
“Deus ama quem dá com alegria” 

(2 Cor 9,7)

Pastoral do Dízimo: uma pastoral 
catequética e missionária.



Pastoral do Dízimo: 
missão 

evangelizadora na 
Igreja. 



EVANGELIZAÇÃO 
X MISSÃO 

IGREJA EM SAÍDA



O QUE É O 
DÍZIMO?



O QUE É O DÍZIMO?

“O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica
dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume
corresponsavelmente sua sustentação e a da Igreja. Ele
pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com
a evangelização” (n.6, Doc 106 CNBB)



O QUE É O DÍZIMO?

 Fundamento do dízimo (compromisso de fé, experiência de Deus, é bíblico – é resposta à Palavra
de Deus; Mandamento da Igreja);

 Compromisso moral (decisão pessoal, autêntica e espontânea, que nasce de um coração
agradecido por ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa
no dia a dia);

 Escolha da quantia: “cada um dê conforme decidir em seu coração” 2Cor 9,7;

 Contribuição (estável, permanente, periódica, mensal);

 Compreensão correta do dízimo (evite-se que seja compreendido como captação de recursos,
essa compreensão limita a riqueza de seu significado que está muito mais ligado à partilha,
pertença e corresponsabilidade do batizado).



Doc. 106 da CNBB
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O Dízimo na comunidade de fé
Documento 106



Dimensões do Dízimo

O Dízimo retorna para igreja, corpo místico, que é 
o povo de Deus.



AS DIMENSÕES DO DÍZIMO

O dízimo está 
profundamente 

relacionado à 
vivência da fé e 

à pertença a 
uma 

comunidade 
eclesial 

(Paróquia).

Dimensão Religiosa – tem a ver a relação do cristão com Deus. É reconhecer que 
Deus é o Senhor de todos os bens; (CELEBRAR)

Dimensão Eclesial – o fiel vivencia a consciência de ser membro da igreja, trata-se 
de manter as estruturas eclesiais no âmbito paroquial e diocesano; (CELEBRAR)

Dimensão Missionária – tomada de consciência de que há muitas comunidades 
que não conseguem prover suas necessidade. É partilhar os recursos, em vista do 
crescimento do Reino de Deus; (EVANGELIZAR)

Dimensão Caritativa – serviço da caridade aos necessitados, “entre eles ninguém 
passava necessidade” (At. 4,34). (PARTILHAR)



CELEBRAR EVANGELIZAR PARTILHAR

Prédios, salas, 
bancos, móveis, 
energia elétrica, 

água, velas, 
toalhas, materiais 

litúrgicos, salários...

Catequese, 
formações, 
missões...

Auxílio aos mais 
necessitados, 
investimento 

em ações sociais 
e caritativas...



O Agente 
Missionário da 

Pastoral do 
Dízimo

Tem perfil evangelizador: é apaixonado pela 
igreja, reconhece que todo seu SER e TER 
pertence à Deus, é graça de Deus. 

Ele tem a experiência do encontro com Jesus 
e dá testemunho dizimal.

Ele tem que exalar a Alegria do Evangelho, 
acolher e ser capaz de entender as 
dificuldades do outro. Ser como um pescador 
de homens, com os olhos fixos em Jesus.



Os agentes missionários da Pastoral do Dízimo 
(Dizimistas Leigos e Ministros Ordenados)

• Espera-se que os agentes missionários da pastoral do dízimo deem testemunho
de ser dizimistas bem formados, bem entrosados e em equipes.

• Sua formação seja bíblica-teológica, humana e técnica-organizativa com uma
metodologia e conteúdos adequados e material de boa qualidade.

• Algumas características dos agentes da pastoral do dízimo: ser comunicativo,
saber escutar e ver, dar e receber feedback, ser acessível, criar relações, ter
flexibilidade, ser empático, ter autenticidade, ser visionário, ser comprometido,
ser entusiasmado pelo Reino de Deus, ter conhecimento bíblico, cristológicos,
eclesial, teológico, espiritual e pastoral sobre o dízimo.



