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Pauta
1. Capacitação para equipe paroquial reproduzir

nas comunidades de sua paroquia;

2. Apresentação da temática e materiais usados

na campanha conscientização do dízimo 2017.

3. Espaço para escuta e discussão sobre dúvidas

e assuntos trazidos pelos presentes;

4. Planejamento do ano pastoral de 2017.

5. Avaliação e propostas para os próximos

encontros



Trabalho em pequenos 

grupos:
Imagine uma pessoa que ao te encontrar

pergunte:

Sei que você contribui com o Dízimo em sua

comunidade. Por isso, preciso que você me dê

04 razões para que eu também por contribuir.

Quais são as 04 razões que te motiva a

contribuir com o dízimo em sua

comunidade?



DÍZIMO
Por que contribuir?

Quatro ações me fazem contribuir com a 

Igreja através do meu dízimo mensal:

1- AMOR

2- GRATIDÃO

3- OBEDIÊNCIA

4- FÉ



Primeira razão: é o AMOR

“Amarás ao Senhor teu

Deus de todo o teu coração,

de toda a tua alma, de todo

o teu espírito e de todas as

tuas forças”. Marcos 12,30

a- Sou dizimista por amor a Deus.



b- Somos imagem e semelhança de Deus Gn 1,26.

1- Deus nos fez por amor. Se existimos é graças a Ele.

2- Deus, por amor, nos deu a Salvação por meio do seu 

Filho;

3- Deus, por amor, nos uma família. 

Deus, por amor, nos deu uma Comunidade.

Por isso, amor com amor se paga. Por amor a minha

vida, a minha salvação, a minha família e a minha

comunidade de fé, contribuo com meu dízimo para que

minha Igreja disponha de recursos para continuar anunciando

o amor de Deus ao mundo.



Além disso:

- Deus ama quem dá com alegria (2Cor

9,7).

- Contribua com justiça

- Gostou de Abel que deu sua oferta com

amor, mas não gostou de Caim, que

deu com raiva -Gn 4,3-5.



2 – Segunda GRATIDÃO

Sou grato a Deus pela vida. (Noé – Gn 8,15-20).

Contribuo, mensamente, com o meu dízimo por

gratidão a Deus.

Por tudo que sou e tenho.

Pela graça do pão sobre minha mesa, pelo

trabalho e saúde, pois tudo é dado por Deus

(Sl 127,1-5; Sl 128,1-6)



- Sou grato a Deus pela sua Palavra

que me dá força e por ter-me dado seu

Filho Jesus na Eucaristia.

- Sou grato a Deus porque só Ele é

poderoso (2 Cor 9,6-11).



Terceira razão:  OBEDIÊNCIA
Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem muito a dizer sobre

a obediência. Na história dos Dez Mandamentos,

vemos quão importante o conceito deobediência é para

Deus. Deuteronômio 11,26-28 resume-se assim:

"Obedeça evocê será abençoado, desobedeça e você

será amaldiçoado.

Qual é a definição bíblica de obediência ?

A obediência bíblica significa , simplesmente , ouvir , confiar,

submeter e entregar a Deus, obedecer a Sua Palavra.



Jesus nos chama à obediência
Em Jesus Cristo encontramos o modelo perfeito de

obediência. Como seus discípulos , seguimos o exemplo de

Cristo , bem como seus comandos. Nossa motivação para a

obediência é o amor :João 14,15

“Se você me ama, você vai guardar os meus 

mandamentos”
A obediência a Deus comprova o nosso amor: 1 João 5,2-3

A obediência a Deus Demonstra Nossa Fé: 1 João 2,3-6

Obedecer é melhor do que sacrificar 1 Samuel 15,22-23

Através da obediência experimentamos 

as Bênçãos de uma vida santa



Contribuo com o meu dízimo porque o

bom filho obedece a seu Pai.

- Deus é Pai e Ele precisa do filho para

acontecer o Plano da Salvação (Ml

3,10).

- Deus precisa que alimentemos sua

casa, para que todos tenham onde

buscar.



- Obedeço a Deus, porque Ele pediu “não

coma desse fruto” (Gn 2,15-17).

Contribuo com o meu dízimo para atender

o seu pedido:

1° Pedido – Levar no templo

(Dt 12,11-12).

