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Orientações
 Caro agente de pastoral, este material tem por finalidade contribuir com o 
anúncio do Evangelho com um olhar na experiência da partilha do Dízimo. Sugerimos 
que este conteúdo seja utilizado da seguinte maneira:

•	 Preparar para cada encontro símbolos de partilha, frases com as dimensões do 
dízimo, uma árvore com os frutos que o dízimo produz em sua comunidade, a 
Palavra de Deus e a imagem de um santo de devoção;

•	 O Terço do dizimista: ele foi pensado para que a Pastoral do Dízimo se organizasse 
e o rezasse com a família do dizimista. Neste tempo de pandemia se torna inviável 
ir até a casa do dizimista, porém podemos rezar com eles por meios digitais ou 
nos organizar nas igrejas;

•	 Os encontros podem ser realizados nas igrejas matrizes ou capelas; o ideal é que 
se respeite o publico direcionado, pois temos encontros destinados aos agentes de 
forma geral, para os jovens e para as crianças;

•	 Os encontros podem e devem contar com dinamicidade do animador que tem a 
possibilidade de acrescentar ou extrair algum item;

•	 Sugerimos que em cada encontro ocorra um gesto concreto de partilha (arrecadação 
de material para higiene pessoal, ou promover a entrega de café da tarde para asilos 
ou ações semelhantes);

•	 Refletir com o Conselho Administrativo e Econômico Paroquial (Caep), com 
o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP) e com a Pastoral do Dízimo os pontos 
fundamentais da dimensão do dízimo de uma paróquia e o que não se deve esquecer 
em uma pastoral;

 Bom trabalho a todos!

Sem mais, 

Atenciosamente,

Pe. Marcos Roberto Cesário da Silva
Coordenador Diocesano de Pastoral
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Terço para o Mês Diocesano do Dízimo
(para ser usada com as famílias dizimistas)

Comentário inicial: Queridos irmãos e irmãs. Neste mês em que nossa diocese celebra 
o Mês Diocesano do Dízimo, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que abençoe 
todos os dizimistas de nossa diocese. Que a nossa participação neste terço em família 
nos faça acolher e compreender a misericórdia divina e retribuir, com a nossa medida, à 
infinita bondade de nosso Deus. O dízimo é uma atitude de fé; por isso, ele é devolvido 
para manutenção da comunidade, na ação social, missionária e religiosa da Igreja. Se 
nosso coração ainda não se abriu de verdade na devolução do dízimo, é preciso pedir 
fé e sabedoria que vêm de Deus. É preciso pedir fé total, sem reservas, que penetre 
no coração. Enfim, só entenderemos o valor e a dimensão da partilha “do dízimo”; 
quando nossa fé for viva, alegre, autêntica, atuante, envolvida da caridade, justiça, hu-
mildade, paz, dócil à Palavra de Deus, alimento da nossa esperança.

Canto: Maria de Nazaré, Maria me cativou / Fez mais forte a minha fé /E por filho me 
adotou / Às vezes eu paro e fico a pensar / E sem perceber me vejo a rezar / e meu coração 
se põe a cantar / pra Virgem de Nazaré / Menina que Deus amou e escolheu / pra mãe de Jesus, 
o filho de Deus / Maria que o povo inteiro elegeu, senhora e mãe do céu.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mãe de Jesus.

TEXTO BÍBLICO (escolher uma das sugestões abaixo)

2 Coríntios 9, 6-7
Malaquias 3, 8-10
Levítico 27, 30-32
Mateus 23, 23
Marcos 12, 41-44

Pequena reflexão sobre o texto bíblico

Oferecimento do Terço
Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço (Rosário) que vamos rezar, contemplando 
os mistérios de nossa Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe 
Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça 
de ganhar as indulgências desta santa devoção.

Creio em Deus Pai
Pai Nosso
Ave Maria
A primeira Ave-Maria em honra a Deus Pai que nos criou [Ave-Maria…]
A segunda Ave Maria a Deus Filho que nos remiu: [Ave-Maria…]
A terceira Ave Maria ao Espírito Santo que nos santifica: [Ave-Maria…]
Amém.
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Glória ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Oh! Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para 
o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Amém.

Mistérios do Terço: (para cada dia da semana reza um terço com a intenção específica)

Segunda e Sábado (Mistérios Gozosos); Hoje rezaremos, pelos dizimistas falecidos 
de nossa Diocese, para que tenham o eterno descanso e participem da glória eterna 
junto a Deus.

1.º Mistério – A Anunciação do Arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora.
2.º Mistério – A Visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel.
3.º Mistério – O Nascimento de Jesus em Belém.
4.º Mistério – A Apresentação do Menino Jesus no Templo.
5.º Mistério – Encontro de Jesus no Templo entre os Doutores da Lei.

Terça e sexta (Mistérios Dolorosos); Hoje rezaremos por todas as famílias dizimistas 
de nossa Diocese, para que sempre sejam generosas na contribuição e na partilha para 
o anúncio do Reino de Deus.

1.º Mistério – A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras.
2.º Mistério – A Flagelação de Jesus atado à Coluna.
3.º Mistério – A Coroação de Espinhos de Jesus.
4.º Mistério – A Subida dolorosa do Calvário.
5.º Mistério – A Morte de Jesus.

Quarta e Domingo (Mistérios Gloriosos); Hoje rezaremos por todas as crianças, 
adolescentes e jovens dizimistas de nossa Diocese, para que sejam exemplos de amor, 
fidelidade e fonte de força evangelizadora para toda Igreja.

1.º Mistério – A Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo.
2.º Mistério – A Ascensão Admirável de Jesus Cristo ao Céu.
3.º Mistério – A vinda do Espírito Santo.
4.º Mistério – A Assunção de Nossa Senhora ao Céu.
5.º Mistério – A Coroação de Nossa Senhora no Céu.

Quinta (Mistérios Luminosos); Hoje rezaremos por todos os agentes da Pastoral do Dízimo 
de nossa Diocese, para que, tocados pela Luz do Espírito Santo, não desanimem diante 
das dificuldades.

1.º Mistério – O Batismo de Jesus.
2.º Mistério – As Bodas de Caná.
3.º Mistério – O Anúncio do Reino de Deus.
4.º Mistério – A Transfiguração.
5.º Mistério – A Instituição da Eucaristia.



6

Agradecimentos
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias rece-
bemos de vossa mão liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo do 
vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma Salve Rainha:

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Benção da casa
Animador: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra
Animador: Ouvi, Senhor, a minha oração.
Todos: E chegue até vós o meu clamor.
Animador: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, amém.
Animador: Bendito sejais, Senhor nosso Deus, por esta casa que concedeis como ha-
bitação a esta família. Que a Vossa benção desça sobre ela e Vosso Espírito Santo esteja 
no coração de cada um de seus moradores. Que neste lar, reine a paz, a tranquilidade e 
a caridade, que a saúde e a compreensão sejam permanentes, que todas as pessoas que 
por aqui passarem, encontrem a acolhimento, a bondade e o amor que vêm de Vós e 
descubram nesta casa os sinais de vossa presença.

Dirigente asperge a casa

Canto: (cantar durante a aspersão) Eu te peço desta água que Tu tens / És agua viva, meu 
Senhor / Tenho sede, tenho fome de amor / E acredito nesta fonte de onde vens

Vem de Deus, está em Deus, tambem é Deus / E Deus contigo faz um só / Eu porém 
que vim da terra e volto ao pó / Quero viver eternamente ao lado teu

És água viva, és vida nova / E todo dia me batizas outra vez / Me fazes renascer, me 
fazes reviver / Eu quero a água desta fonte de onde vens (Bis)

Animador: Que a paz de Cristo reine em nossos corações e a palavra de Cristo 
habite constantemente em nós, para que tudo o que fizermos em palavras e obras, o 
façamos em nome do Senhor. Amém.

Animador: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espiríto Santo. Amém

Canto final: Santa Mãe Maria, nessa travessia / Cubra-nos Teu manto cor de anil / 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida / Santa padroeira do Brasil.

Ave, Maria! Ave, Maria!

Com amor divino guarda os peregrinos / Nesta caminhada para o além / Dá-lhes 
companhia, pois também um dia / Foste peregrina em Belém.
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Dízimo: partilha de amor
ORAÇÃO INICIAL

Animador: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao 
nosso encontro sobre o Dízimo. Que conduzidos pela graça 
divina, possamos, pela intercessão de Nossa Senhora e 
de São José, neste ano dedicado ao Pai adotivo de Jesus, 
meditar e aprofundar as dimensões deste gesto de amor e 
doação, partilha e generosidade que o dízimo nos ensina. 
Ser dizimista é contribuir com a missão de anunciar o 
Evangelho e para a construção do Reino de Deus, dever 
de todo batizado.

