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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 
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TEMA GERAL 

Teu Dízimo é Esmola ou Gesto de Generosidade? 
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1º ENCONTRO  

Tema: Generosidade é dar do que eu preciso 
 

Introdução:  

Em nome do Pai... 

Coordenadora: Que a graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor (a): De fato, nós temos muitas razões para louvar e agradecer a Deus. A toda 

hora alguém diz: “Graças a Deus”; “Vou bem, Graças a Deus”; “Fui bem de viagem, 

Graças a Deus”; “Choveu, Graças a Deus”. Vamos então dizer alguns motivos pelos 

quais nós agradecemos a Deus (Tempo para todos falarem). 

Canto n° 94 do livro da Diocese 

 

Leitor (a) 1:  De fato, temos mil razões para louvar e agradecer a Deus. Temos a terra 

com tanta riqueza de animais, plantas, aves, flores, águas, minérios, frutos... É a terra 

que dá o alimento a todo mundo. Deus é muito generoso conosco.  

Leitor (a) 2: Temos a natureza que nos rodeia: o sol, o espaço, o ar, o calor, a luz; as 

estações do ano; a variação das noites e dos dias. Agradecemos a Deus por sua 

generosidade, por seu amor.  A generosidade de Deus foi tão grande, que nos deu seu 

único filho Jesus. 

Coordenador (a): Generosidade é a virtude que a pessoa tem quando doa algo ao 

próximo. Generosidade é quando a pessoa dá algo a alguém, tendo ou não, o 

suficiente para dividir e não só bens materiais. Generosas são as pessoas, que se 

sentem bem em dividir um tesouro com mais pessoas, porque isso as fará bem, ou 

aquela pessoa que dividem um tempo agradável com outros, sem querer  receber algo 

em troca. (Falar um pouco sobre o que é generosidade) 

 

Leitor(a)1: Na Bíblia nós temos muitos exemplos de generosidade. Vamos agora 

escutar um testemunho  de alguém que deu daquilo que  precisava para sobreviver. 

Cantemos com alegria aclamando a Palavra de Deus. 

N° 125 no livro de cantos ou outro conhecido pela comunidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtude
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Leitura de Marcos 12, 41-44 

RECONTANDO A HISTÓRIA 

 

Coordenadora: Vamos agora recontar a história que lemos na Biblia... 

Quem são as pessoas que aparecem  nessa passagem? 

Onde Jesus estava? 

O que estava acontecendo lá?  

Quem aparece depois? 

Qual a mensagem que Jesus diz para os discípulos? 

 

FATO DA VIDA: 

 

Leitor (a) 3: O homem por detrás do balcão da loja, olhava a rua de forma distraída. 

Uma garotinha se aproximou da loja e encostou o narizinho no vidro da vitrine. Os 

olhos da cor do céu, brilhavam até que viu um determinado objeto. Entrou na loja e 

pediu para ver o colar de turquesa azul. 

- É para minha irmã. O senhor pode fazer um embrulho bem bonito? Diz ela. 

O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou:  

- Quanto dinheiro você tem? 

Sem hesitar ela enfiou a mão no bolso da saia e retirou algumas moedas e mostrou ao 

moço perguntando. Isso dá? 

Eram algumas poucas moedas  que ela exibia orgulhosa. 

- Sabe, quero dar um presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa 

mãe ela cuida de nós e não tem tempo  para sí. É o aniversário dela e ficará muito feliz 

com esse colar que é da cor dos seus olhos. Durante o ano todo juntei o dinheiro da 

minha merenda na escola pra comprar esse colar. Fiquei com muita fome. 

O homem foi para o interior da loja, colocou o colar num estojo,  embrulhou num 

vistoso papel vermelho e fez um laço com uma fita verde. 

- Tome! – disse para a garota. – Leve com cuidado! 

Ela saiu feliz saltitando rua abaixo. 

Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e olhos azuis 

entrou na loja, colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou:   

- Este colar foi comprado aqui? 

- Sim senhora. 

- E quanto custou? 
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- Ah! Falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loje é sempre um 

assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou:  

- Mas minha irmã tinha somente algumas moedas! O colar é verdadeiro. Não é? Ela 

não teria dinheiro para pagá-lo! O homem tomou o estojo, refez o embrulho com 

carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. 

