
“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. 



A PASTORAL DO DÍZIMO

• A missão da Pastoral do Dízimo, como de toda a pastoral é anunciar o
Reino de Deus (Evangelizar) em todos os lugares. Tendo como foco os
nossos irmãos católicos que são convidados a manter a igreja através do
seu testemunho da partilha, gesto de gratidão e reconhecimento que tudo
provém de Deus.

• A palavra pastoral lembra pastor que é aquele que cuida do rebanho. A
Pastoral do Dízimo deve contribuir para conversão dizimal, levando o fiel a
formar consciência sobre a sua coparticipação na missão da igreja, a ela,
ainda é confiado o dever de cuidar do dizimista.



A PASTORAL DO DÍZIMO

Todos os agentes da 
Pastoral do Dízimo são 

missionários, 
evangelizadores, 

proclamadores da Palavra. 

A Pastoral do Dízimo é 
uma extensão da igreja 
para ir ao encontro do 

dizimista e acolhê-lo com 
alegria. 



A Pastoral do Dízimo

• A Pastoral do Dízimo NÃO é para arrecadar recursos financeiros. NÃO é uma
equipe financeira da paróquia. Ela não cuida do dízimo, mas do dizimista.
Ela não cuida do dinheiro, mas das pessoas. Cuidando para que as pessoas
tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e a partir desse encontro
fielmente possam assumir a responsabilidade sobre a manutenção do Reino
de Deus.

• Deve ser sinal do amor, da fraternidade, da caridade, da doação e da
alegria.



O caminho a ser percorrido até 
alguém se tornar dizimista não se 
dá de uma hora para outra. É um 

processo de conversão e 
amadurecimento que perpassa 

do relacionamento íntimo com o 
Divino até o despojamento de si.

É essencial a vivência da partilha 
em sua história afetiva, que tem 

início na formação iniciada na 
criança, perpassa a adolescência, 

juventude, idade adulta... 

Ninguém nasce dizimista.



A Pastoral 
do Dízimo

Para isso sejam observadas 4 
vertentes: A PALAVRA, A PESSOA, 

A COMUNIDADE ECLESIAL e          
A SOCIEDADE.

A Pastoral do Dízimo é aquela 
que deverá criar na comunidade 

eclesial a cultura da solidariedade 
e da partilha. 



A PALAVRA
A Palavra de Deus é transformadora. O dízimo é essencialmente 
uma resposta à Palavra de Deus. Ele é fundamentado na Palavra, 
traduzido para os nossos tempos não como uma Lei, mas como 

um dever moral. É preciso conhecer a Palavra; Proclamar a 
Palavra; Professar a Palavra; Viver e Testemunhar a Palavra. 

Ninguém ama aquilo que não conhece.



OS 
FUNDAMENTOS 

BÍBLICOS DO 
DÍZIMO

 Fundamentação Bíblica:

 1º Testamento – Deus é o Senhor de tudo 
que existe.

 2º Testamento – Partilha dos bens, 
expressão natural do amor a Cristo e aos 
irmãos. Nas primeiras comunidades cristãs, 
todos que abraçavam a fé viviam unidos e 
possuíam tudo em comum, vendiam suas 
propriedades e seus bens e repartiam o 
dinheiro entre todos, conforme a 
necessidade de cada um. (Cf. At.)



Fundamentação Bíblica do Dízimo:

• 1º Testamento: Gn 4,3-4; Gn 14,17-22; Lv 27,30; Nm 

15,15-21; Dt 26,12-15; Tb 1,6-8; Ml 3; Ex 16,18.

• 2º Testamento: Lc 9,10-17; Lc 18,9-14; Lc 20,20-26; 

2 Cor 9,6-12; Rm 15,26-28; Gl 2,10; At 24,7; 2Cor 8-

9; At 2 e 4; At 5; 1 Cor 9,16-23; 2 Cor 8,12-15. 



A PESSOA
Cada pessoa é única. O importante é a pessoa, com toda sua 

história, mazelas e glórias. Cada pessoa é digna de nossa 
dedicação. É preciso reconhecer em cada pessoa a ternura de 

Deus. Quantas vezes estamos ocupados com os afazeres e 
não enxergamos a pessoa? A pessoa do outro e o nosso 

próprio eu. 



O amor as pessoas é uma força espiritual que favorece o encontro 
em plenitude com Deus, a ponto de se dizer, de quem não ama o 

irmão, que “está nas trevas e nas trevas caminha” (1 Jo 2,11) e 
“não chegou a conhecer Deus” (1 Jo 4,8).

O agente missionário do dízimo busca formação pessoal e vai ao 
encontro das pessoas. Prima pelo bom relacionamento 

interpessoal.



Acolhida aos 
presentes de 

Deus

Dinâmica da empatia - formiguinha



A COMUNIDADE ECLESIAL
Criar a consciência nas pessoas de que somos Igreja. A consciência de 
ser Igreja leva os fiéis a assumirem a vida comunitária, participando 

ativamente das suas atividades e colaborando para que cada vez mais a 
comunidade viva a fé e fielmente a testemunhe. É na comunidade que 
aprendemos a aceitar cada irmão como companheiro de estrada. É o 

local onde percebemos que não estamos prontos e que somos apenas 
um retalho da colcha. É a nossa fonte aonde buscamos a Eucaristia.

Dinâmica: barbante dons / caminho para Jesus



Na Comunidade:

• Partilhamos; comungamos; somos pais,
mães e filhos; ouvimos a Palavra;
encontramos as pessoas; aprendemos a
construir o Reino de Deus; pertencemos;
colaboramos com o prosseguimento da
Missão de Jesus; mantemos as estruturas
funcionando...



A SOCIEDADE
Nela o cristão torna-se agente transformador. Dá testemunho 
da fé. Torna-se missionário. Pratica obras de caridade. Diz não 

a uma economia da exclusão e da desigualdade. Busca uma 
sociedade mais justa e fraterna. Tem consciência de sua 

cidadania e seu papel político. Age, profetiza, se solidariza, 
partilha, persevera e acredita.





 A maneira de ajudar os outros é 
provar-lhes que eles são capazes 
de pensar.

 Feliz de quem entende que é 
preciso mudar muito pra ser 
sempre o mesmo.

 É graça divina começar bem. 
Graça maior persistir na 
caminhada certa. Mas graça das 
graças é não desistir nunca.





O caminho: 
com os olhos fixos em 

Jesus



Buscar 
equilíbrio e 
sabedoria

Buscar 
conhecer , 

compreender 
e acolher as 

pessoas

Buscar beber 
na fonte da 

oração e 
deixar-se guiar 

pelo Espírito

Buscar ouvir e 
testemunhar a 

Palavra

Buscar a 
alegria que 

vem do alto.

Estar aos pés 
de Jesus.

O caminho é de busca...



“Deus te faça feliz.”
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