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ESPIRITUALIDADE

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO.

Espírito Santo,

que procede do Pai e do Filho,

tu estás em nós, falas em nós,

rezas em nós, ages em nós.

Te pedimos: ajuda-nos a fazer espaço às tuas palavras,

à tua oração, para que possamos conhecer

o mistério da vontade de Deus na história.



Acende em nós aquele mesmo fogo

que ardia no coração de Jesus,

quando ele falava do reino de Deus.

Somente tu, Espírito Santo, podes acendê-lo

e a ti, portanto, apresentamos a nossa fragilidade,

a nossa pobreza, o nosso coração apagado,

para que tu o reacendas com o calor da santidade da vida,

do amor fraterno e da potência do Reino.

Amém.

ORAÇÃO DO AMOR:

Senhor,

Fazei-me instrumento de vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor;

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;

Onde houver discórdia, que eu leve a união;

Onde houver dúvida, que eu leve a fé;

Onde houver erro, que eu leve a verdade;

Onde houver desespero, que eu leve a esperança;

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre,

Fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado;

Compreender, que ser compreendido;

Amar, que ser amado,

Pois é dando que recebe,

É perdoando que se é perdoado,

E é morrendo que se vive para a vida eterna.

DÍZIMO: INDICAÇÕES E JUSTIFICATIVAS BÍBLICAS

1. Gn 14,20 - E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos! E 
Abrão deu-lhe o DÍZIMO de tudo. 

2. Gn 28,22 – “E esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus, e eu te darei a décima 
parte de tudo o que me deres”

3. Lv 27,30-32 - Todos os DÍZIMOS da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, 
pertencem ao Senhor; como coisa sagrada. Se alguém quiser resgatar parte dos seus 
DÍZIMOS, terá de acrescentar um quinto. Os DÍZIMOS do gado graúdo e miúdo, cada 
décimo animal contado pelo cajado do pastor, será consagrado ao Senhor. 

4. Nm 18,21 - Aos filhos de Levi dou como herança todos os DÍZIMOS recolhidos em Israel, 
para pagar os serviços que me prestam na tenda da reunião.



5. Nm 18,16 - “Diga aos levitas: Quando vocês receberem dos filhos de Israel os DÍZIMOS que 
eu lhes dou como herança, ofereçam como tributo a Javé a décima parte dos DÍZIMOS.”

6. Dt 12,17 Você não poderá comer, em suas cidades, o DÍZIMO do trigo, do vinho novo e do 
óleo, nem os primogênitos de suas vacas e ovelhas, nem coisa alguma dos sacrifícios votivos 
que você tiver prometido, nem dos sacrifícios espontâneos, nem das ofertas voluntárias.

7. Dt 14,22 - Todos os anos você separará o DÍZIMO de qualquer produto de seus campos 

8. Dt 26,12 – “A cada três anos, no ano dos DÍZIMOS, quando você tiver acabado de separar 
todo DÍZIMO de sua colheita e o tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para 
que comam e fiquem saciados nas suas cidades”

9. 1Sm 8,15 - Pegará a décima parte das plantações e vinhas de vocês, e as dará aos oficiais e 
ministros.

10. 1Sm 8,17 - Tomará e DÍZIMO das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus 
oficiais e aos seus servos. 

11. 2Cr 31,5 - Logo que a ordem foi transmitida, os israelitas forneceram com abundância os 
primeiros frutos do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de todos os produtos do campo. E 
entregaram fartamente o DÍZIMO de tudo.

12. Ne 10,39 - Um sacerdote, da descendência de Aarão, estará com os levitas, quando estes 
estiverem recolhendo o DÍZIMO. Os levitas levarão um décimo do DÍZIMO para a sala do 
tesouro do Templo de Deus.

13. Ne 13,10-12 - Também fiquei sabendo que não estavam mais dando aos levitas as 
contribuições devidas, e que os levitas e cantores, encarregados do culto, tinham fugido cada 
qual para a sua propriedade. Enfrentei os ministros e lhes disse: “Por que o Templo de Deus 
está abandonado?” Reuni de novo os levitas e os reintegrei nas suas funções. Então, todos os 
judeus começaram a trazer de novo para os armazéns o DÍZIMO do trigo, do vinho e do 
azeite.

