Pastoral do Dízimo
instrumento eficaz para a Evangelização

.

ORIENTAÇÕES
Pastoral do Dízimo é uma ação eclesial
que tem por finalidade motivar, planejar,
organizar e executar iniciativas para a
implantação e o funcionamento do
dízimo. E acompanhar os membros da
comunidade no que diz respeito à sua
colaboração, em sintonia com a Pastoral
de Conjunto .

CONHECIMENTO
A implantação do dízimo oferece aos fiéis a
singular oportunidade de compreendê-lo ,
bem como de assumi-lo.
Tendo tal conhecimento, a participação do fiel
se torna efetiva.
Portanto, é fundamental para o
funcionamento do Dízimo que todos
conheçam seus fundamentos e suas
finalidades.

IMPLANTAÇÃO
• Período de sensibilização
• Conscientização
• Formação dos Agentes

Como?
• Campanhas (tema e lema)
• Equipe de Coordenação
• Material de Divulgação
• Prazos (estabelecer)
• Planejamento de atividades (Pastoral de Conjunto)

PROCESSO PARTICIPATIVO
É vital para que o dízimo alcance seus objetivos,
um amplo diálogo entre todos os membros da
comunidade (Pastoral de Conjunto).
E que as decisões tomadas sejam após um
profundo processo participativo.
Assembleias, encontros, têm sido um meio eficaz
para que haja o diálogo, participação e
corresponsabilidade.

DÍZIMO: EVANGÉLICA GRATUIDADE
O dízimo não pode simplesmente ser uma forma
de captação de recursos. Essa deve ser
consequência.
Mas dever ser antes tudo uma tomada de
consciência formada e alimentada a partir do
Evangelho da gratuidade.
Dentro desse princípio é necessário rever a
questão das taxas, espórtulas, festas, campanhas,
promoções.

O QUE É NÃO DÍZIMO
• Festas: não precisam ser abolidas, mas devem
acontecer dentro de um conjunto da ação
evangelizadora (convivência e comemoração)
ou ainda tendo finalidades específicas.
• Campanhas: precisam ser motivadas de modo a
não afetarem a consciência da contribuição
com o dízimo.
• Coletas especiais: se distinguem do dízimo por
sua natureza e por sua finalidade (CNBB /
Diocesanas)

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
•

Que todos tenham o conhecimento do que significa o
dízimo, das dimensões e seus objetivos.

•

Adoção de um processo participativo no planejamento
e na organização.

•

Adesão de todos membros (pastorais, movimentos, serviços)

•

Escolha criteriosa do material (ter domínio)

•

Distinção entre o dízimo e outras formas de
contribuição (prestação de serviço voluntário)

•

Prestação de contas (ser transparente)

•

A clara ligação entre dízimo e evangelização

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
• Equipe de coordenação: assumir os vários
aspectos de seu funcionamento e a sua
relação com a Pastoral de Conjunto.

• Participantes: sejam preparados e em
número suficiente para os vários aspectos
da Pastoral.
• Pároco (padres): sejam pastores e
gestores

MODALIDADES CONCRETAS DO FUNCIONAMENTO
O que se diz a respeito do modo de receber e
gerenciar o dízimo:
• Recebimento (secretaria Paroquial)
• Recolher nas casas (além do enfraquecimento da
responsabilidade, o agente pode estar sujeito a assaltos)

• Plantão do Dízimo
Meio
• Carnês ou envelopes
• Débito automático

(enfraquecimento da consciência de

responsabilidade)

• Domingo do Dizimista (cuidado para não virar confusão)

LEGISLAÇÃO
• Registro de todas as contribuições de maneira
que se possa comprovar
a origem do
recebimento (entrada de caixa).
• Recibo de maneira que se possa provar a
contribuição feita.
• Administrar o resultado financeiro através de
(conta corrente/ poupança) em nome Jurídico
da Paróquia.

PRIVACIDADE E DIVULGAÇÃO
• Há casos em que o dizimista prefere manter o
anonimato do seu nome e também da quantia
com que contribui. Também é indiscreto veicular
uma relação de nomes e suas contribuições.

