Coisa muito importante
sobre o Dízimo
- O Dízimo é paroquial. O Dízimo se faz na
paróquia, na comunidade ou no setor da
paróquia em que o iel participa.
- O Dízimo pode ser entregue na secretaria,
ou no plantão do dizimista; pode ser feito
através de carnês e envelopes. Se é feito
durante a Missa é necessário evitar
confusão com as ofertas.
- Ser dizimista implica frequência
comunitária. Promove-se o Dízimo
cultivando-se a fé.
A experiência do dízimo cresce
conjuntamente com a qualidade da
vida cristã, principalmente de seu
aspecto comunitário.

ORAÇÃO DO
DIZIMISTA
Recebei, Senhor meu Dízimo!
Não é uma esmola porque não sois mendigo!
Não é uma contribuição porque não
precisais!
Não é o resto que me sobra que vos ofereço.
Esta importância representa, Senhor,
meu reconhecimento, meu amor.
Pois, se tenho, é porque me destes!
Amém!

PASTORAL DO DÍZIMO

PASTORAL DO DÍZIMO

O que é o Dízimo?
“O dízimo é uma contribuição sistemática e
periódica dos iéis, por meio da qual cada
comunidade assume corresponsavelmente
sua sustentação e a da Igreja”. (CNBB, Doc
106 n. 6)
O dízimo é uma experiência de Deus; é uma
resposta ao amor de Deus por nós.
O dízimo é um compromisso com a Igreja,
ele representa uma decisão pessoal que
exprime pertença, contribuindo conscientemente numa comunidade local.
O dízimo é ixado por uma consciência
retamente formada: “Cada um dê conforme
tiver decidido em seu coração, sem pesar
nem constrangimento” (2Cor 9,7).

Dízimo é Gratidão!

Seja você um dizimista

Quais são as dimensões
do Dízimo?

Conscientizando sobre
o Dízimo

1- RELIGIOSA – representa gratidão e fé,
recorda o correto uso dos bens.

-O Dízimo deve ser a principal forma de
sustento da Igreja.

2- ECLESIAL – manifesta consciência de
pertença à Igreja, colaborando na manutenção do culto e na missão.
3- MISSIONÁRIA – é partilha com comunidades sem recursos.
4- CARITATIVA – mostra cuidado comunitário com os pobres.

Pra que serve o Dízimo?
1- Garantir a manutenção
do culto a Deus.
2- Prover o
sustento do clero.
3- Promover o
apostolado
(pastoral e missões),
investindo em ações
e formação.
4- Promover a caridade
da comunidade, com
o socorro aos pobres.

-O Dízimo deve ser entendido como forma
habitual de contribuição, fundada no
Evangelho da Gratuidade
- É preciso ter uma distinção clara entre o
dízimo e outras formas de contribuição dos
iéis. O dízimo é diferente de doações feitas a
outros tipos de comunidade, associações,
meios de comunicação e entidades
bene icentes.