A Equipe da Pastoral do Dízimo

Precisa ser organizada em 
número suficiente para que todo 

processo de evangelização e 
cuidado do dizimista aconteça. 

Esta organização deve ser ditada 
pela realidade paroquial: equipe 

administrativa, equipe de 
comunicação, equipe de 

atendimento e acolhida, equipe 
de visitação, equipe de apoio 

catequético.



Equipe Paroquial da Pastoral do Dízimo 

• Nela, o pároco tem um papel muito importante, seja como pastor,
seja, também como gestor. Os ministros ordenados, além de serem
dizimistas, como agentes missionários da Pastoral do Dízimo são os
primeiros responsáveis pelo seu bom funcionamento e motivação.

• Nas paróquias com várias comunidades deve-se pensar na
ramificação da equipe para que se aproxime ao máximo das
realidades de toda área da paróquia.



Coordenação 
da Pastoral 
do Dízimo

A pastoral deverá 
eleger um(a) 

coordenador(a). 
Este(a) deverá 

integrar o Conselho 
Pastoral Paroquial

fomentando com sua 
participação a 

Pastoral de 
Conjunto.

A Pastoral do Dízimo, 
também, precisa 

relacionar-se com o 
Conselho 

Administrativo 
Paroquial, para isso 
sugere-se, que o(a) 
Coordenador(a), ou 

outra pessoa 
indicada pela 

pastoral, se torne 
membro deste 

Conselho e participe 
efetivamente de 

suas reuniões (Cf. nº 
58, DOC 106, CNBB). 



Missão Evangelizadora
da Pastoral do Dízimo
• Como discípulos missionários,

promover o Encontro entre as pessoas
e o Acontecimento Jesus de Nazaré

• Promover uma Igreja em saída

• Tornar-se uma Igreja acolhedora – de
portas abertas

• Propagar a cultura da partilha sendo
uma igreja de amor e não de regras;
uma Igreja de sim e não de NÃO.



Um grito para 
dentro da igreja. 

Evangelizando
outros agentes.

Dinâmica: os balões



Servir através da 
PASTORAL DE CONJUNTO

“Uma pessoa que não está convencida,

entusiasmada, segura, enamorada, não é capaz de

convencer ninguém”

Papa Francisco – Evangelli Gaudium



•A Pastoral do Dízimo esteja 
relacionada à Pastoral de 

Conjunto.

• Ela tem por finalidade motivar, 
planejar, organizar e executar 
iniciativas para implantação e 

funcionamento do dízimo.



Pastoral de 
Conjunto

A evangelização dizimal não compete apenas à Pastoral do Dízimo, 
mas a todos os agentes pastorais da paróquia; primeiramente, 
através do testemunho de cada um. 

A atividade voluntária não dispensa a opção pelo dízimo. Todos 
somos corresponsáveis. 

O trabalho de conscientização e evangelização sobre o dízimo deve 
partir de um “grito” interno da própria igreja, alcançando 
principalmente os agentes de pastoral e ministros. Como evangelizar 
os que estão fora se entre nós muitos ainda não foram tocados?

A opção pelo dízimo deve perpassar os Conselhos (Administrativo e 
Pastoral) a fim de fortalecer o processo de evangelização. 

Ninguém é obrigado a ser dizimista, no entanto a opção dizimal parte 
de um coração convertido e maduro na fé, por isso é essencial o 
investimento em formação de todas as forças vivas da igreja.



Pastoral de Conjunto

É preciso que haja o 
reconhecimento de que 

todo o projeto de 
evangelização pode se 

tornar possível através de 
um dízimo forte e bem 

estruturado na paróquia: 
que seja suficiente para o 

seu sustento e 
investimento nas diversas 

dimensões.

Se cada pastoral possuir seu próprio caixa ou 
viver de pequenas contribuições a gestão 

paroquial é enfraquecida, fatiando os esforços. 
Quando as forças são centralizadas através da 
contribuição dizimal o “milagre da partilha” 

acontece. Torna-se possível o planejamento e 
investimento consistente nas diversas 

pastorais, a igreja cresce e a missão transcende 
os limites paroquiais. Um pouco de cada um 

possibilita a abolição de taxas e o acolhimento 
sem distinção. 