 - Ela deu tudo o que tinha! 

O silêncio encheu a pequena loja e duas lágrimas rolaram pela face da jovem 

emocionada, enquanto suas mãos tomavam o pequeno embrulho. 

“ A verdadeira generosidade é dar-se por inteiro, sem restrições. A generosidade de 

quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. Seja sempre grato, mas não 

espere pelo reconhecimento de ninguém. A gratidão com amor não apenas aquece 

quem recebe, como reconforta quem oferece.”(Imitação de Cristo) 

 

VAMOS CONVERSAR: 

 

1. Qual a lição que as duas histórias nos dão? 

2. Se generosidade é dar do que precisamos, será que estamos sendo generosos? 

Ou estamos somente dando esmolas? 

3. Se Deus é tão generoso conosco o que Ele espera de nós? 

 

Canto N° 188  ou outro que fala de ofertório. 

 

Leitor (a): vamos então fazer nossas preces a Deus. Cada um espontâneamente  faça 

sua oração pedindo ou agradecendo a Deus. 

 

Coordenadora: E agora vamos rezar a oração do dizimista para que sejamos cada dia 

mais generosos. (Copiar a Oração do Dizimista, recortar em frases e distribui-las entre 

os participantes para que as leiam) 

 

Pai-nosso 

Ave-Maria 

 

E como somos irmãos numa mesma fé em Jesus Cristo, que nos ama e derrama sobre 

nós a sua paz,  nos desejamos a Paz de Cristo uns aos outros. 
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Bênção: Deus Pai todo-poderoso, nos abençõe, nos guarde e nos conduza à vida 

eterna.  

 

Todos: Amém. 

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. 

 

Todos: Graças a Deus! 

 

Compromisso: Para o próximo encontro que vai ser na casa de:______________  

vamos convidar mais pessoas para participarem e meditarem conosco a palavra de 

Deus.  
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2º ENCONTRO 
Tema: Generosidade é praticar a partilha 

 

Introdução:  

Em nome do Pai... 

Coordenador (a): Que a graça e a paz de Jesus Cristo, Nosso Senhor, estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor (a): Iniciamos nosso encontro com uma reflexão sobre a generosidade.  Vamos 

cantar com muita alegria; pois Deus nos ama e nos quer bem.  Apesar de todas as 

dificuldades temos que erguer nossas cabeças e buscar a felicidade, pois, é assim 

que Deus nos quer.  

Canto Nº 38 ou outro canto inicial 

 

Leitor (a) 1:  Queremos refletir neste encontro sobre a partilha. Partilha que está 

presente em nossas vidas há muito tempo. Jesus nos ensinou a partilhar o pão e 

partilhou conosco a sua própria vida. Vamos agora conversar um pouco e contar às 

histórias que nós vivemos ou que ouvimos sobre um gesto de partilha. 

(O coordenador (a) do encontro ajude a lembrar os exemplos de partilha como o de 

uma mãe que partilha sua vida ou de alguém como irmã Dulce e outros exemplos) 

Tempo pra conversar. 

 

Leitor (a) 2: E diante de histórias e exemplos tão bonitos, cantemos Nº 275. 

Coordenador (a): Partilhar significa dividir em partes, dividir com outros, participar, ter 

em comum.  As primeiras comunidades cristãs que surgiram depois da morte de Jesus 

nos ensinam muita coisa sobre a partilha. 

 

Leitor (a) 1: Vamos escutar mais uma história da Bíblia que nos conta como viviam os 

primeiros cristãos. Cantemos com alegria aclamando a Palavra de Deus. 

N° 120 no livro de cantos ou outro conhecido pela comunidade 

Leitura de Atos 2, 42-47 
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RECONTANDO A HISTÓRIA 

 

Coordenador (a): Vamos agora recontar a história que lemos na Biblia... 

 

1. Quem são as pessoas que aparecem  nessa passagem? 

2. O que estava acontecendo lá?  

 

FATO DA VIDA: 

 

Leitor (a) 3: Numa aldeia do Vietnam, um orfanato dirigido por um grupo de 

missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram 

morte imediata e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 

oito anos, considerada em pior estado. 

