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Pastoral do Dízimo
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Saudações fraternas a todos!

Como sempre, no mês de julho nossa Diocese se volta com carinho e atenção 
especial a refletir sobre o Dízimo e sua importância para a vida de nossas 
comunidades eclesiais.

Cada encontro é uma pequena celebração de ação de graças pela capacidade 
do nosso povo se manter fiel na sustentação dos quatro pilares das 
comunidades eclesiais missionárias com a contribuição mensal do dízimo. 
Através de pequenos trechos das cartas de São Paulo, vamos redescobrindo a 
solidariedade econômica como expressão de fraternidade e de fé, desde as 
primeiras comunidades! Deus seja louvado pelo esforço e comprometimento 
de todos os dizimistas de nossa Diocese!

Neste mês de julho, reunidos em família ou em comunidade, vamos 
agradecer ao Senhor pela consciência da necessidade da partilha solidária 
dos nossos dizimistas! Neste tempo de pandemia, que estamos ainda vivendo, 
essa preciosa e fiel contribuição tem sustentado a vida de nossas comunidades 
e paróquias, que continuam a exercer seu serviço pastoral, evangelizador e 
missionário.

Pe. João Custódio Cosmi Cunha

Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese

Pe. Deucy Corrêa

Coordenador Diocesano do Dízimo

Pe. Éder Mataveli Vargas

Coordenador Diocesano de Pastoral

DOCUMENTO 106 DA CNBB
O Dízimo na Comunidade de Fé: orientações e propostas (nº 28-33)

DIMENSÃO ECLESIAL: O fiel vivencia a consciência de ser membro da Igreja. Trata-
se de manter as estruturas no âmbito paroquial e diocesano.

DIMENSÃO MISSIONÁRIA: É a tomada de consciência de que há muitas 
comunidades que não conseguem prover suas necessidades. É partilhar os recursos, em 
vista do crescimento do Reino de Deus.

- O Dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e à pertença a uma 
comunidade eclesial:

DIMENSÃO RELIGIOSA: Tem a ver com a relação do cristão com Deus. É 
reconhecer que Deus é o Senhor de todos os bens.

DIMENSÃO CARITATIVA: É o serviço da 
caridade aos necessitados. Diz a Bíblia: “Entre eles 
ninguém passava necessidade” (At 4,34).

ð A palavra “dízimo” significa “a 10% 
parte”. Em nossa Diocese você pode 
começar a contribuir com fidelidade mensal 
a partir de 2%. Cada um faz a experiência de 
crescer e amadurecer sua consciência sobre 
o que é o Dízimo e como aumentar a 
contribuição. 

Um exemplo: em 2021 o salário mínimo está 
R$ 1.100,00
- 2% do salário são iguais a R$ 22,00 de dízimo.
- 3% do salário são iguais a R$ 33,00 de dízimo. 

- 15% para o fundo diocesano

Você é membro desta Igreja e nós rezamos por você e sua família!

- 5% do salário são iguais a R$ 55,00 de dízimo.

- 30% para o fundo paroquial

- 10% do salário são iguais a R$ 110,00 de dízimo.

- 4% do salário são iguais a R$ 44,00 de dízimo.

O seu dízimo é distribuído da seguinte forma:

- 55% para o fundo comunitário

Viva conosco esta ação evangelizadora. Seja um dizimista fiel!