14. Tb 1,6-8 - Muitas vezes, eu era o único a ir em peregrinação a Jerusalém, por ocasião das 
festas, a fim de cumprir a Lei perpétua que obriga todo o Israel. Eu corria a Jerusalém com os 
primeiros produtos da lavoura e as primeiras crias dos animais, com o DÍZIMO do gado e a 
primeira lã das ovelhas, e os entregava aos sacerdotes, filhos de Aarão, para o altar. Aos 
levitas que estavam exercendo função em Jerusalém, eu entregava o DÍZIMO do trigo, do 
vinho, do óleo, das romãs, dos figos e das frutas. Por seis anos consecutivos, eu converti o 
segundo DÍZIMO em dinheiro e o gastava a cada ano em Jerusalém. O terceiro DÍZIMO, eu 
dava para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros convertidos que viviam com os israelitas, e o 
dava a eles de três em três anos. Então nós comíamos juntos, conforme a lei de Moisés e a 
orientação que nos deixou Débora, mãe do nosso pai Ananiel, pois meu pai tinha morrido, 
deixando-me órfão.

15. Ml 3,10 - Tragam o DÍZIMO completo para o cofre do Templo, para que haja alimento em 
meu Templo. Façam essa experiência comigo - diz o Senhor dos exércitos. Vocês hão de ver, 
então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de 
fartura.

16. Ml 3,8 - “Pode um homem enganar a Deus?” Pois vocês me enganaram! Vocês perguntam: 
“Em que te enganamos?” No DÍZIMO e na contribuição.

17. Mt 23,23 - Ai de vocês, doutores da Lei e fariseus hipócritas! Vocês pagam o DÍZIMO da 
hortelã, da erva-doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da 
Lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso, sem deixar 
aquilo.



18. Lc 11,42 - Mas, ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o DÍZIMO da hortelã, da arruda e 
de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam 
praticar isso, sem deixar de lado aquilo

19. Lc 18,12 - Eu faço jejum duas vezes por semana, e dou o DÍZIMO de toda a minha renda’

20. 2Cor 31,6 - Os israelitas e judaístas que moravam nas cidades de Judá levaram também o 
DÍZIMO dos bois e ovelhas. Fizeram montes com o DÍZIMO das coisas consagradas ao 
Senhor, seu Deus.

21. Hb 7,2 - e Abraão lhe deu a décima parte de tudo. Traduzido, o nome Melquisedec significa 
“rei de justiça”; além disso, ele é rei de Salem, isto é, “rei de paz”.

22. Hb 7,4 - Vejam como Melquisedec era grande: Abraão, o patriarca, lhe deu a décima parte 
daquilo que havia de melhor nos despojos.

REFLEXÃO E MEDITAÇÃO: DÍZIMO

23. Sl 24(23),1 – Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que nele 
habitam. 

24. Sl 96(95),8 - Aclamem a glória do nome do Senhor, entrem em seu átrio, trazendo-lhe ofertas.
25. Pv 3,9 Honre ao Senhor com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas 

colheitas..
26. Lc 6,38 - “Deem, e será dado a vocês; colocarão nos braços de vocês uma boa medida, 

calcada, sacudida, transbordante. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros, 
será usada para vocês.”

27. Jo 8,32 – “Conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês.”
28. 1Cor 9,13-14 - Vocês não sabem: aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos 

rendimentos do templo? E aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o 
altar? 14 Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam 
do Evangelho.

29. 2Cor 9,6-8 – “Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez, com mesquinhez há de 
colher; quem semeia com generosidade, com generosidade há de colher. Cada um dê 
conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá 
com alegria. Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham 
sempre o necessário em tudo e ainda fique sobrando alguma coisa para poderem colaborar em 
qualquer boa obra, conforme diz a Escritura: «Ele distribuiu e deu aos pobres; e sua justiça 
permanece para sempre.”

30. 2Cor 9,7 - Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, 
porque Deus ama quem dá com alegria.. 

31. 1Jo 4,7-10 - “Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele 
que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus 
é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós: Deus enviou o seu Filho único a 
este mundo, para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós 
que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou, e nos enviou o seu Filho como vítima 
expiatória por nossos pecados” 

32. 1Jo 4,11-12 -  “Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns 
aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o 
seu amor se realiza completamente entre nós” 

SENSIBILIZAÇÃO



Deus é Pai e o Criador de tudo e de todos. Deus nos criou, nos deu a vida. Ele quer que tenhamos 
vida e vida em abundância (cf. Jo 10,10). Diz que não foi nós que o escolheu, mas que foi Ele que 
nos escolheu (cf. Jo 15,16). A vida é um dom muito grande e precioso. A vida continua no céu. Lá 
viveremos com DEUS, ao lodo de Deus, de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, todos os santos e 
santas, eternamente. Louvado seja Deus pelo dom de sua Vida.

A capacidade de escolher ser dizimista e fazer oferta é um “dom de Deus”, que faz com que 
sejamos semelhantes ao próprio Deus! Cada escolha certa, tudo o que possamos fazer para agradar e 
amar a Deus, para servir a Deus, ou para amar o irmão, somos merecedores de benção divina! A 
benção é sinônima de sermos merecedores da eternidade.

