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Orientações para Coordenação da Equipe Paroquial   

Da Pastoral do Dízimo 

Em primeiro lugar, temos que entender que, para o bom desempenho dos trabalhos da Pastoral do 

Dízimo é fundamental que, em cada paróquia ou comunidade, exista serviço - bem estruturado - de 

atendimento aos fiéis, sejam eles dizimistas já cadastrados ou, ainda, em potencial.  Igualmente, é 

importante que, entre outras coisas, haja uma perfeita integração entre os membros da equipe 

paroquial com as equipes comunitárias da pastoral do dízimo. 

A orientação e pedido da Pastoral Diocesana do Dízimo é que, em cada Paróquia, tenha uma boa 

equipe da Pastoral do Dízimo. Se, possível, com 12 pessoas, contando o coordenador e o secretário.  

A Pastoral Diocesana do Dízimo orienta ainda que, o  ideal é que, em cada comunidade se forme uma 

equipe da Pastoral do Dízimo. Esta equipe deve ser integrada por leigos/os fiéis dizimistas, com uma 

coordenação assim composta: - Coordenador (a ) Secretário ( a ) e no mínimo mais três agentes da 

Pastoral do Dizimo;  A equipe comunitária da pastoral do dizimo deve trabalhar em sintonia com a 

Equipe paroquial do dízimo que, por sua vez, estará articulada com a Coordenação Diocesana da 

Pastoral do Dízimo.  

 

Função da coordenação da Equipe paroquial: 

 

- Fazer a articulação entre a Coordenação Diocesana do Dízimo e as coordenações comunitárias, 

sendo elo e elemento facilitador. 

- Ajudar os agentes da Pastoral do Dízimo a manter foco no cuidado para com a pessoa do dizimista. 

- Acompanhar estatisticamente a evolução do dízimo e das ofertas nas comunidades; 

 

Missão da Equipe Paroquial ou comunitária.  

 

a- O principal objetivo da Equipe de Pastoral do Dízimo é evangelizar sobre o Dízimo. 

b- Conscientizar os fiéis sobre a dimensão bíblica, teológica e espiritual do Dízimo, para a 

compreensão de que dízimo não é esmola, mas dentro do sentido de pertença à comunidade, é 

contribuição, colaboração e partilha que serve para o sustento do sacerdote e das necessidades da 

paróquia, no desenvolvimento das ações de caráter eclesial, religioso, caritativo e missionário;  
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c-  Promover a corresponsabilidade da comunidade despertando os fiéis para o sentido comunitário 

da contribuição mensal do dízimo;  

d- Mostrar que o Dízimo é um ato de fé, de esperança e de caridade; 

e- Testemunhar a alegria de uma vida agradecida a Deus, através da contribuição mensal do Dízimo.  

f- Apresentar o Dízimo como condição central da experiência de comunhão e participação e, 

portanto, da experiência de ser e de agir como Igreja. 

  

Atividades Permanentes da Equipe Paroquial do Dízimo:  

 

- Realizar reuniões periódicas com os coordenadores comunitários para troca de experiências e 

elaboração de planos de ação visando o cuidado para com a pessoa do dizimista em suas 

comunidades. 

- Participar, trimestralmente, das reuniões da equipe diocesana da Pastoral do Dízimo para traçar 

planos e metas para o seu regional e para a diocese. 

-  Elaborar planos de evangelização, com base na realidade paroquial, visando subsidiar a elaboração 

de planos de evangelização nas comunidades.  

- Manter em arquivo digital o cadastro das equipes comunitárias, dos dizimistas escritos e 

contribuintes fiéis. 

- Promover pelo menos um retiro espiritual anual, para lideranças e agentes da Pastoral Paroquial do 

Dízimo. 

-  Zelar pelo cumprimento das orientações diocesanas para a Pastoral do Dízimo; 

- Implantar, orientar e cuidar - em todas as comunidades - em unidade com a Pastoral Catequética, o 

Dízimo Mirim;  

 

Atividades Permanentes da Equipe Comunitária 

 

Quanto ao atendimento ao dizimista/paroquiano: Organizar uma escala de atendimento entre os 

membros da equipe, para atuação não apenas antes e depois das missas dominicais, mas, inclusive, 

durante toda a semana, considerando-se uma adequada integração e conhecimento entre a 

secretária ou secretário e os integrantes da equipe do dízimo.  
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Quanto ao Arquivo cadastral de paroquianos/dizimistas:  

 

a- Elaborar fichas cadastrais dos paroquianos em geral, com informações pessoais e dos 

familiares diretos dos paroquianos, as quais subsidiarão os trabalhos típicos de uma boa gestão da 

paróquia, servindo inclusive, para os contatos da equipe do dízimo.  