2° Pedido – Atender as necessidades da

comunidade (Dt 26,12-15).



Quais são estas necessidades?

Dimensão Religiosa

Dimensão Caritativa

Dimensão Missionária

Dimensão Eclesial



3. 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”.



. 4. 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”



Quarta razão é a FÉ
Contribuo, mensalmente, com o meu dizimo

por que tenho fé. Acredito na graça de Deus,

que me convida a fazer a experiência (Ml

3,10-12).

Só fazendo esta “experiência” que saberemos

o quanto Deus é maravilhoso e que Ele

retribui o que devolvemos (Eclo 35,1ss).

O Senhor me pede e nada me faltará 

(Sl 23,1-6).



A FÉ DEPENDE DE NÓS OU É DOM DE DEUS

1Cor. 12,9, nos mostra que a fé é um dos dons que o

Espírito Santo nos dá individualmente conforme lhe apraz,

vs.11.

Efésios 2,8 nos diz que somos salvos pela graça, mediante a

fé e que não depende de nós, é dom de Deus.

Romanos 12,3 é ainda mais contundente quando

diz: “segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada

um”.

Romanos 10,17-18 – “ Logo, a fé provém da pregação e a

pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto,

agora: Acaso não ouviram? Claro que sim! Por toda a terra

correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas

palavras. Sl 18,5.”



O crer e o acreditar depende de nós, mas a

fé é dada por Deus na medida em que

cremos.

Por isso é que o apóstolo Paulo

diz: “segundo a medida da fé que Deus

repartiu a cada um”.

Não é sem razão que os apóstolos pediram a

Jesus para lhes aumentar a fé:

Lucas 17,5:

Então, disseram os apóstolos ao Senhor: 

Aumenta-nos a fé.



UMA PEQUENA ESTÓRIA PARA ILUSTRAR

Um famoso equilibrista tinha esticado um cabo de aço entre dois

enormes edifícios. Estava preparando-se para fazer uma exibição, e a

multidão, situada lá embaixo, esperava ansiosa.

- Acreditam que posso caminhar pelo cabo de aço? - perguntou o

equilibrista.

- Sim!!! - respondeu a multidão.

O homem caminhou sobre o cabo de aço e chegou ao outro lado no

meio dos aplausos e gritos da multidão.

- Acreditam que posso voltar ao outro lado empurrando um carrinho de

mão? - perguntou outra vez o equilibrista.

- Siiiiiiimmm!!! - respondeu a multidão.

O homem caminhou sobre o cabo de aço, novamente, empurrando o

carrinho de mão e chegou ao outro lado. A multidão aplaudia e gritava

entusiasmada.

- Acham que posso levar uma pessoa no carrinho? - perguntou.

- Siiiiiimmm!!! - respondeu novamente a multidão. A esta altura,

ninguém duvidava de mais nada.



Então o equilibrista disse:

- Quem é voluntário para sentar-se no carrinho de mão?

Houve um grande silêncio. Todos se olharam medrosos. Todos

acreditavam no equilibrista, enquanto não estivesse em perigo a

própria segurança pessoal. Na realidade, acreditavam, mas não

confiavam nele.

Então, no meio da multidão, surgiu uma criança que rapidamente

subiu até onde estava o equilibrista e entrou no carrinho de mão. Era

o filho do equilibrista, que confiava com todo o seu coração em seu

pai! O equilibrista voltou a conduzir-se pelo cabo de aço, levando

dentro do carrinho de mão o seu próprio filho... Os dois chegaram

em segurança ao outro lado,

A multidão CRIA, mas o filho CONFIAVA no equilibrista.

Eis a diferença entre Crê e ter fé 



Finalizando

A fé também precisa ser exercitada para

que cresça. Faça do seu dízimo, da sua

contribuição mensal uma ato de fé em Deus

e em sua Palavra.

Tenha fé na graça de Deus, que te convida a

fazer a experiência (Ml 3,10-12).

O Senhor me pede e nada me faltará  Sl 23,1-6.



CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 

PASTORAL DIOCESANA DO DÍZIMO 2017



Tema: Dízimo é contribuição

Lema: Sou dizimista, eu evangelizo!

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 preservo! (saco de lixo para carro)

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

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

. Dia 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