Canto: Deixa a luz do céu entrar / Deixa a luz do céu entrar.
             Abre bem as portas do teu coração / e deixa a luz do céu entrar. 

Todos: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém!
Animador: O dízimo é um compromisso de fé, fruto de nossa experiência com Deus, 
e que assim possamos vivê-lo com fidelidade, reconhecendo neste gesto uma forma de 
agradecimento a Deus e contribuição para a vida de nossa comunidade.

Todos: Com auxílio de São José, motivados por seu exemplo de 
compromisso com a missão que lhe foi confiada por Deus, sejamos 
fieis colaboradores da Missão da Igreja, através de nossa 
contribuição e compromisso com o dízimo em nossa comunidade 
paroquial.
Animador: Ser dizimista é a expressão de nosso sentimento de pertença à comunidade, pertença 
efetiva. Manifestação da amizade vivida entre os membros da comunidade, é 
sentir-se verdadeiramente parte do Corpo místico de Cristo. Nossa contribuição com o 
dízimo sustenta o trabalho da comunidade, gera frutos, ajuda na manutenção material 
e cria condições para toda construção espiritual.

Todos: Cristo é a Cabeça do corpo que é a Igreja (Col.1,18) e nós somos parte 
deste corpo; como comunidade, unidos pelo mesmo objetivo, possamos nos doar 
a cada dia ao anúncio do Evangelho e à construção do Reino. Que a cada dia 
renovemos em nossos corações o sentimento de pertença e sempre, com alegria, 
possamos dizer: eu sou Igreja.
Animador: Ser dizimista é uma decisão pessoal, não é simplesmente um cumprimento 
da Lei, mas uma ação que brota do coração, um compromisso moral. Não pode ser 
encarado como fardo, como peso em nossas vidas; não é uma esmola, mas um gesto 
generoso de reconhecimento, de devolução e de agradecimento a Deus.

Todos: A decisão de ser dizimista nasce do nosso coração agradecido por ter 
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encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa 
em nosso dia a dia. Movidos por essa gratidão, nosso testemunho seja sinal da 
presença viva de Deus e motivação em nossa comunidade, inspirando aos que 
ainda não fazem a experiência do dízimo, a viver esta partilha. 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
Animador: Encontramos na Sagrada Escritura o principal 
fundamento para o dízimo. É na Palavra de Deus que apren-
demos e alicerçamos um correto entendimento desta prática. 

Canto: Palavra de salvação somente o céu tem pra dar. 
             Por isso, o meu coração se abre para escutar...

Animador: At 2,37 - 47

AS DIMENSÕES DO DÍZIMO
Animador: O dízimo está profundamente relacionado à 
vivência da fé e à pertença a uma comunidade eclesial; ser 
dizimista é ser Igreja, é ser missionário, é contribuir com 
as obras de caridade. Devemos compreender e ter sempre 
presente em nossa mente e em nosso coração as dimensões 
do nosso dízimo, para apresenta-lo a quem ainda não faz 
parte desta família.

Leitor 1: Dimensão religiosa: é a vivência da fé e pertença a uma comunidade ecle-
sial. Pela dimensão religiosa entendemos que somos de Deus: Dele saímos e para Ele 
voltamos. Sendo o tudo, logo Deus não precisa de nossos bens, já que tudo pertence 
a Ele. Ao partilhar o dízimo, “dizemos” a Deus que temos consciência de nossa plena 
e total pertença a Ele; portanto, o que partilhamos é um sinal da nossa pertença. É 
nisso que consiste a espiritualidade do dízimo: o dízimo amadurece e aumenta a nossa 
comunhão com Deus, já que vivemos conscientes de que a nossa segurança está Nele, 
e não nos bens que possuímos.

Leitor 2: Dimensão eclesial: É a consciência de ser membro da Igreja e corres-
ponsável, para que a comunidade disponha do necessário para a realização do culto 
divino e para o desenvolvimento de sua missão. Sabemos que Deus não precisa de 
nosso dízimo, mas a Igreja presente no mundo sim, pois ela não tem como evangelizar 
sem utilizar-se dos instrumentos adequados. Como batizado e exercendo o protagonismo 
dessa Igreja, cabe a nós contribuir para que a missão deixada por Jesus se cumpra. Cabe 
aos membros de cada comunidade sustentá-la, exercendo a espiritualidade do dízimo, 
o que nós fazemos através do dízimo e das ofertas. O dízimo, contudo, deveria ser o 
suficiente para manter e sustentar o dia a dia da comunidade evangelizadora.

Leitor 3: Dimensão Missionária: Ao acolher o mandato de Jesus de levar o Evangelho 
a todas as pessoas (Mt 28,19), entendemos que sendo cristãos, somos missionários e 
missionárias. Não temos o direito de ficar fechados em nossas comunidades sendo uma 
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religiosidade de manutenção. Devemos sair para ir ao encontro de quem não participa 
e de quem ainda não conhece Jesus. Parte do dízimo deve ser investido nas missões, 
tanto aquelas a serem realizadas na própria comunidade, como aquelas a serem efeti-
vadas fora da comunidade. A comunidade que se acomoda e fica contente com quem 
já participa, perdeu ou nunca teve o senso missionário.
Leitor 4:  Dimensão Caritativa: Essa dimensão do dízimo leva os dizimistas a fazerem 
o que Jesus fez: olhar com amor e colocar-se a serviço dos pobres. Como é possível que 
adoremos Jesus na Eucaristia e não o identifiquemos em quem sofre? Essa incoerência 
sinaliza o quanto vemos Jesus aqui e não ali. A comunidade dizimista, pela assistência e 
pela promoção, serve o pobre gratuitamente. Uma parte do dízimo deve ser destinada aos 
necessitados, aos mais pobres, seja pela assistência, seja pela promoção. Pela assistência 
atende-se àquelas necessidades urgentes, que não podem ser deixadas para amanhã, como 
alimento, roupa, remédio, entre outras. Pela promoção investe-se na formação e capaci-
tação, dando às pessoas condições de terem uma forma de sustento e/ou uma profissão.

Animador: Tivemos a oportunidade de rever alguns aspec-
tos bíblicos sobre o dízimo, as dimensões que ele envolve e 
agora somos convidados a olhar para nossa vida, para nossa 
relação de ser Igreja, de Pastoral e nos questionarmos: qual é 
a nossa realidade hoje? Qual o papel do dízimo em nossa 
comunidade? Qual a importância que dou para o dízimo 
em minha vida? Sou dizimista consciente ou ainda vejo o 
dízimo como uma obrigação e não como gesto de gratidão?

(Abrir para o diálogo)

PARA MEDITAR - OS PORQUÊS DE SER DIZIMISTA
Animador: Sou batizado, membro de uma comunidade de fé. Ao ser batizado recebi 
a missão de evangelizar.
Todos: Iluminados pelo Espírito Santo, possamos realizar nossa missão de batiza-
dos e que nossa vida seja testemunho do amor e da presença de Deus.
Animador: Sou Evangelizador, sigo os mandamentos de Jesus: “Ide e anunciai o 
Evangelho a todas as pessoas” (Mt 28,19)
Todos: Ajudai-nos Senhor a cada dia viver o mandato de Jesus e semear o vosso 
Reino através do testemunho fiel de seu Evangelho.
Animador: Sou Comunidade, não evangelizo sozinho e sim com a comunidade, me 
unindo aos meus irmãos e irmãs na fé.
Todos: A exemplo dos primeiros cristãos, vivamos em profunda união e que o 
amor que nos une seja motivação para aqueles que ainda não fazem a experiência 
de ser comunidade.
Animador: Sou Igreja, procuro ser coerente com a minha fé. Se pertenço à Igreja, 
tudo o que é importante para ela, é também para mim.
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Todos: Senhor, que saibamos viver como Igreja, corpo místico de Cristo; que não 
prevaleça a nossa vontade, mas que em tudo saibamos cumprir a vontade do Pai.
Animador: Sou Pastoral, contribuo para que o Evangelho apresentado por Jesus 
chegue em diferentes situações e ambientes.

