
O novo perfil do dizimista, e os 
desafios da Pastoral do Dízimo 

na modernidade. 



BEM VINDOS 

“Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em 
comum. Vendiam as suas propriedades e os seus 
bens e dividiam-nos por todos, segundo a 
necessidade de cada um”. (At 2, 44-45) 



Sou um punhado de barro 
Sou chamado. Sou chamado para quê? 
Chamado por quem? Como posso perceber o 
meu chamado? Sou chamado por Deus à vida. 
Sou chamado a dar sentido a minha existência. 
Sou chamado a amassar o barro de minha vida 
com amor, assim como o oleiro amassa o barro 
em suas mãos para formar a sua obra. Ele 
amassa com calma e serenidade, deixando a 
massa lisa, sem bolhas de ar, retirando todos os 
ciscos, pedrinhas… 



Com calma e serenidade o oleiro amassa com suas 
mãos o barro, se for preciso acrescenta um pouco 
de água, inspiração e mais inspiração… respirando 
profundamente, meditando na obra que sonha, que 
imagina… O gesto de amassar é básico para a 
consistência do barro. O primeiro toque é tão 
importante quanto o segundo. Medita, observa 
com paciência, com ternura, com simplicidade, com 
esforço, com certeza. Pouco a pouco vai dando 
formas, e se for preciso, amassa tudo novamente, 
volta ao punhado de barro. 



Vamos fazer um acordo 



Três momentos 

1 - Conceitos históricos e sintomas da pós-
modernidade. 

 

2 – Secularização e o esquecimento da religião. 

 

3 – O papel da Igreja e Pastoral do Dízimo frente 
aos desafios. 





Monte um plano de ação 
1 – META 

 

2 – VISÃO 

 

3 – PLANO 

 

4 – JORNADA 

 

5 - SUCESSO 



Garimpando  
“ouro”. 



Nossa vida em tempos modernos 

Zigmunt Bauman 

Sociólogo polonês 

 

Fala sobre os sintomas 
da pós-modernidade. 

 

“Vivemos em tempos 
líquidos, tudo se 

dissolve. Nada foi feito 
para durar”. 

 



A modernidade e o descentramento 
do “EU”. 

 



 



 



Os desafios da modernidade e o 
processo de secularização 

“A secularização é um processo através do qual a 
religião perde a sua influência sobre as variadas 
esferas da vida social”. 

Peter Berger apresenta um diagnóstico da 
situação das religiões na sociedade ocidental 
moderna, defendendo a tese de que os 
processos infraestruturais concretos desta 
sociedade trouxeram como reflexo a 
“secularização”. 





“O novo perfil do dizimista” 

 



A transformação de valores e a busca 
por novos atrativos 



O papel da Igreja frente às 
necessidades do ser humano… 

 



A assembléia dos ratos 

 



A Igreja particular e os movimentos 
pastorais 

 



Pastorais unidas conquistam melhores 
resultados. 

 



Cultive a arte da 
convivência 

 



A convivência com o outro. 

“Na convivência, o tempo não importa. 
Se for um minuto, uma hora, uma vida. 
O que importa é o que ficou deste minuto, 
desta hora, desta vida... 
Lembra que o que importa 
é tudo que semeares colherás. 
Por isso, marca a tua passagem, 
deixa algo de ti,... 
do teu minuto, 
da tua hora, 
do teu dia, 
da tua vida”. 
      Mario Quintana 





Dízimo e oferta, meios para cativar o 
colaborador. 

 
“Plantão do Dízimo não é balcão de 
recebimento. É atitude de acolher.” 

 



Como conquistar novos dizimistas? 
 

“Somos convidados a exercer o que 
acreditamos e testemunhamos”. 

 



Pastoral do Dízimo X empreendimento 
social 

 
É preciso saber cuidar das pessoas, 

muito mais que do dinheiro 

 





Tenha uma comunicação eficaz 

Leia bastante 
Pratique boas ações 

Seja “inteligente” 
Dê exemplo 

 
Aprenda algo novo todos os dias 

 
Seja a melhor versão de sí mesmo 

 
“Seja servo” 

 
 



OBRIGADO A TODOS! 
SUCESSO E UM FORTE ABRAÇO. 

“Seja aquele tipo de 
pessoa que chega e muda 

tudo para melhor.” 

 

Tel: (38) 9 9995-5905 

 