Era necessário pedir ajuda pela rádio e, ao fim de algum tempo, um médico e uma 

enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam que agir 

rapidamente, se não a menina morreria, devido aos ferimentos  e à perda de sangue. 

Era urgente fazer uma transfusão, mas como? 

Reuniram as crianças e, entre gestos arranhados no idioma, tentavam explicar o que 

estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar sangue.  

Depois de um profundo silêncio, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente.  

Era um menino chamado Timóteo, ele foi preparado às pressas, ao lado da menina 

agonizante, e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o 

olhar fixo no teto.  

Passados alguns momentos, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão 

que estava livre. O médico lhe perguntou se estava doendo, e ele negou. Mas, não 

demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado 

e voltou a lhe perguntar, e novamente ele negou. 

Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas sem interrupção. Era 

evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira 

vinda de outra aldeia. O médico pediu então que ela procurasse saber o que estava 

acontecendo com Timóteo. 

Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas 

coisas. E o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois ele estava novamente 

tranqüilo. 

A enfermeira então explicou aos americanos: 

- Ele pensou que ia morrer, não tinha entendido o que vocês disseram e estava 

http://www.sorria.com.br/
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achando que ia dar todo o seu sangue para a menina não morrer. 

O médico aproximou-se dele e, com a ajuda da enfermeira, perguntou: 

- Mas, se era assim, porque então você se ofereceu a doar seu sangue 

E o menino respondeu, simplesmente: 

- ELA É MINHA AMIGA... 

 

VAMOS CONVERSAR: 

 

1. Qual a lição que as duas histórias nos dão? 

2. Se generosidade é saber partilhar, como está a nossa partilha?  

3. O menino estava disposto a dar sua vida para salvar a amiga assim como Jesus 

deu a sua para nos salvar. Somos generosos para com a Igreja que ele fundou e 

nos deixou, doando nosso tempo, nossos dons e devolvendo nosso dízimo? 

 

Canto N° 273,  346  ou outro.  

 

Leitor (a) 1: Vamos fazer um exame de consciência e em silêncio pensar se estamos  

sabendo partilhar, e peçamos perdão pelas vezes que somos mesquinhos e ingratos. 

(Depois de um tempo de silêncio cantar 85 ou 73 no livro de cantos) 

 

Dinâmica do coração partilhado 

(Preparar anteriormente um coração grande feito de papel. Depois rasgá-lo em várias 

partes e em cada parte colocar uma palavra como: Fé, Compromisso, Partilha, 

Perseverança, União, Doação, Fidelidade, Oferta, Dízimo, Missão, Generosidade e 

outras. Entregar no inicio da celebração os pedaços para as pessoas e agora pedir 

que elas montem os pedaços e ver o que irá formar. ) 

 

(Depois do coração montado, conversar um pouco sobre o que eles acham sobre esse 

coração que foi rasgado (partido) em vários pedaços e em cada pedaço um 

sentimento nobre que depois se tornou um coração. Com relação ao Dizimo e a 

partilha o que tem  a ver?). 

 

Leitor (a) 2: Lembra que o dízimo é partilha, mas partilha carregada de sentimento, de 

gratidão e de amor. A partilha sem amor é esmola. 

 

http://www.sorria.com.br/


 9 

Coordenador (a): Vamos rezar a Oração do Dizimista: o coordenador fala e o povo 

repete. 

 

Oração do Dizimista: 

 Senhor, faz de mim um dizimista consciente e feliz. 
Que meu dízimo seja agradecimento. 
Seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. 
O que tenho de bom de ti recebi: vida, fé, saúde, amor, família, bens... 
Ajuda-me a partilhar com justiça e fidelidade. 
Tira o egoísmo do meu coração. 
Que eu te ame cada vez mais. 
Que ame e ajude cada vez mais aos irmãos. 
Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, minha família e 
minha comunidade. 
Amém! 

 
Pai-nosso. 

Ave-Maria. 

Paz de Cristo. 

 

Bênção: Deus Pai todo-poderoso, nos abençoe, nos guarde e nos conduza a vida 

eterna.  