Todos: Senhor, que o nosso servir seja agradável a Ti e que não exista entre nós a 
competição, mas reine a unidade, a harmonia e a paz.
Animador: Sou corresponsável, responsável junto com os demais membros, pela 
obtenção de recursos para a manutenção da paróquia.

Todos:  Senhor,  assumimos  com fiel  compromisso  a missão de  zelar por nossa 
paróquia, e com dedicação cumpriremos essa missão.
Animador: Sou Grato, agradeço a Deus pela minha vida. Ao contribuir devolvo a Ele 
um pouco do muito que me oferece.

Todos: Senhor, que nossa vida seja um constante louvor por tudo que temos e tudo 
que somos e que nossas palavras e ações possam sempre expressar nossa gratidão 
por seu amor por nós.

MOMENTO DE ORAÇÃO
Animador: Chegamos ao final do nosso encontro e após nossa meditação sobre o 
dízimo, vamos concluir esse momento nos confiando à proteção materna de Maria, de 
São José seu esposo, e pedindo a Deus que nos conduza sempre por bons caminhos. 
Que aumente em nós e em nossa comunidade a consciência do significado e do valor 
da nossa contribuição e, assim, tanto mais contribuiremos com alegria, generosidade 
e fé. Abramos o coração para Deus e para a comunidade.

Rezemos juntos, com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou:

Todos: Pai Nosso que estais no céu...
 Ave-Maria cheia de graça...
 São José, rogai por nós!
Oração do dizimista (outras opções de orações, pág. 29)

Todos: Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de 
tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, 
amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o 
egoísmo do meu coração. Que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero 
ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos! Que o meu dízimo seja agradável 
a ti, Senhor! Amém!
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.
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Dízimo: consciência de fé
(para todos os agentes de pastoral)

ORAÇÃO INICIAL
Animador: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao 
nosso encontro sobre o Dízimo. Que conduzidos pela graça 
divina, possamos, pela intercessão de Nossa Senhora e de 
São José, neste ano dedicado ao Pai adotivo de Jesus, meditar 
e aprofundar as dimensões deste gesto de amor e doação, 
partilha e generosidade que o dízimo nos ensina. Ser dizi-
mista é contribuir com a missão de anunciar o Evangelho e 
para a construção do Reino de Deus, dever de todo batizado.

Canto: Deixa a luz do céu entrar / Deixa a luz do céu entrar.
 Abre bem as portas do teu coração / e deixa a luz do céu entrar. 

Todos: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém!
Animador: O dízimo é um compromisso de fé, fruto de nossa experiência com Deus, 
e que assim possamos vivê-lo com fidelidade, reconhecendo neste gesto uma forma de 
agradecimento a Deus e contribuição para a vida de nossa comunidade.

Todos: Com auxílio de São José, motivados por seu 
exemplo de compromisso com a missão que lhe foi 
confiada por Deus, sejamos fieis colaboradores da Missão 
da Igreja, através de nossa contribuição e compromisso 
com o dízimo em nossa comunidade paroquial.
Animador: Ser dizimista é a expressão de nosso sentimento de pertença à comunidade, 
pertença efetiva. Manifestação da amizade vivida entre os membros da comunidade, é 
sentir-se verdadeiramente parte do Corpo místico de Cristo. Nossa contribuição com o 
dízimo, sustenta o trabalho da comunidade, gera frutos, ajuda na manutenção material 
e cria condições para toda construção espiritual.

Todos: Cristo é a Cabeça do corpo que é a Igreja (Col.1,18) e nós somos parte 
deste corpo; como comunidade, unidos pelo mesmo objetivo, possamos nos doar 
a cada dia ao anúncio do Evangelho e à construção do Reino. Que a cada dia, 
renovemos em nossos corações o sentimento de pertença e sempre, com alegria, 
possamos dizer: eu sou Igreja.
Animador: Ser dizimista é uma decisão pessoal, não é simplesmente um cumprimento 
da Lei, mas uma ação que brota do coração, um compromisso moral. Não pode ser 
encarado como fardo, como peso em nossas vidas; não é uma esmola, mas um gesto 
generoso de reconhecimento, de devolução e de agradecimento a Deus.
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Todos: A decisão de ser dizimista nasce do nosso coração agradecido por ter en-
contrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa em 
nosso dia a dia. Movidos por essa gratidão, nosso testemunho seja sinal da presença 
viva de Deus e motivação em nossa comunidade, inspirando aos que ainda não 
fazem a experiência do dízimo, a viver esta partilha. 

DÍZIMO, GESTO CONCRETO DE AMOR
Animador: Falar de dízimo, não é falar apenas em dinheiro, mas antes, devemos enten-
der que o dízimo é parte integrante no processo de evangelização. A Graça e o Amor de 
Deus não têm preço e nem são produtos de comercialização junto aos cristãos. Deus nos 
oferece tudo gratuitamente. Como cristãos, devemos buscar o sentimento de pertença, 
gratidão e de corresponsabilidade das ações pastorais em nossa comunidade paroquial.

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
Animador: Encontramos na Sagrada Escritura o principal 
fundamento para o dízimo. É na Palavra de Deus que 
aprendemos e alicerçamos um correto entendimento desta 
prática. 

Canto: Palavra de salvação somente o céu tem pra dar. 
           Por isso, o meu coração se abre para escutar...

Leitor 1:  A Sagrada Escritura nos ensina que, ao longo da história do povo de Deus, 
o dízimo assume diversas dimensões, sempre em resposta ao amor de Deus, que é o 
Senhor de tudo, o proprietário da terra de onde provém o alimento e a fonte de toda 
bênção (Lv 25,23; Sl 24,1).

Seguindo um percurso bíblico, caminhando com os Patriarcas, passando por Moisés, os 
Profetas e chegando em Jesus e as primeiras comunidades, compreendemos toda a grandeza 
do dízimo e sua importância na vida do povo de Deus.

Leitor 2: Leitura do livro do Gênesis (14, 17-20):  Voltando Abrão da derrota de 
Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, 
que é o vale do rei. Melquisedec, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou 
trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: “Bendito seja Abrão pelo Deus Altís-
simo, que criou o céu e a terra! Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus 
inimigos em tuas mãos!”. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.

 (Texto Complementar - Gn 28,18-22)

Para conversar
Animador: A nossa diocese de Marília reflete sobre a implantação do dízimo cons-
ciente há mais de 30 anos. Temos o desejo de trabalhar o dízimo como um instrumento 
eficaz de evangelização e sustentação das atividades pastorais e missionárias. Temos 
consciência de que o dízimo é um gesto de gratidão a Deus e contribuição no anúncio 
do evangelho?         (deixar falar)
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Para Refletir
Leitor 3:  Dízimo é gratidão - O dízimo é oferecido como reconhecimento e sinal de 
gratidão pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aqueles que a Ele se confiam. 
Ser dizimista é olhar para nossa vida e reconhecer nela os sinais da presença generosa 
de Deus. Não se trata de uma troca com Deus, mas de uma resposta a Ele. Abraão 
oferece o dízimo em agradecimento, não por uma cobrança da parte de Deus, mas um 
gesto que brota do coração agradecido de Abraão.

Leitor 1:  Dízimo como preceito - O dízimo é assumido no tempo de Moisés como um 
preceito, uma prática recomendada que ensina algo aos que a realizam; isso nos motiva, 
apresenta uma pedagogia, um caminho para se aprender e exercitar o temor do Senhor 
(Dt 14,22-23). 

Leitor 2: O dízimo no Antigo Testamento: Sustenta os levitas pelos serviços litúrgicos 
prestados e por não terem parte ou outra herança entre os filhos de Israel (Nm 18,21-32; 
Dt 12,12; 14,27). Auxilia os necessitados: estrangeiros, órfãos e viúvas (Dt 26,12-13).

Do Livro do Deuteronômio: “No fim de três anos, porás de lado todos os dízimos da 
colheita desse (terceiro) ano, e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita 
que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se 
encontram em teus muros, possam comer à saciedade, e que o Senhor, teu Deus, te 
abençoe em todas as obras de tuas mãos.” (Dt 14,28-29)

Leitor 3: “Todo dízimo do país, tirado das sementes da terra e dos frutos das árvo-
res, pertence ao Senhor como coisa consagrada” (Lv 27,30). Devemos assumir o 
dízimo como nos ensina a Sagrada Escritura, “como coisa consagrada a Deus”, não 
como uma invenção humana ou como um imposto que se cobra, mas na certeza de 
que nossa devolução contribui para as obras de Deus, seja na evangelização, seja na 
ajuda aos necessitados.

