da legislação, o dízimo se

caracteriza como doação. Por isso recomenda-se:

. Registrar o valor de cada contribuição;

. Dê-se, a cada dizimista que solicitar, o recibo da contribuição;

. Respeitar o direito a privacidade referente à quantia com que cada

dizimista contribui.

g. A divulgação periódica dos resultados e da sua

aplicação é necessária não apenas para motivar os

dizimistas à perseverança, mas principalmente para

aprofundar a experiência comunitária e a

corresponsabilidade missionária.



Cuidado com a linguagem: é necessário haver

consciência dos significados associados às palavras

utilizadas para expressar a colaboração com o

dízimo.

Contribuir (é a opção mais adequada),

Contribuindo com o dízimo, os fiéis dão de si

mesmos e de seu trabalho, por meio de parte de seus

rendimentos ou bens, postos à disposição do

objetivo comum que é a evangelização. (portanto,

abolir expressões como “Pagar”, “Ofertar”, “Doar”,

“Devolver”, “Consagrar”, “Entregar”, “Recolher”,

“Arrecadar” ...). “Partilhar” é outro termo apropriado.



Os agentes da pastoral do dízimo

a. Uma vez que se espera que todos os agentes da

pastoral contribuam com o dízimo, o testemunho é o

mais importante.

b. Os ministros ordenados, além de serem dizimistas, são

também agentes e tem grande responsabilidade.

c. Boa formação dos agentes da pastoral do dízimo e

material de boa qualidade. Investir com ousadia.



O dízimo na pastoral de conjunto

a. O dízimo contribui para concretizar a

comunhão eclesial e a organicidade de sua ação

evangelizadora.

b. A solidariedade que o dízimo promove, é

vivência concreta de catolicidade da Igreja e de

sua missionariedade.

c. A consolidação do dízimo, como meio

ordinário de manutenção eclesial, reforça o

sentido de pertença a uma Igreja particular

concreta.



. Recomenda-se que a conscientização sobre

o dízimo faça parte da iniciação à vida cristã,

para que a todos seja dada a oportunidade de

compreendê-lo bem e de contribuir

generosamente.

. Também é conveniente que , na formação

dos futuros ministros ordenados, sejam

reforçados o conhecimento e a prática do

dízimo.



Quando fazemos algo grande e importante na igreja como o fazemos: 
Pedimos, emprestamos, alugamos, lista de contribuintes, 
esmolamos...?

Será que Deus, a Igreja precisa disso?

Será que a Palavra de Deus perdeu a força do fermento?

Maioria dos católicos estão pobres e sem o que oferecer?

O dízimo deve doer: no fundo da alma e do bolso...



Um modelo pratico

• Existem muitas formas de você administrar o
dízimo: cadastro, visita, relatório...

• Você tem aplicado alguma?

• A pastoral do dízimo tem esse objetivo

• Qual? Vamos conversar?

• Minha paróquia tem levado a sério a
campanha de conscientização durante o ano?

• Preparar a equipe de pastoral para o desafio

• “Quem conduz e arrasta o mundo não são
as máquinas, mas as idéias” (Victor Hugo)



Situação do 

Dízimo

de 1 a 6 de 

Maio/17

Cadastrados

444 

dizimistas

Já cumpriram

seu 

compromisso

78 (17,57%)

Ainda não 

cumpriram

366 (82,43%)



• Os dizimistas devem estar cadastrados
• Como se pensa isso? Ou não tem importância

para a Pastoral do Dízimo de sua paróquia ou
comunidade?

• Como está organização paroquial da Pastoral do
Dízimo em sua Paroquia?

• Há cuidado com a pessoa do dizimistas?

• As pessoas/dizimistas são visitadas?

• Há planejamento para isso?



• Os católicos se perguntam sobre o
destino do dízimo... Onde e como seu
dízimo é aplicado?

• Como esta o ambiente de sua igreja
(prédio)?

• As pessoas estão satisfeitas?

• A missa é um sacrifício? Como?

• Aplica-se em tecnologia?: som,
iluminação, mídia, engenheiro, social,
conforto...



A Pastoral do Dízimo
Para funcionar bem deve ter uma equipe

Como é a organização: envelope, carnê, cobrança,
cartão...