Todos:  Amém. 

 

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. 

Todos: Graças a Deus! 

Compromisso: Para o próximo encontro que vai ser na casa de:_____________, 

vamos convidar mais pessoas para participarem e no próximo encontro vamos 

partilhar um lanche o que cada um pode trazer? 
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3º ENCONTRO 
Tema: Generosidade é responder ás necessidades dos outros. 

 

Introdução:  

Em nome do Pai... 

Coordenadora: Que a graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor (a) 1:  Hoje vamos iniciar nosso encontro reconhecendo que a generosidade nos 

leva a sair de nós mesmos e a ver  as necessidades dos outros.    

Leitor (a) 2: Vamos rezar hoje pelas pessoas que nos momentos em que precisamos 

de sua ajuda, nos apoiaram. Vamos dizer em voz alta o nome dessas pessoas. (Tempo 

para dizer os nomes) 

Canto Nº 24 ou outro canto inicial. 

 

Leitor (a) 1:  Neste nosso encontro falaremos sobre o exemplo de pessoas que quando 

viram que alguém precisava delas, foram disponíveis e se prestaram a ajudar. 

Veremos que numa comunidade é muito importante nos ajudarmos uns aos outros e 

colaborarmos  com a comunidade a manter seus trabalhos através da devolução do 

nosso Dízimo. 

 

Coordenador (a): Escutemos mais uma história da Bíblia que nos conta como o 

samaritano, que era desprezado pelos judeus de Jerusalém, abre seu coração ao amor 

e ajuda ao necessitado. 

 

Canto N° 126  ou outro conhecido pela comunidade 

Leitura de Lucas 10, 25-37 

RECONTANDO A HISTÓRIA 

 

Coordenador (a): Vamos agora recontar a história que lemos na Biblia... 

Quem são as pessoas que aparecem  nesta passagem? 

O que estava acontecendo lá?  

O que Jesus quis dizer com essa história? 
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FATO DA VIDA: 

 

Leitor (a) 3: Esta historia se passou na Inglaterra, no inicio do século XX.  

Um homem muito rico vivia em sua mansão cercada de um jardim florido, e um grande 
lago que se podia avistar de dentro da casa.  
Numa manhã, apreciando a paisagem da sacada de seu quarto, viu seu filho 
atravessando a ponte sobre o lago, e no momento seguinte presenciou a pior cena de 
sua vida. Seu filho, ainda pequeno, caiu dentro do lago.  
O pai desesperado saiu correndo, gritava por socorro, mas nada podia fazer. Ao se 
aproximar, ele viu o seu filho nos braços do jardineiro, que acabara de tirá-lo de 
dentro da água e tentava reanimá-lo. Após voltar a si, o menino chorou muito 
assustado. O pai, emocionado ao ver seu filho a salvo, diz ao jardineiro: “Meu amigo, 
o que você acaba de fazer não tem preço. Portanto, o que me pedir, eu lhe darei. Até 
mesmo, metade da minha fortuna, se assim você quiser”.  
O jardineiro, vendo a alegria do pai disse: “Senhor, eu não fiz nada que outra pessoa 
não o faria. Estava por perto, e tenho certeza, se fosse o meu filho o senhor faria o 
mesmo”. 
O patrão insistiu com ele: “Por favor, peça alguma coisa. Eu quero retribuir seu ato 
heróico. Você salvou a vida do meu único filho”. 
Tanto insistiu, que o jardineiro, um pouco envergonhado, disse: “O senhor sabe que 
tenho um filho que gosta muito de estudar, e eu não tenho condições de pagar o seu 
estudo. Se for possível, ajude meu filho nos estudos”.  
Feliz por saber que poderia retribuir de alguma maneira, providenciou as melhores 
escolas para o filho do jardineiro.  
Muito anos depois, o patrão já estava com bastante idade, e ficou doente. Sua 
enfermidade não tinha cura. Sendo ele um homem muito rico ofereceu metade de 
tudo o que tinha para quem conseguisse curá-lo.  
Muitos médicos, entre eles grandes especialistas, se apresentaram a ele, mas 
ninguém conseguia conter a sua febre. Durante uma das visitas que recebeu, um 
famoso professor lhe falou sobre um jovem cientista médico, que estava fazendo uma 
pesquisa avançada a respeito daquela doença.  
O jovem cientista foi localizado e dois dias depois se apresentou ao homem enfermo. 
Ao vê-lo, o homem já desenganado, fez o apelo por sua cura, oferecendo-lhe metade 
de seus bens. O jovem respondeu-lhe: “Eu estive na guerra pesquisando esta 
enfermidade e descobri que através do mofo podemos chegar a cura. Ainda não testei 
os resultados em um ser humano, somente em cobaias de laboratório. O homem, em 
total desespero, sabendo que seu fim estava próximo, se apresentou como cobaia 
assumindo todos os riscos. O jovem cientista começou uma série de aplicações e um 
mês depois, o homem já estava curado.  
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Cheio de saúde, o rico homem deu uma grande festa para comemorar o seu 
restabelecimento. Quando a maioria dos convidados já estava presente, o homem 
pediu um minuto de atenção, tomou a palavra e disse: “Hoje é um dia muito 
importante para mim. Este jovem cientista descobriu a cura para a minha infecção. O 
prêmio que vou lhe dar não é nada perto das vidas que serão salvas”.  
“O senhor não me deve nada. Eu já tenho tudo o que quero. Não fiz isto pelo dinheiro e 
sim pela humanidade”, respondeu-lhe o jovem.  
“Mas eu insisto que aceite esta fortuna, você a merece”.  
Nesse momento o jovem cientista olha nos seus olhos e pergunta: “O senhor não está 
me reconhecendo? Eu sou Alexander, o filho do seu jardineiro. Foi a mim que o senhor 
pagou os estudos. O grande prêmio pela sua cura o senhor já me deu há muitos anos”. 
 