O dizimista enxerga a 
comunidade como a 

extensão de sua própria 
casa e preocupa-se com o 

bem de todos. Há mais 
união, confraterniza-se 
mais, fala-se menos de 
dinheiro, extingue-se a 
necessidade de rifas, 

bingos, etc...



A 
catequese

O tema dízimo precisa tomar o seu espaço no processo
catequético. Seja dada atenção especial ao assunto na
catequese do batismo, infantil, jovens e adultos. Com
linguagem adaptada a cada etapa catequética.

Sempre priorizado o sentimento de partilha. Lembre-
se que o importante não é o dinheiro arrecadado, mas
o lugar ocupado por cada pessoa, desenvolvendo no
indivíduo o sentimento de pertença àquela
comunidade de fé.

O coração das crianças é um terreno fértil e próspero.
Para perpetuar a conscientização dizimal é
imprescindível que o catequista se envolva nesse
processo. Por isso, seja dada uma atenção especial à
formação e testemunho dos catequistas.



Evangelizando os 
adultos

Desenvolvimento do senso de família 
e pertença à igreja.

Envolvimento, comprometimento e 
responsabilidade.

Meios de comunicação



Evangelizando 
as crianças

Perfil das crianças hoje

As famílias

Os pais

A sociedade

Conhecendo o dízimo qual o resultado?





Evangelizando 
os Jovens

Perfil dos jovens de hoje.

Virtualização –
relacionamentos distantes

Como abordar e atrair 
para o dízimo.

Dinâmica: o pirulito





Ser Dizimista faz bem



Onde o dízimo toca, vidas são transformadas.



Quando semeamos o Dízimo
Colhemos:

disciplina

solidariedade

fidelidade

Senso comum de pertença

Honestidade e transparência

Justiça social

PARTICIPAÇÃO amor

família

SENSIBILIDADE com o próximo

AMIZADE

Solidariedade

Inclusão



Uma igreja em saída
A Consciência Dizimal

transforma as pessoas a fim de  
contribuirem para uma

sociedade mais justa e fraterna.



Pistas para motivação e 
manutenção do dízimo



Realize um 
trabalho 

missionário 
de visitas e 

acolhimento 
constantes;

Cuide dos 
dizimistas; 

Promova 
campanhas 
periódicas;

Mantenha o 
cadastro dos 

fiéis dizimistas 
sempre 

atualizados;

Invista na 
formação 

dizimal dos 
agentes de 
pastorais e 

movimentos;

Evite 
campanhas, 
rifas, taxas, 
excesso de 

festas e 
promoções 

que 
descaracterize

m a opção 
dizimal;

Realize 
prestação de 

contas 
periódicas e 

com 
transparência;

Valorize as 
pessoas;

Pistas para motivação constante:



Promova momentos de 
espiritualidade com os 

dizimistas;

Use estratégias de 
comunicação e marketing 

a favor da 
conscientização dizimal, 

mas sem exageros;

Procure integrar todas as 
pastorais viabilizando a 
pastoral de conjunto;

Mantenha a pastoral do 
dízimo uma equipe forte, 

espiritualizada e bem 
preparada;

Planeje as ações;
Estipule metas e 

estratégias, usando 
criatividade;

Realize o trabalho 
coerente com a realidade 

paroquial e de acordo 
com as orientações 

arquidiocesanas;

Tome cuidado com a 
“teologia da 

prosperidade” e a 
“filosofia do coaching”;

Cuide para que haja 
aplicação fiel dos 

recursos nas dimensões 
do dízimo;



Viabilize o testemunho de 
dizimistas, pois costumam trazer 

impactos positivos no processo de 
conscientização permanente sobre 

o dízimo;

Recomenda-se, ainda, que a 
conscientização sobre o dízimo faça 
parte da iniciação à vida cristã, para 

que a todos seja dada a 
oportunidade de compreendê-lo. 