Leitor 1:  Nos Evangelhos, Jesus nos ensina que tudo que realizamos, devemos fazer 
com amor e sinceridade. Jesus condena todo gesto que se afasta do amor, todo gesto 
que ao ser realizado tem objetivo de trazer reconhecimento, fama e de dar visibilidade. 
Não devemos bater no peito e chamar para nós os olhares, devemos nos preocupar em 
colaborar com a construção do Reino, pois a nossa recompensa não está neste mundo, 
está em Deus.

Leitor 2: Do Evangelho de Mateus: “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais 
o dízimo da hortelã, da erva-doce e do cominho e desprezais os preceitos mais impor-
tantes da Lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em 
primeiro lugar sem, contudo, deixar o restante. Guias cegos! Filtrais um mosquito e 
engolis um camelo.”(Mt 23,23) 

Leitor 3: “Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar sem, contudo, deixar o 
restante.” A justiça, a misericórdia e a fé, devem fazer parte de nossas vidas, devem 
ser constantes em nossas atitudes e ações, mas como nos adverte Jesus, sem deixar 
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de lado o restante. Devemos sempre conciliar as nossas práticas, não viver apenas um 
legalismo e não nos esquecermos que a fé exige obras.

Animador: No conjunto do Novo Testamento, se torna clara a continuidade das três 
finalidades que o dízimo tinha na legislação mosaica: sustento dos levitas e sacerdotes, 
socorro aos necessitados, manifestação do temor de Deus.  A diferença principal está na 
motivação, não é mais por força da lei, mas pela decisão livre de consciência. (Doc 106)

Este caminho bíblico nos ajuda a perceber que a consciência do dízimo parte sempre 
do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele. Assim, tanto a décima parte que era 
prescrita no Antigo Testamento, como a partilha dos bens que se torna prática da pri-
meira comunidade cristã, são formas diferentes de uma mesma atitude que brota da fé.

Devemos evitar a chamada “teologia da prosperidade” que, quando difundida, falsifica 
o rosto paterno e amoroso de Deus revelado por Jesus Cristo, se distorce a relação com 
Ele e se priva e rouba do dízimo seu autêntico significado.

Canto: Sou Dizimista
Tem que ser agora, / Já chegou a hora da condivisão / Deus é pai da gente, / Fez-nos 
diferentes, mas nos quer irmãos.

Refrão: Eu sou dizimista, eu sou, / Vou ser dizimista, vou / Vamos partilhar o que 
Deus nos dá / Todo nosso amor! (bis)

Ó que maravilha, / Festa da partilha, sem obrigação. / Deus é pai bondoso, / É tão 
generoso, multiplica o pão.

MOMENTO DE ORAÇÃO
Animador: Chegamos ao final do nosso encontro e, após nossa meditação sobre o 
dízimo, vamos concluir esse momento nos confiando à proteção materna de Maria, de 
São José seu esposo e pedindo a Deus que nos conduza sempre por bons caminhos. 
Que aumente em nós e em nossa comunidade a consciência do significado e do valor 
da nossa contribuição e, assim, tanto mais contribuiremos com alegria, generosidade e 
fé. Abramos o coração para Deus e para a comunidade.

Rezemos juntos, com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso que estais no céu...
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            Ave-Maria cheia de graça...
            São José, rogai por nós!
Oração do dizimista (outras opções de orações, pág. 29)

Todos: Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de 
tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, 
amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o 
egoísmo do meu coração. Que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero 
ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos! Que o meu dízimo seja agradável 
a ti, Senhor! Amém!
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.
Canto final: Os Cristãos tinham tudo em comum
Refrão: Os cristãos tinham tudo em comum: / dividiam seus bens com alegria. / Deus 
espera que os dons de cada um, / se repartam com amor no dia a dia / Deus espera 
que os dons de cada um, / se repartam com amor no dia a dia.

1. Deus criou este mundo para todos. / Quem tem mais é chamado a repartir /com os 
outros o pão, a instrução / e o progresso. Fazer o irmão sorrir.



16

Juventude, dízimo e ação evangelizadora
ORAÇÃO INICIAL

Animador: Querido jovens, sejam todos bem-vindos ao 
nosso encontro sobre o Dízimo. Que conduzidos pela graça 
divina, possamos, pela intercessão de Nossa Senhora e de 
São José, neste ano dedicado ao Pai adotivo de Jesus, meditar 
e aprofundar as dimensões deste gesto de amor e doação, 
partilha e generosidade que o dízimo nos ensina. Ser dizi-
mista é contribuir com a missão de anunciar o Evangelho 
e contribuir para a construção do Reino de Deus, dever de 
todo batizado.
Canto: Deixa a luz do céu entrar / Deixa a luz do céu entrar.
             Abre bem as portas do teu coração / e deixa a luz do céu entrar. 
Todos: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos ini-
migos; em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Animador: O dízimo é um compromisso de fé, fruto de nossa experiência com Deus 
e que, assim, possamos vivê-lo com fidelidade, reconhecendo neste gesto uma forma 
de agradecimento a Deus e contribuição para a vida de nossa comunidade.
Todos: Com auxílio de São José, motivados por seu 
exemplo de compromisso com a missão que lhe foi con-
fiada por Deus, sejamos fieis colaboradores da Missão 
da Igreja, através de nossa contribuição e compromisso 
com o dízimo em nossa comunidade paroquial.
Animador: Ser dizimista é a expressão de nosso sentimento de pertença à comunidade, 
pertença efetiva. Manifestação da amizade vivida entre os membros da comunidade, 
é sentir-se verdadeiramente parte do Corpo místico de Cristo. A nossa contribuição 
com o dízimo, sustenta o trabalho da comunidade, gera frutos, ajuda na manutenção 
material, e cria condições para toda construção espiritual.
Todos: Cristo é a Cabeça do corpo que é a Igreja (Col.1,18) e nós somos parte 
deste corpo; como comunidade, unidos pelo mesmo objetivo, possamos nos doar 
a cada dia ao anúncio do Evangelho e à construção do Reino. Que a cada dia, 
renovemos em nossos corações o sentimento de pertença e sempre, com alegria, 
possamos dizer: eu sou Igreja.
Canto: Aleluia, Quando Estamos Unidos
Aleluia, aleluia, aleluia. (2x)
Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida.
Este nosso mundo sentido terá
Se tua palavra renovar.
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TEXTO BÍBLICO: Lucas 18,9-14

Testemunho: Meu nome é Jonathan, tenho 24 anos, sou da Paróquia Santa Rita de 
Cássia da Cidade de Marília-SP. Neste ano de 2021, vou completar 6 anos que sou 
dizimista em minha paróquia. Iniciei esse compromisso através do convite em que mi-
nha avó me fez, assim que iniciei o meu primeiro emprego, sendo para mim, exemplo 
de perseverança em Deus.

Após o convite, fiquei pensando o porquê de dar um pouco do meu dinheiro para igreja,  
já que isso não vai render em nada. Então, na mesma semana do convite, decidi aceitar, 
mesmo não sabendo direito o que era o Dízimo.

Depois do primeiro ano como dizimista, a minha ideia sobre o Dízimo havia mudado; 
não pensava mais que era um dinheiro para dar à igreja, e sim um modo de agradeci-
mento por tudo aquilo que me foi dado por Deus. Com o Dízimo eu me tornei um jovem 
maduro com meu gastos, não gastando à toa com qualquer coisa, o ato de guardar uma 
parte para o dízimo me ajudou muito nesta construção.

O Dízimo é um ato de generosidade, que vai gerar boas ações para a paróquia, comu-
nidade... e o simples fato de estar contribuindo para isso de alguma forma, já traz uma 
alegria dentro de mim. Penso que gerar boas ações, traz coisas positivas na vida, e 
graças a Deus, depois de ser dizimista me trouxe bastante coisas positivas, tanto pessoal 
e profissional, como por exemplo: uma vez eu estava infeliz com meu emprego e fazia 
alguns meses apenas ali, quando eu decidi doar sangue pela primeira vez, mas não para 
ajudar o próximo e sim para ganhar atestado e não ir trabalhar, pois naquele dia eu 
não estava bem psicologicamente, sendo assim, fui doar sangue e passear no centro 
da cidade com a minha família. Quando cheguei no centro, recebi um telefonema da 
Secretaria da Educação, me chamando para fazer estágio remunerado na área em que eu 
estava cursando (pedagogia); e com aquela oportunidade, consegui sair do emprego 
em que eu estava e ingressar no estágio remunerado, mudando meu caminho pessoal 
e profissional, onde tive mais alegria de trabalhar e contribuir mais ainda com Ação 
Evangelizadora em minha paróquia e comunidade Santa Rita de Cássia.