VAMOS CONVERSAR: 

 

1. Qual a lição que as duas histórias nos dão? 

2. Se generosidade é saber olhar a necessidade do outro, como estamos sendo       

generosos com nossos irmãos?  

3. A generosidade do homem rico foi depois recompensada quando ele precisou 

de ajuda. Será que só estamos ajudando quando queremos ter recompensa? 

 

Canto N° 273 ou 346 ou outro  

 

Leitor (a) 1: Vamos fazer agora um jogo de perguntas e respostas. Cada um recebeu 

perguntas e respostas enumeradas de 1 a 7. Quem está com a pergunta Nº 1 leia, e 

responde quem está com a resposta correspondente. (As perguntas e respostas 

devem ser preparadas anteriormente e serem entregues no inicio da celebração) 

 

Leitor 2: Com alegria vamos cantar louvando a Deus. Canto: Nº 177 no livro ou outro. 

 

Coordenador (a): (Depois de rezar a Oração do Dizimista, pegar flores ou folhas que 

estejam enfeitando o ambiente e colocar nos pés da imagem do padroeiro da 

comunidade que  deve ser levada antes em sinal de compromisso com a comunidade)  

 

Irmãos e irmãs, hoje é nosso último encontro do mês do dízimo. Somos todos 

convidados a fazer nosso compromisso generoso com a comunidade que nos acolhe e 

procura nos ajudar na caminhada para o encontro com Deus. Vamos simbolizar esse 
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compromisso rezando a Oração do Dizimista e depois, enquanto cantamos, vamos 

colocar essas flores (ou folhas) aos pés de nosso padroeiro/a.  

 

Canto Nº 178 ou outro. 

 

Oração do Dizimista: 

 Senhor faz de mim um dizimista consciente e feliz. 
Que meu dízimo seja agradecimento. 
Seja um ato de amor e reconhecimento pela tua bondade. 
O que tenho de bom de ti recebi: vida, fé, saúde, amor, família, bens... 
Ajuda-me a partilhar com justiça e fidelidade. 
Tira o egoísmo do meu coração. 
Que eu te ame cada vez mais. 
Que ame e ajude cada vez mais aos irmãos. 
Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, minha família e minha comunidade. 
Amém! 
 

Pai-nosso 

Ave-Maria 

Paz de Cristo 

 

Bênção: Deus Pai todo-poderoso, nos abençõe e nos guarde e nos conduza à vida 

eterna. Todos: Amém. 