b- Organizar um arquivo para as fichas cadastrais, seja por meio eletrônico ou não, que se 

constitua num sistema de controle transparente, público e confiável; constar informações pessoais e 

dos familiares diretos dos paroquianos, as quais subsidiarão os trabalhos típicos de uma boa gestão 

da paróquia, servindo inclusive, para os contatos da equipe do dízimo.  

c- Organizar os instrumentos para coleta do dízimo: envelope ou carnê. O envelope deve ser 

personalizado, dê preferência, o modelo sugerido pela diocese.  Nele o dizimista escreve seu nome, 

mês da contribuição e valor; introduz o dinheiro ou cheque no interior do envelope e deposita na hora 

do ofertório ou entrega aos membros da equipe do dízimo conforme o costume. O carnê, deve ser 

elaborado com 12 (doze) fichas correspondentes aos meses do ano, as quais se constituem de duas 

ou três partes picotadas, uma das quais ficará fixa no carnê no ato da contribuição. Os carnês, a 

critério de cada paróquia ou comunidade, podem ficar com o próprio dizimista, ou são mantidos em 

arquivo na secretaria ou sala do dízimo, na secretaria da paróquia.  

Cabe ressaltar que a Diocese dispõe de um programa de computador para gerenciamento paroquial 

que contempla também o controle do dízimo. A Diocese disponibiliza este programa para as 

paróquias, assim como, presta-lhes assessoramento e suporte através de seus técnicos 

desenvolvedores.   -   

d- Organizar e realizar, periodicamente, reuniões da equipe do dízimo para avaliação das 

atividades na comunidade.   

 

02  - Quanto à conscientização e formação: 

 

a- Promover momentos de formação e conscientização do Dízimo nas celebrações ou em outros 

momentos; 

b- Felicitar os aniversariantes de nascimento e ou casamento e datas comemorativas;  

c-  Fazer visitas domiciliares aos dizimistas levando uma palavra de paz, esperança ou conforto;  

d- Utilizar as novas tecnologias, para felicitações e contato como os dizimistas; 

e- Dinamizar o mês do Dízimo, uma vez ao ano ( julho );  
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f- Reunir-se, trimestralmente, ou, quando necessário,  com a Coordenação do Dizimo da 

Paróquia;  

g- Ressaltar a conscientização do dízimo durante o terceiro domingo de cada mês, com a 

inclusão, nas celebrações, de cantos, oração ou mensagem sobre o Dízimo, lembrança dos dizimistas 

aniversariantes do mês, respeitando sempre a liturgia própria do domingo;  

h- Esclarecer, de forma gradual, oportuna e fundamentada a importância do Dízimo, durante a 

Catequese;  

i- Incentivar as visitas domiciliares, cuidando-se, no entanto, para que elas não sejam 

transformadas em ocasião de cobrança; as visitas sejam, sim, uma oportunidade de contato com os 

que não estiverem participando da vida religiosa da comunidade; as visitas servirão também para 

conhecer as famílias carentes da comunidade, às quais se encaminhe, então, o devido auxílio. ‘ 

j- Visita aos círculos bíblicos, grupo de oração, encontro de pastorais e movimentos para 

catequisar e orientar sobre a importância da contribuição do dizimo para manutenção da vida da 

Igreja.  

 A Equipe Paroquial  ou comunitária não pode esquecer que a Pastoral do Dízimo exige uma ação 

contínua, quer para motivar os dizimistas, quer para atingir os que ainda não o são. É necessária uma 

constante formação dos membros da equipe que estiverem a serviço dessa Pastoral.  

 

Missão dos agentes comunitários da pastoral do Dízimo: 

  

Os agentes do Dízimo são os responsáveis pela conscientização direta do fiel, uma vez que eles 

terão contato mensal com o mesmo. Para isso, é preciso escolher na comunidade pessoas que 

tenham a disponibilidade de tirar pelo menos uma hora durante dois ou três dias no mês para visitar 

os Dizimistas. Nesse processo, a pessoa entrará em contato mais pessoal com as pessoas e, por 

isso, é preciso que o agente esteja aberto para escutar e conversar com o dizimista. Cabe também ao 

agente visitar e cadastrar as pessoas que não contribuem e por meio da conversa procurar estimulá-

las a fazer sua contribuição. 

A condição essencial para ser um agente da pastoral do dizimo e membro da Equipe Paroquial ou 

comunitária do é a de ser um/a dizimista consciente, o que implica em frequência e participação 

assíduas, independente de status social, intelectual ou profissional. 

 