Reflexão: O Dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha, e, sobretudo, agradeci-
mento a Deus. É com esta partilha que a nossa Igreja se mantém viva, já que o Dízimo 
é um gesto que deve partir de nós, para devolver a Deus com fidelidade, uma parte de 
tudo aquilo que Ele próprio nos dá. Só assim, a comunidade poderá realizar a missão a partir 
das três dimensões do Dízimo: Religiosa, Social e Missionária. Seja um Jovem Mis-
sionário da Ação Evangelizadora, assim como o testemunho de nosso irmão Jonathan 
nos trouxe no encontro de hoje, que o Dízimo é um ato de generosidade e que vai gerar 
boas ações para a paróquia, comunidade...tornando-se uma ação muito gratificante.

Canto: Obrigado, Senhor
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Obrigado, Senhor
Porque És meu amigo
Porque sempre comigo
Tu Estás a Falar
No perfume das flores
Harmonia das cores

E no mar que murmura
Teu Nome a Rezar
Escondido tu estás
No verde das florestas
Nas aves em festa
No sol a brilhar

DINÂMICA: Ser Igreja (anexo, pág. 32)

PARTILHA: Momento para partilhar com os jovens as experiências, testemunhos, etc.
MOMENTO DE ORAÇÃO
Animador: Chegamos ao final do nosso encontro e após nossa meditação sobre o dí-
zimo, vamos concluir esse momento nos confiando à proteção materna de Maria e de 
São José seu esposo, e pedindo a Deus que nos conduza sempre por bons caminhos. 
Que aumente em nós e em nossa comunidade a consciência do significado e do valor 
da nossa contribuição e, assim, tanto mais contribuiremos com alegria, generosidade 
e fé. Abramos o coração para Deus e para a comunidade.
Rezemos juntos, com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou:
Todos: Pai Nosso que estais nos céus...
 Ave-Maria cheia de graça...
            São José, rogai por nós!
Oração do dizimista (outras opções de orações, pág. 29)

Todos: Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Que cada dízimo que eu der, 
seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de tua bondade 
para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, 
bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração. 
Que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e 
amor em tuas mãos! Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor! Amém!
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto: Novo Amanhã
Novo amanhã
Já posso ver e sentir a promessa de Deus
Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor!
Mundo novo nascerá
Homens novos surgirão
Se ouvirá então uma nova canção
Ide ao mundo
Faça discípulos
Que vivam o amor

Ide ao mundo
Faça discípulos
Entre todos os povos e nações
Sob este céu, povos se reunirão
Para ouvir o pastor
Ecoará em todo tempo e lugar
A Palavra de Deus
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Dizimo Mirim
ORAÇÃO INICIAL

Animador: Queridos catequizandos, sejam todos bem-
-vindos ao nosso encontro sobre o Dízimo Mirim. Que 
conduzidos pela graça divina, possamos, pela intercessão 
de Nossa Senhora e de São José, neste ano dedicado ao Pai 
adotivo de Jesus, meditar e aprofundar as dimensões desse 
gesto de amor e doação, partilha e generosidade que o dí-
zimo nos ensina. Ser dizimista é contribuir com a missão 
de anunciar o Evangelho, contribuir para a construção do 
Reino de Deus, dever de todo batizado.

Canto: Deixa a luz do céu entrar / Deixa a luz do céu entrar.
            Abre bem as portas do teu coração / e deixa a luz do céu entrar. 

Todos: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém!
Animador: O dízimo é um compromisso de fé, fruto de nossa experiência com Deus 
e que, assim, possamos vivê-lo com fidelidade, reconhecendo neste gesto uma forma 
de agradecimento a Deus e contribuição para a vida de nossa comunidade.

Todos: Com o auxílio de São José, motivados por seu 
exemplo de compromisso com a missão que lhe foi confiada 
por Deus, sejamos fieis colaboradores da Missão da Igreja, 
através de nossa contribuição e compromisso com o dízimo 
em nossa comunidade paroquial.
Animador: Ser dizimista é a expressão de nosso sentimento de pertença à co-
munidade, pertença efetiva. Manifestação da amizade vivida entre os membros da 
comunidade, é sentir-se verdadeiramente parte do Corpo místico de Cristo. Nossa 
contribuição com o dízimo sustenta o trabalho da comunidade, gera frutos, ajuda na 
manutenção material e cria condições para toda construção espiritual.

Todos: Cristo é a Cabeça do corpo que é a Igreja (Col.1,18) e nós somos parte deste 
corpo; como comunidade, unidos pelo mesmo objetivo, possamos nos doar a cada 
dia ao anúncio do Evangelho e à construção do Reino. Que a cada dia, renovemos 
em nossos corações o sentimento de pertença e sempre, com alegria, possamos 
dizer: eu sou Igreja.
2- MOTIVAÇÃO
Animador: Para amar é preciso conhecer! Só amamos as pessoas porque as conhece-
mos e, a partir de hoje, vamos conhecer o que nos ensina a Bíblia sobre Dízimo Mirim, 
ensinamentos de Deus vividos em nossa Igreja para a sustentação do Reino de Deus.
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Todos: Estamos aqui reunidos para compreender, amar e viver os ensinamentos de 
Deus.
Animador: Como amamos nossa família, amamos o Pai que nos une como irmãos; 
por isso, nosso Dízimo é uma atitude de solidariedade, porque ajuda a manter a Igreja 
e todas as suas obras, incluindo a evangelização e a ação social.

Todos: Senhor Jesus despertai em nós o desejo de ser solidários com sua obra de 
amor.
3- LIÇÃO DA BÍBLIA
Animador: O nosso Deus é um Pai amoroso que fala conosco, e a sua palavra nos di-
reciona para uma mudança de atitude. A melhor prática do Dízimo é a que nos modifica 
por dentro para a solidariedade e a partilha consciente. Cantemos.

Todos: “Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. 
 E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia!”

L1- Ler na Bíblia: 2Cor 9, 6-9

História: Sou semeador (anexo, pág. 33)

4- PARA CONVERSAR
Animador: Na lição da Bíblia, vimos a partilha e a solidariedade como motivo de alegria. 
Mas vemos muitas pessoas, com medo de que, dando o dízimo, irá faltar em sua casa 
e, então, oferecem a Deus aquilo que sobra. Na sua casa como é feita essa oferta? Você 
já pensou em ser um semeador?                  (Deixar falar)

5- PARA MEDITAR
Animador: Pelo Batismo nos tornamos filhos adotivos de Deus e membros de sua 
Igreja. O dízimo é a retribuição a Deus de uma parte de tudo o que Ele nos dá. No 
Documento 106 “O Dízimo na Comunidade de Fé – Orientações e Propostas” da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), podemos conhecer as quatro dimensões 
do Dízimo, sendo elas: religiosa, eclesial, missionária e caritativa.

L1- A Dimensão religiosa:  Tem a ver com a relação do cristão com Deus. Contribu-
indo com parte de seus bens, o fiel cultiva e aprofunda sua relação com aquele de 
quem provém tudo o que ele é e tudo o que ele tem, e expressa, na gratidão, sua fé e 
sua conversão, demonstra à experiência de usar os bens materiais com liberdade e sem 
apego, buscando primeiro o Reino de Deus.

Todos: “Quem é generoso será abençoado” (Pr 22,9)
L2- A Dimensão Eclesial: Com o dízimo o fiel vivencia sua consciência de ser membro 
da Igreja, contribui para que a comunidade disponha do necessário para realizar o culto 
divino e para desenvolver sua missão, ou seja, tenha recursos como água, luz, objetos 
litúrgicos, som e outros. Colaborando, assim, para que a comunidade viva cada vez 
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mais plenamente a fé e mais fielmente a testemunhe. 

Todos: “Quem é generoso será abençoado” (Pr 22,9)
L1- A Dimensão missionária: Contribui-se para a pastoral diocesana: ajuda para 
seminário, capacitação dos missionários leigos e leigas e ajuda às comunidades mis-
sionárias, contribui para o projeto missionário da Amazônia e de Pemba (África).  
Nesse mesmo compromisso de fidelidade a Deus, somos convocados a proclamar o 
Evangelho a todos os povos.