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. 

Todos: Graças a Deus! 

 

Compromisso: A generosidade é um gesto de amor. A comunidade necessita da sua 

colaboração para sobreviver. Seja generoso e fiel na sua devolução com o Dízimo. 

Vamos agora celebrar partilhando os alimentos que trouxemos. 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA A DINÂMICA DO 3º ENCONTRO 

 
1.O que é Dízimo? 
 

1. A palavra Dízimo, quer dizer a décima parte de um todo. Ela se refere ao salário, à 

colheita ou todo o bem que se tem ou produz. Dízimo é uma oferta espontânea, 
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comunitária, livre e alegre, generosa e familiar, feita a Deus para a manutenção da 

comunidade de fé. 

 

  2. Onde se fundamenta o Dízimo? 
 
2. Na Bíblia. É ela que nos diz que devolver o Dízimo é uma aliança de amor com Deus. 

(Ml 3, 10; At 2, 42- ; Dt 12, 11; 16,10.15-17; 1 Cor 13,3; 2 Cor 9,7). 

 

3. Quais são as dimensões do Dízimo? 
 

3. São três:  

A) Dimensão Religiosa: se refere às coisas próprias da vida religiosa da comunidade: 

Objetos litúrgicos, toalhas, altares, limpeza da Igreja, hóstias e manutenção das 

despesas do Padre e etc. 

B) Dimensão Social: Está orientada para ajudar às pessoas necessitadas.  

C) Dimensão Missionária: Incentiva à comunidade a participar, sair e estar aberta a 

toda a realidade eclesial. Esta dimensão se preocupa em motivar a vida ativa e 

participativa. Compra de materiais, colaboração com os que prestam serviços à 

comunidade, participação em encontros de formação, trabalhos fora da própria 

comunidade, gasolina para padre celebrar nas comunides.  

 

4. O que nossa  paróquia faz com o Dízimo? 
 

4. Dentre outras coisas: 

 Paga água e energia da Igreja, casa paroquial, Salão Paroquial,Centro de 

Espiritualidade Bonfim, Salão e casa da Rua Sete de Setembro e Aluguel da 

Casa da Freira... 

 Paga salário da secretária da paróquia, auxiliar de serviços gerais (Igreja, 

Bonfim, casa e salão poroquial). 

 Côngrua ou salário para o Padre. 

 Encargos sociais das funcionárias da Paróquia. 

 Compra de materiais litúrgicos: velas, hóstias, vinho, toalhas, etc. 

 Materiais usados nas campanhas: texto base, manual, cartazes, CDs... 

 Subsidios para círculos bíblicos. 

 10% do Dízimo, repasse para a Diocese. 

 30% do Dízimo para repasse das comunidades urbana e rural. 

 Colaboração com os representantes da paróquia em encontros. 

 Manutenção e gasolina dos carros da paróquia. 

 Compra de material para expediente: cartuchos, papel... 
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5. Como a Pastoral do Dízimo funciona na nossa Paróquia? 
 

5. Temos uma equipe que faz a divulgação, cadastramento do dízimo. O 

cadastramento é feito pelo Coordenador e Agentes. Por enquanto temos um número 

pequeno de dizimistas e o dízimo ainda não cobre as despesas de nossa paróquia. 

 

6. Eu faço o ofertório nas missas, não é a mesma coisa? 
 

6. Não. Parece, mais não é a mesma coisa. O ofertório da Missa faz parte do rito do 

sacramento, onde a comunidade reunida é convidada a oferecer a Deus tudo o que 

tem e possui, juntamente  com o sacrificio de Cristo. O dízimo, como já vimos, é uma 

colaboração fixa, mensal e espontânea para a manutenção da comunidade.  

 

7. O que fazer para ser dizimista? 
 

7. Querer participar da comunidade, sentir-se responsável por ela, ser consciente de 

que sua contribuição é necessária, procurar uma pessoa responsável pela Pastoral do 

Dízimo. Pode cadastrar-se na secretária paroquial  ou no Plantão do Dízimo. Oferecer 

mensalmente seu dízimo como sinal de gratidão a Deus e compromisso na sua Igreja. 

 