• Periodicamente é de bom senso apresentar os
resultados e aplicação desse resultado. Esse
gesto não motiva os dizimistas, mas dá
perseverança.
Obs.: uma divulgação
pormenorizada

em

porcentual

e

LINGUAGEM
Há uma diversidade na linguagem que às vezes distorce o
significado e as corretas motivações em relação ao dízimo.
Nesse caso é necessário que haja uma consciência dos
significados que estejam associados às palavras.
• Pagar: pode parecer liquidação de uma dívida
• Ofertar: pode confundir com a coleta feita durante a
celebração litúrgica.
• Devolver: pode parecer que está devolvendo algo que
pegou emprestado
• Consagrar: está relacionado a consagração feita dos dons
eucarístico
• Recolher: descreve muito mais a pessoa que recolhe
• Arrecadar: está mais voltado para o valor arrecadado
• Apresentar: indica mais o momento
• Retribuir: está associado a troca

CONTRIBUIÇÃO e ou Partilha...
Esse termo parecer ser mais
adequado, pois é expressão do
trabalho (esforço) do dizimista,
que partilha o resultado de seus
rendimentos ou bens, a serviço
de um objetivo comum que é a
evangelização, ou seja, quando
ocorre a partilha.

PASTORAL DO DÍZIMO E CONSELHO ECONÔMICO (CAEP)

É uma relação que precisa de uma
especial atenção, pois o Conselho
Econômico tem atribuições
estabelecidas pelo Código de Direito
Canônico e pelo regimento das Igreja
Particulares. É indispensável que seja
constituído e funcione efetivamente
de modo integrado.

CONSELHO DE PASTORAL E PASTORAL DO DÍZIMO
O Conselho de Pastoral é o instrumento de articulação entre os
grupos presentes na paróquia, contribuindo para o planejamento
e avaliação. A Pastoral do Dízimo, além de ter seus
representantes nesse conselho, deve ser tratada como tema no
planejamento e avaliação pastoral.
Para tanto é fundamental que a Pastoral Dízimo reúna alguns
elementos:
• Organização das equipes
• Participação ativa e envolvimento pessoal do ministros
ordenados.
• Unificação do sistema de recolhimento e gerenciamento
• Divulgação dos resultados
• Atenção aos aspectos legais (registro e recibo)
• Cuidado com a linguagem
• Convivência harmônica com os conselhos exigidos e
existentes

AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO
• O bem mais valioso do agente da pastoral do
Dízimo é o seu testemunho, ou seja, sua
contribuição.
• O primeiro agente e primeiro dizimista são os
ministros ordenados (pároco).
• Agentes bem formados (investir de maneira
ousada nesse área)
* Relações humanas e comunicação é indispensável
* Formação permanente (difere da formação inicial)

DIZIMO A PASTORAL E A PASTORAL DE CONJUNTO
O dízimo é que deve contribuir para concretizar a
comunhão eclesial e a organicidade de sua ação
evangelizadora, que acontece a partir do
conhecimento da realidade (sentido missionário) que
atenda todas as necessidades da comunidade.
Por isso é necessário que todos contribuam, para
que o montante seja partilhado entre as dimensões
(pastoral/Eclesial / missionária/caritativa)

Partindo desse princípio, nota-se a necessidade de
educarmos as crianças na catequese, também os
noivos que irão constituir as novas famílias, bem
como os seminaristas e todos os agentes de pastoral.

MOTIVAÇÃO
A motivação dever ser permanente em vista do dízimo
estar relacionado à vivência integral da fé, que implica
na inserção na comunidade eclesial (membros da
comunidade), ou seja, tudo que promove o
aprofundamento da fé promove o aprofundamento do
dízimo.

Elementos motivacionais:
• Visitas missionárias
• Comunicação (aniversário, convites e promoções)
• Domingo do Dizimista (fixar um domingo do mês)




apresentar o resultado financeiro do mês anterior
número de dizimistas
Oração do dízimo

CONTRIBUIÇÕES PARALELAS
• Campanhas que acontecem sem
orientação do pároco
consequentemente sem conhecimento
da Pastoral do Dízimo.
• Doação para outras entidades
(beneficentes).
• Santuários e campanhas.

TRABALHOS EM GRUPOS
O que deveria ser uma Pastoral do
Dízimo e o que não poderia ser uma
Pastoral do Dízimo