Fortalecendo-se assim a 
perpetuação da opção pelo dízimo.

Domingo do Dízimo (Ação de graças 
pelos dizimistas e conquistas 

paroquiais)

Mês do Dízimo (Campanha de 
conscientização anual)

Canais de Comunicação (PASCOM a 
serviço da evangelização dizimal)



Motivação e manutenção do dízimo

• Promove-se o dízimo cultivando a fé. A experiência do dízimo cresce com a qualidade da vida cristã, 
principalmente, do seu aspecto comunitário. Cabe à pastoral do dízimo viabilizar o contato direto 
com os dizimistas, de maneira personalizada e que proporcione interação e possibilite a 
conscientização. Para isso o preenchimento completo do cadastro do dizimista torna-se uma 
ferramenta muito importante, visto que o mesmo oferece relatórios que irão facilitar o contato 
pessoal e o planejamento pastoral.

• Os paroquianos bem recebidos, valorizados e satisfeitos sentem-se membros da comunidade e 
demonstram lealdade, fazendo a paróquia crescer e prosperar tanto na dimensão material quanto na 
experiência do encontro com Deus. 



Formação

• É importante que todos os agentes
missionários recebam formação de
qualidade, experimentem a
espiritualidade do dízimo e estejam
bem entrosados. Orienta-se que
sejam sempre motivados a
participarem das formações
oferecidas pela diocese, assim
como, busquem formação local. É
indispensável, reuniões periódicas e
momentos de espiritualidade.



Organização e prestação de contas

A paróquia tem a liberdade de escolher a 
forma de recolher o dízimo de acordo 
com sua realidade (carnê, envelope, 

fichas, débito automático, cartão 
magnético, boleto, entre outros), no 

entanto, qualquer que seja sua escolha, 
não dispensa a contabilização dos valores 
e a transparência na prestação de contas. 

“Do ponto de vista da legislação, o dízimo 
se caracteriza como doação” (Cf. nº 52, 

DOC 106, CNBB). Por isso, faz-se 
necessário documentação comprobatória 

de seu recebimento e prestação de 
contas. Para tanto recomenda-se:



• Que todos os dizimistas sejam cadastrados em
sistema próprio.

• Registre-se o valor da contribuição de cada fiel
na periodicidade que foi realizada;

• Dê a cada dizimista recibo, quando solicitado;

• Administre-se os resultados financeiros, em
conta corrente/poupança em nome de pessoa
jurídica. 

• Realize-se, periodicamente, a Prestação de 
Contas dos resultados financeiros do dízimo, 
conforme indicação de nº 55 do Doc. 106 da 
CNBB. De modo especial, os relatórios sejam
disponibilizados, mensalmente, ao Conselho
Pastoral Paroquial (CPP), ao Conselho
Administrativo Paroquial (CAP) e aos agentes
da Pastoral do Dízimo. 



Maria: discipula 
missionária da partilha.

Ela caminha conosco, luta conosco e nos
aproxima do amor incenssante de Deus.

Maria despojou-se de seu poder de Mãe para
realizer a travessia e tornar-se discípula de
Jesus. A attitude de Maria afirma que somos
peregrinos na fé e com alegria e humildade
devemos nos colocar no caminho do Senho.

Maria suscita entre os seguidores de Jesus o
serviço, a entrega e a gratuidade. Cria
comunhão, educa para um estilo de vida
compartilhada, solidária em em fraternidade,
com especial atenção ao outro,
especialmente se pobre e necessitado. Maria
a discípula missionária da partilha. MARIA, A
DIZIMISTA.



Boas Práticas
Vídeos









Dízimo: gratidão e partilha



Oração:

“Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, Vosso Filho bem amado que se 
entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo 
derrama em nós, manifesto, com esta contribuição, minha pertença à 
igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o 
coração, ó Pai, contribuo com o que posso: recebei, ó Senhor. Amém.”



“Deus te faça feliz.”

Pastoral do Dízimo 

Renata Senhorinha Santiago 
renatarss@yahoo.com.br