Todos: “Quem é generoso será abençoado” (Pr 22,9)
L2- A Dimensão caritativa: O dízimo deve suprir as necessidades dos irmãos mais 
necessitados da comunidade, atendidos pelas pastorais sociais (Vicentinos, Pastoral 
dos irmãos de rua, pastoral da criança e da saúde e outras). As nossas pastorais sociais 
cuidam da promoção do ser humano e nesse seu trabalho de misericórdia e compaixão 
resgatam a dignidade dos irmãos assistidos, doando alimentos, remédios, etc.

Todos: “Quem é generoso será abençoado” (Pr 22,9)
L1- Ao assumir o compromisso de contribuir com o dízimo mirim, nos dispomos a 
nos encontrar com o Senhor e com a Igreja. Esse duplo encontro nos convida a uma 
verdadeira conversão, uma mudança de vida. Por isso, o dízimo será sempre uma opor-
tunidade privilegiada de, através de um gesto concreto, exercermos o amor fraterno 
através do nosso coração.

Todos: (canto)“De mãos estendidas, ofertamos, 
  o que de graça recebemos (2x)”

6- MOMENTO DE ORAÇÃO
Animador: É necessário que saibamos por que contribuímos com o dízimo. Quanto 
mais tivermos consciência do significado e do valor da nossa contribuição, tanto 
mais contribuiremos com alegria, generosidade e fé. Abramos o coração para Deus e para 
a comunidade, assumindo o nosso batismo que nos vocaciona para a santidade e nos faz 
evangelizadores através do nosso testemunho desde a infância.

L1- Quero ser um dizimista mirim porque Sou Batizado, membro de uma comunidade de fé. 
Ao ser batizado recebi a missão de evangelizar. Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que eu 
der, seja um verdadeiro agradecimento.

L2- Quero ser um dizimista mirim porque, apesar da minha idade Sou Evangeli-
zador, sigo os mandamentos de Jesus: “Ide e anunciai o Evangelho a todas as pessoas” 
(Mt 28,19) Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que eu 
der, seja um verdadeiro agradecimento.
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L1 -Quero ser um dizimista mirim porque Sou Comunidade, não evangelizo sozinho, 
e sim com a comunidade, me unindo aos meus irmãos e irmãs na fé. Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que eu 
der, seja um verdadeiro agradecimento.
L2- Quero ser um dizimista mirim porque Sou Igreja, procuro ser coerente com 
a minha fé. Se pertenço à Igreja, tudo o que é importante para ela, é também para 
mim. Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento.
L1- Quero ser um dizimista mirim porque Sou Pastoral, contribuo para que o 
Evangelho apresentado por Jesus chegue em diferentes lugares e ambientes, inde-
pendente da situação. Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento.
L2- Quero ser um dizimista mirim porque Sou Corresponsável, responsável junto 
com os demais membros, pela obtenção de recursos para a manutenção da paróquia. 
Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento.
L1- Quero ser um dizimista mirim porque Sou Grato, agradeço a Deus pela minha vida. 
Ao contribuir, devolvo a Ele um pouco do muito que me oferece. Por isso, rezemos:

Todos: Senhor que eu seja um dizimista mirim consciente. Que cada dízimo que 
eu der, seja um verdadeiro agradecimento.
Canto: “Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar.
 Mas, este pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar.”

7- MENSAGEM PARA A VIDA
Animador: A decisão da contribuição com o dízimo nasce de um coração agrade-
cido ao Deus da vida e encontra a beleza de sua presença amorosa no dia a dia. É 
reconhecimento que Deus é o Senhor de tudo que existe. (Lv25,23;Sl 24,1) Tudo 
que temos é propriedade do senhor, por isso, o melhor devemos dar a ele.
8- GESTO CONCRETO
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por 
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria”. 2Cor 9,7
Para te ajudar a se tornar um dizimista mirim fiel, propomos que você construa um 
cofrinho com copo de requeijão ou latas de achocolatado em pó e, durante o mês, você 
coloque nele uma parte de todo dinheiro que você receber; no mês seguinte você leve 
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ao seu catequista ou ao plantão de dízimo de sua Paróquia a sua colaboração.

9- ORAÇÃO FINAL
Animador: Chegamos ao final do nosso encontro e, após nossa meditação sobre o dí-
zimo mirim, vamos concluir esse momento nos confiando à proteção materna de Maria, 
de São José seu esposo, e pedindo a Deus que nos conduza sempre por bons caminhos. 
Que aumente em nós crianças, adolescentes e em nossa comunidade a consciência do 
significado e do valor da nossa contribuição e, assim, tanto mais contribuiremos com 
alegria, generosidade e fé. Abramos o coração para Deus e para a comunidade.

Rezemos juntos, com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou:

Todos: Pai Nosso que estais no céu...
 Ave-Maria cheia de graça...
 São José, rogai por nós!
Oração do Dizimista Mirim (outras opções de orações, pág. 31)

Todos: Papai do Céu, muito obrigado pelo dom da vida e por todas as vossas 
bênçãos. Somos dizimistas mirins e desejamos ser fiéis em todos os nossos com-
promissos de batizados. Ajuda-nos a crescer na fé, na esperança e no amor. Que 
o nosso testemunho humilde, mas fiel, seja um sinal concreto a iluminar nossa 
comunidade e toda a Igreja.
Amém!
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.
Canto final: Um girassol
Um girassol florido no jardim / Buscando a luz do sol sorriu para mim. / Eu também 
sou um pequeno girassol / Procuro a luz de Deus e sou feliz assim.

Refrão: Tenho mil sementes de amor p’ra te dar (bis)

Refrão: Tenho mil sementes de ternura p’ra te dar (bis)

Refrão: Tenho mil sementes de carinho p’ra te dar (bis)
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COM BASE NO DOCUMENTO DA CNBB N. 106
Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Para 
Francisco nos fez um forte apelo: “Espero que todas as 
comunidades se esforcem por atuar os meios necessá-
rios para avançar no caminho duma conversão pastoral 
e missionária, que não pode deixar as coisas como 
estão. Neste momento, não nos serve uma ‘simples 
administração’. Constituamo-nos em ‘estado perma-
nente de missão’, em todas as regiões da terra” (n. 25)

A Pastoral do Dízimo é a 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 na Igreja particular.
Para a criação da Pastoral do Dízimo é importante observar:
1. Avaliar as condições necessária para criação da Pastoral ou a adequação da 
equipe existente:
É necessário ter uma equipe suficiente a abranger todos os trabalhos da Pastoral. Para 
cada Paróquia será necessário ter uma quantidade de agentes, sendo importante analisar 
a quantidade de missas, onde deverá ter, pelo menos, um agente no Espaço da Partilha, 
sendo aconselhável ter dois agentes. É importante estudar e planejar a realização de 
acolhida dos fiéis nas missas, pelos próprios agentes.
2. Estruturar a equipe:
Além do coordenar, é aconselhável que seja criada equipes dentre os agentes, para 
cuidar: da escala dos plantões; da escala das acolhidas; da formação da equipe; da 
evangelização dos fiéis; das missas mensais do dízimo; dos materiais a serem entregues 
aos fiéis; da divulgação dos trabalhos realizados com o dízimo.
3. Incentivar os fiéis a fazer parte da equipe
Com a estrutura montada, é possível chegar a uma quantidade de agentes necessária 
para realizar um bom trabalho, momento em que será trabalhado o convite para par-
ticipação dos fiéis.
4. Promover treinamento para os agentes pastorais
Os estudos devem ser constantes, tanto para aprimorar os conhecimentos, quanto para 
adquirir novas formas de Evangelização. Importante deixar gravado o conhecimento do 
significado das dimensões e dos objetivos do dízimo. Necessário entender que a função 
principal é EVANGELIZAR! A distinção entre o dízimo e outras formas de contribuição 
dos fiéis é algo que deve estar gravado na mente de cada agente.
5. Estimular a adesão dos membros da pastoral a viverem fielmente a partilha do dízimo:
Não basta o agente contribuir com o dízimo do tempo, tem que Evangelizar através 
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das suas atitudes; por isso, é importante que cada agente viva a experiência de ser um 
dizimista. Ser testemunha da vivência.

6. Evangelizar
Não podemos associar a Pastoral do Dízimo com uma máquina de arrecadar dinheiro; 
o ponto principal e primordial não é este, mas sim a Evangelização. A matéria prima 
para “gerar um bom dizimista” é a evangelização. Sem ela não existirá novo dizimista 
e nem dizimista fiel.