Você estabelece a quantia: 1, 2, 5 ou 10%?

O que vale: a palavra do padre, do agente, do contribuinte
ou da Palavra de Deus?

A equipe deve ter visão do que se deve atingir

O agente é informado sobre o andamento da
comunidade?

A equipe deve ser um grupo de pessoas firmes e
decididas e não para arrecadar dinheiro

Trabalha-se com pessoas boas, piedosas ou competentes?

O agente deve ser aquele que fez a experiência do dízimo



Pastoral do dízimo

• Requer estudo e formação

• O que se estuda? Leitura?

• Como formar as equipes?

• Quais conteúdos estamos dando?

• Há interesse por reuniões formativas e de 
instrução?

• Reservam-se momentos de espiritualidade? 
Quais? Como isso é feito?



Trabalho em pequenos grupos:

- O que você mais gostou nessa

formação?

- Em que a sua paróquia precisa

melhorar?

- Como você ajudará a sua paróquia a

compreender a pastoral do dízimo?



CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 

PASTORAL DIOCESANA DO DÍZIMO 2017



Tema: Dízimo é contribuição

Lema: Sou dizimista, eu Contribuo com a

evangelização!

Fundamentação Bíblica:

“Ide e anunciai o Evangelho a todas as pessoas”

Mt 28,19

Período: De fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018.



Objetivo:
Despertar em cada batizado presente

nas paróquias da diocese de Cachoeiro

de Itapemirim, a compreensão de que,

ao fazer a sua contribuição mensal, em

forma de Dízimo, está assumindo o seu

lugar na Igreja e possibilitando que, as

comunidades cumpra a sua missão de

anunciar Jesus Cristo e a sua

proposta.



Como comunicaremos com 

os atuais e futuros dizimistas?
01 - Cartaz temático ( no mínimo um para cada comunidade ).

02 - Envelope com tema da Campanha

03 - Camisas com tema: sugerimos que faça sorteio em os 

dizimistas.

04 – Folders mensais e, no mês de julho, a cada 

semana. Sugerimos a leitura e a entrega no final da 

missa ou celebração do 3º domingo.

05 – Calendário para cada dizimista 

06 – Canecas com o tema 

07 – Outros: veja na contra capa do calendário do 

dizimista



Atenção! 

Cada paróquia deverá encomendar os materiais

diretamente com a Gráfica Diocesana ou com a

Comunidade Vida Nova.

Telefone: 3517-6845

E mail.: diocesanagrafica@gmail.com

Telefone: 28 99884 4096

E mail:  contato@comunidadevidanova.com



Veja algumas peças:











Tema de cada mês 
Fevereiro: Sou dizimista, eu evangelizo!

Março: Sou dizimista, eu busco a conversão! (caridade, quaresma)

Abril: Sou dizimista, eu acredito! (na ressurreição)

Maio: Sou dizimista, eu amparo!

Junho: Sou dizimista, eu persevero

Julho: Dimensões do Dízimo: Religiosa, Eclesial, Missionária e

Caritativa

Agosto: Sou dizimista, eu vivo minha vocação!

Setembro: Sou dizimista, eu levo a Palavra!

Outubro: Sou dizimista, eu vivo minha missão!

Novembro: Sou dizimista, eu sei partilhar!

Dezembro: Sou dizimista, eu acolho!

Janeiro 2018: Sou dizimista, eu me comprometo!



Nossa agenda para o ano de 2017

01- Encontro de formação lideres e agentes da

pastoral do dízimo por regional

. 20 de maio em Alegre: Regionais 4,6 e 7.

. 27 de maio em Cachoeiro: 1,2 e 8.

. 10 de junho em Muniz Freire: 3 e 5

16 de setembro: II Congresso Diocesano do 

Dízimo. Local a definir

18 de novembro: Avaliação e planejamento.



Obrigado pela presença  e 

participação!
“Ide e anunciai o Evangelho a todas as 

pessoas” Mt 28,19”.

Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Coordenador da Equipe Diocesana da Pastoral do Dízimo 

Contatos:

Telefone: 99917 5341  

E mail: pejcfsilva@Hotmail.com