7. Planejar as ações da pastoral
É necessário realizar um planejamento anual, com as atividades a serem realizadas, de 
maneira a não conflitar com os dias Santos de obrigação do catolicismo.

8. Promover integração pastoral
Comprometer todos os agentes de pastoral na promoção do dízimo. Não basta apenas 
os agentes da Pastoral do Dízimo estarem conscientes e darem testemunho de vivência; 
é muito importante que todas as pastorais sejam evangelizadas, incluindo os ministros 
ordenados.

9. Aproveitar as estruturas disponíveis
A Paróquia deve ter um sistema informatizado para cadastramento e controle dos dizi-
mistas – onde serão lançados todos os dados, incluindo datas comemorativas a serem 
lembradas com mensagens e cartões. O sistema possibilitará o recebimento da contri-
buição e a emissão de relatórios, possibilitando a transparência e prestação de contas 
aos dizimistas. Devem ser criados Espaços da Partilha na Igreja, onde os dizimistas 
poderão levar sua partilha nos horários das missas.

10. Investir em comunicação
Investir recursos humanos e financeiros na comunicação da Pastoral do Dízimo, de 
preferência com a interação da PASCOM, ou, onde não foi criada, com profissionais da 
área de marketing e comunicação.

Por fim, a relação entre a Pastoral do Dízimo e o Conselho Econômico precisa receber 
uma atenção especial. Deve existir uma integração entre os dois, podendo ocorrer com 
a participação de algum membro da Pastoral do Dízimo nas reuniões do Conselho 
Econômico.

A Pastoral do Dízimo não pode se descuidar; jamais devem:

1. Deixar de evangelizar;
2. Deixar que os agentes se tornem meramente recebedores de valores;
3. Deixar de realizar cursos de formação aos agentes;
4. Deixar de valorizar o dizimista, tratando-o com muito amor e carinho;
5. Deixar de prestar contas e ser transparente.



REFERÊNCIAS:

Dízimo: partilha de amor

• https://pastoraldodizimopgua.webnode.com.br/products/sou-dizimista-/

Dízimo: consciência de fé

• Documentos da CNBB 106 - O Dízimo na Comunidade de Fé: orientações e 
propostas

• Diácono Celso Luís Sais - Entendendo o Dízimo a partir do Doc. 106 da CNBB 

Dízimo Mirim

• https://pastoraldodizimopgua.webnode.com.br/o%20dizimo%20para%20jo-
vens%20e%20crian%C3%A7as/

• https://portalkairos.org/tag/oracao-do-dizimista-mirim/#ixzz6kf023Fu2

ANEXO

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

Senhor meu Deus, sempre vos peço bênçãos e graças, mas hoje quero me prostrar 
diante de Vós apenas para agradecer, pois a minha vida já é uma grande benção e 
uma sucessão de graças recebidas. Em cada dia vivido e em cada noite de descanso, 
em cada pessoa que existe, em cada encontro, cada amanhecer e anoitecer, em cada 
refeição e em cada oração, em tudo encontro a oportunidade de me lembrar de todo 
bem que recebo de ti e de quanto vos devo agradecer. Muito obrigado meu Deus, 
por tudo o que tenho e sou! Que o meu Dízimo seja sempre um compromisso fiel 
em reconhecimento e gratidão por todos os bens que continuamente me concedeis! 
E que em toda a minha vida eu vos louve sem cessar! Amém!

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

Nós vos pedimos, Senhor, que abençoeis a nossa comunidade e fazei-nos perse-
verantes em nossa adesão ao dízimo em nossa paróquia. Que a nossa participação 
concreta possibilite a realização dos objetivos das dimensões religiosa, social e 
missionária, permitindo que a Boa Nova do Evangelho seja uma realidade presente 
entre nós, e o vosso Reino de amor e de justiça se propague cada vez mais. Nós 
vos agradecemos, Senhor, por todas as pessoas já conscientes de sua corresponsa-
bilidade eclesial e também por aquelas que ainda haverão de tornar-se dizimistas 
em nossa comunidade, assumindo mais plenamente a sua vocação de batizados e 
ajudando a Igreja em sua missão evangelizadora. A Vós exaltação, louvor e glória 
para sempre. Amém!



ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
Senhor. Nós vos louvamos pelas maravilhas da criação e vos bendizemos por nos 
haverdes criado à vossa imagem e semelhança. Temos consciência de que em cada 
ser humano existe uma semente do bem que devemos cultivar sempre para que 
cresça e dê bons frutos. Nós vos agradecemos pelo dom da vida de cada um de nós 
e por nossas famílias, vos agradecemos pela nossa comunidade de irmãos e pela 
possibilidade de celebrarmos juntos os mistérios da nossa fé. Nós vos agradece-
mos pelo dinamismo das pastorais e movimentos de nossa comunidade e hoje, em 
particular, pela pastoral do dízimo, pelos dizimistas e pelos que ainda haverão de 
se tornar dizimistas em nossa comunidade, assumindo ainda mais concretamente 
a missão de manter e expandir a obra da evangelização que é o anúncio do vosso 
Reino de Amor e Justiça, presente no meio de nós. Que a nossa gratidão por todas 
as bênçãos que recebemos de Vós nos ajude a sermos cada vez mais fiéis aos nossos 
compromissos de batizados e membros atuantes dessa Igreja à qual pertencemos 
e amamos. Amém!

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
Senhor. Somos caminheiros na jornada da existência e aprendemos com o Evangelho 
a importância do amor, da justiça e da solidariedade. Sabemos que cada um de nós 
deve fazer a sua parte para que aconteça entre nós o Reino de Paz, Amor e Justiça 
anunciado e vivido por Vosso Filho e Senhor nosso, Jesus de Nazaré, que ofertou 
sua própria vida na cruz em favor da redenção de toda a humanidade. Para que 
esse anúncio de salvação se propague é preciso que assumamos a nossa missão de 
batizados e através da oração, do jejum e da participação solidária na comunidade, 
oferecendo-nos a nós mesmos a Deus, com tudo o que somos e temos, também com 
a oferta do dízimo que ajuda a nossa comunidade a ser fiel em sua missão evange-
lizadora. Que a vossa graça nos sustente para que permaneçamos fiéis e unidos em 
fraternidade, correspondendo ao chamado recebido em nosso batismo de sermos 
fermento, sal e luz e assim podermos crescer, dar sabor e iluminar os caminhos da 
humanidade, para que esta não pereça e nem se afaste de vós. Amém!

ORAÇÃO DO DIZIMISTA MIRIM 
Pai bondoso, que tudo criastes por Amor, nós vos damos graças pelas maravilhas 
da vida. Agradecemos pelos nossos pais e familiares, pela nossa Igreja e pela 
nossa comunidade de irmãos na fé. Pedimos que o Vosso Espírito Santo de Amor 
nos ilumine e nos oriente na fé e na nossa vocação de batizados. Que desde cedo 
aprendamos a ser fiéis na vida de oração e na fraternidade, partilhando nossas vi-
das na comunidade e dando o nosso testemunho de dizimistas mirins com amor e 
fidelidade, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém!

ORAÇÃO DO DIZIMISTA MIRIM
Papai do Céu, muito obrigado pelo dom da vida e por todas as vossas bênçãos. 



Somos dizimistas mirins e desejamos ser fiéis em todos os nossos compromissos 
de batizados. Ajuda-nos a crescer na fé, na esperança e no amor. Que o nosso tes-
temunho humilde, mas fiel, seja um sinal concreto a iluminar nossa comunidade e 
toda a Igreja. Amém!
ORAÇÃO DO DIZIMISTA MIRIM 
Deus de Amor e de Bondade, nós vos agradecemos por todas as vossas bênçãos: 
nossa família, nossa Igreja, nossos irmãos de caminhada na fé. Iluminados pelo 
Vosso Espírito Santo, queremos colaborar na Igreja com o nosso testemunho, nossas 
orações e o nosso dízimo mirim. Alimenta-nos, Senhor, com vossa graça e proteção, 
para que possamos crescer em estatura, graça e sabedoria, como cresceu Jesus, o 
Vosso Filho e Senhor Nosso. Amém!

DINÂMICA: SER IGREJA  
http://www.paroquiadaressurreicao.com.br/dinamicas/din2a.html 

Objetivo:
Realçar a importância de cada um de nós na comunidade cristã.
Material:
Uma folha em branco para cada um.
Como Fazer:
a) Entregar uma folha de papel ofício para os participantes.
b) Pedir para todos ao mesmo tempo, movimentar as folhas e observar; todos unidos 
formarão uma sintonia alegre, onde essa sintonia significa nossa caminhada na ca-
tequese, e quando iniciam alguma atividade estaremos alegres e com isso teremos 
coragem de enfrentar tudo, quando catequizar é nossa salvação.
c) Mas no decorrer do tempo, as dificuldades aumentam, ficamos desmotivados 
por causa das fofocas, reclamações, atritos etc. Com isso, surgem as dificuldades, 
os descontentamentos.
d) Juntos vamos amassar a nossa folha para que não rasque, e voltaremos a movi-
mentar a folha, todos juntos, verificando que não existe a sintonia alegre, agora só 
resta silêncio.
e) Pegaremos essa folha, colocando-a no centro da mão e fechando a mão, torcendo 
o centro da folha, formará uma flor.
f) Essa flor será nossa motivação, nossa alegria daqui pra frente dentro da catequese.
Comentário:
É um convite para uma esperança, para que assumamos a responsabilidade de 
realizar a vida. 



Palavra: Mc 3, 31 - 35

HISTÓRIA: EU SOU UM SEMEADOR!
Pegue um dos vasos na mão e diga: “Puxa que vaso lindo, quantas flores lindas”.

Mas para estas flores nascerem, o que será que deve ser feito? 

(Espere os catequizandos responder)

Isso mesmo, precisamos da sementinha!

Quando queremos plantar algo, nós temos que ter uma sementinha, porque sem 
a semente, não adianta aguar a terra, pôr para tomar Sol que não vai nascer nada.

E importante colocar uma semente na terra para germinar e crescer para virar uma 
flor, árvore linda!

Vocês sabiam que o nosso dizimo mirim que damos é uma semente?

(Os catequizandos vão ficar sem entender e você vai pegar uma moeda neste momento e  
levantar para que todos vejam).

Olhem esta moedinha, tão pequeninha não é…? Mas ela é importante!

A bíblia nos diz que devemos ofertar ao Senhor com alegria, mesmo que seja uma 
moedinha, devemos dar o nosso dízimo ao Senhor com muita alegria, sabe por 
que?

Porque quando nós ofertamos ao Senhor, nós também adoramos a Deus.

Por isso, o dízimo também é uma semente.

Quando rezamos, louvamos, dançamos, falamos de Jesus, Deus nos abençoa, não 
é mesmo?

Isso porque tudo isso é servir e adorar ao Senhor e, quando fazemos tudo com 
alegria, Ele nos abençoa.



CANTOS
1. ÉS ÁGUA VIVA
Eu te peço desta água que tu tens
É água viva, meu senhor
Tenho sede, tenho fome de amor
E acredito nesta fonte de onde vens

Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus
E Deus contigo faz um só
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó
Quero viver eternamente ao lado teu

És água viva, és vida nova
E todo dia me batizas outras vez
Me fazes renascer, me fazes reviver
Eu quero água desta fonte de onde vens

És água viva, és vida nova
E todo dia me batizas outras vez
Me fazes renascer, me fazes reviver
Eu quero água desta fonte de onde vens

Eu te peço desta água que tu tens
É água viva meu senhor
Tenho sede, tenho fome de amor
E acredito nesta fonte de onde vens

Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus
E Deus contigo faz um só
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó
Quero viver eternamente ao lado teu

És água viva, és vida nova
E todo dia me batizas outras vez
Me fazes renascer, me fazes reviver
Eu quero água desta fonte de onde vens

Eu quero água desta fonte de onde vens
Eu quero água desta fonte de onde vens

2. SANTA MÃE MARIA
Santa mãe Maria, nessa travessia
cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida,
Santa padroeira do Brasil.

Ave, Maria! Ave, Maria! (Bis)
Com amor divino, guarda os peregrinos
nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia, pois também um dia
foste peregrina de Belém.
Mulher peregrina, força feminina,
a mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres
sejam construtoras do Brasil.
Com seus passos lentos, enfrentando os ventos,
quando sopram noutra direção.
Toda a mãe Igreja pede que tu sejas
companheiras de libertação.
3. PALAVRAS DE SALVAÇÃO
Palavras de Salvação
Somente o céu tem pra dar
Por isso meu coração
Se abre para escutar
Por mais difícil que seja seguir
Tua Palavra queremos ouvir
Por mais difícil de se praticar
Tua Palavra queremos guardar.
Com Simão Pedro diremos também
Que não é fácil dizer sempre amém
Mas não há outro na terra e no céu
Mais companheiro, mais santo e fiel

4. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Tu anseias, eu bem sei, por salvação
Tens desejo de banir a escuridão
Abre, pois, de par em par, teu coração
E deixa a luz do céu entrar
Deixa a luz do céu entrar
(Deixa a luz céu entrar)
Deixa a luz do céu entrar
(Deixa a luz céu entrar)
Abre bem as portas do teu coração
E deixa a luz do céu entrar



Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar
Para as trevas do pecado dissipar
Teu caminho e coração iluminar
E deixa a luz do céu entrar

Que alegria andar ao brilho dessa luz
Vida eterna e paz no coração produz
Oh! Aceita agora o salvador Jesus
E deixa a luz do céu entrar

5. EU SOU DIZIMISTA
Tem que ser agora, 
já chegou a hora da condivisão.
Deus é Pai da gente, 
fez-nos diferentes, mas nos quer irmãos.

Eu sou dizimista, eu sou! 
Vou ser dizimista, eu vou!
Vamos partilhar o que Deus nos dá, 
todo o nosso amor!

Oh! Que maravilha, 
festa da partilha, sem obrigação! 
Deus é Pai bondoso, 
é tão generoso, multiplica o pão.

Os irmãos carentes, 
pobres e doentes se alegrarão
quando a nossa oferta for de mão aberta, 
for de coração.

6. OS CRISTÃOS TINHAM TUDO 
EM COMUM
Os cristãos tinham tudo em comum:
dividiam seus bens com alegria.
Deus espera que os dons de cada um,
se repartam com amor no dia a dia
Deus espera que os dons de cada um,
se repartam com amor no dia a dia.

Deus criou este mundo para todos.
Quem tem mais é chamado a repartir
com os outros o pão, a instrução
e o progresso. Fazer o irmão sorrir.

Mas, acima de alguém que tem riquezas, 

está o homem que cresce em seu valor.
E, liberto, caminha par Deus,
repartindo com todos o amor.

No desejo de sempre repartirmos
nossos bens, elevemos nossa voz,
ao trazer pão e vinho para o altar,
em que Deus vai Se dar a todos nós.

7. SABES, SENHOR
Sabes, Senhor,
o que temos é tão pouco pra dar,
mas este pouco
nós queremos com os irmãos compartilhar!

Queremos nesta hora,
diante dos irmãos,
comprometer com a vida,
buscando a união.

Sabemos que é difícil
os bens compartilhar;
mas com a tua graça,
Senhor, queremos dar.

Olhando teu exemplo,
Senhor, vamos seguir,
fazendo o bem a todos,
sem nada exigir!

8. OBRIGADO SENHOR
Obrigado, Senhor
Porque És meu amigo
Porque sempre comigo
Tu Estás a Falar

No perfume das flores
Harmonia das cores
E no mar que murmura
Teu Nome a Rezar

Escondido tu estás
No verde das florestas
Nas aves em festa
No sol a brilhar



Na sombra que abriga
A brisa amiga
Na fonte que corre
Ligeira a cantar

Te agradeço ainda
Porque na alegria
Ou na dor de cada dia
Posso te encontrar

Quando a dor me consome
Murmuro O Teu Nome
E mesmo sofrendo
Eu posso cantar

Escondido tu estás
No verde das florestas
Nas aves em festa
No sol a brilhar (2x)

Ê iêi, ah aaah
Obrigado, Meu Senhor
Obrigado, Meu Senhor
Obrigado, Meu Senhor

9. NOVO AMANHÃ
Novo amanhã
Já posso ver e sentir a promessa de Deus
Se voltará toda a raça e nação a Cristo 
Senhor!
Mundo novo nascerá
Homens novos surgirão
Se ouvirá então uma nova canção
Ide ao mundo
Faça discípulos
Que vivam o amor
Ide ao mundo
Faça discípulos
Entre todos os povos e nações
Sob este céu, povos se reunirão
Para ouvir o pastor
Ecoará em todo tempo e lugar
A Palavra de Deus
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