Deus é nossa força, Ele habita no coração de cada um de nós. A compaixão é um sentimento de 
nobreza humana e ao mesmo tempo divina. A compaixão é uma força que nos capacita não somente 
a sofrer a mesma paixão que o irmão, mas a lutar concretamente pelo bem do próximo com a 
totalidade de nosso ser.

São Paulo nos diz que três são as virtudes teologais: “fé, esperança e caridade. A maior delas, porém 
é a caridade” (1Cor 13,13). Assim, a evangelização em nossa Igreja também prima pela promoção 
humana. Ou seja, não basta a pessoa ser dizimista, é preciso participar da comunidade, viver como 
um autêntico cristão na família, ser discípulo de Jesus.

Ninguém compra a Deus com seu DÍZIMO ou sua oferta. DÍZIMO é gesto de fé de quem se sente 
filho de Deus, irmão do Deus Filho, Jesus Cristo, portanto, também responsável pela Igreja de 
Cristo e quer que o Reino de Deus se torne cada dia mais real e presente na comunidade. 

Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua Igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e 
santificar. Para que a Igreja possa desempenhar a sua missão evangelizadora, necessita também de 
recursos materiais e nós somos responsáveis por esses recursos, pois formamos a Igreja viva de 
Cristo aqui na terra. Com o DÍZIMO nós ajudamos a transformar nossa Igreja para que ela seja cada 
vez mais unida e fraterna.

A Igreja, na evangelização e nos sacramentos, alimenta a vida espiritual do povo de Deus; na 
caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso DÍZIMO 
transformado em vida; é a porção de vida ofertada no DÍZIMO que nos dá a alegria da participação. 
É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça, fazendo o que Jesus 
nos pede: "Encham de água esses potes" (Jo 2,7).

O DÍZIMO nasceu espontaneamente do coração humano, antes da Igreja ser instituída por Cristo. 
Quem dá o DÍZIMO, mas não participa está tentando "comprar" a Deus com o seu dinheiro. 
DÍZIMO sem fé não é DÍZIMO: é "suborno" na tentativa de "extorquir" a Deus.

Normalmente o cristão devolve a Deus, através da comunidade dez por cento de seu ganho mensal. 
Todavia, os Bispos do Brasil, devido a situação da realidade brasileira,  aconselham que se dê um 
percentual menor, mas que quem tem condições deve chegar ao costume bíblico que é de dez por 
cento.

Todos os cristãos devem participar do DÍZIMO, pois a comunidade é constituída pelo conjunto, ou 
seja, por todos fiéis. Os membros da diretoria, conselhos, pastorais, catequistas, ministros deveriam 
ser os primeiros a participar, tanto por testemunho de fé como para dará exemplo. Os menos 
favorecidos financeiramente também devem contribuir, pois por menor que seja o DÍZIMO que 
oferece tem muito valor, e deve ser recebido com carinho e gratidão.

Com o DÍZIMO aprendemos a amar Deus e ao irmão: a Deus porque devolvemos a Ele um pouco 
de tudo que Ele nos dá, e ao irmão porque partilhamos com a comunidade os bens que possuímos. 

Ao contribuir com o DÍZIMO descobrimos a alegria de servir! E o serviço, quando autêntico, é 
fruto do amor que se doa sem esperar nada em troca. O dizimista fiel, consciente e generoso é feliz 
porque aprendeu a amar de todo coração, inclusive repartindo o que possui. 



Ao optarmos pelo dizimo é entramos na escola do amor, a escola de Jesus. A prática do DÍZIMO 
une a comunidade. O DÍZIMO deve ser visto como opção pastoral permanente, não como 
campanha financeira temporária. 

Como dizimista, cumprimos um dever com sua comunidade, que supõe o cumprimento de todos os 
outros. Isto porque O DÍZIMO e a partilha diminuem o total de dinheiro em seu bolso, mas aumenta 
a riqueza de seu coração.

Todo o DÍZIMO é investido na Igreja; uma pequena parte é repassada para a Cúria Diocesana (que 
está a serviço das comunidades) e o restante (a maior parte) é utilizada na própria comunidade 
doadora. O DÍZIMO, quando é oferecido de coração agradecido, torna-se oração de ação de graças.

O salário do padre, por exemplo, recebe o salário estipulado pela Diocese, mas a fonte de recursos é 
o DÍZIMO. Isto é justo porque ele está a serviço da comunidade em tempo integral. No entanto, o 
DÍZIMO não é para o padre e sim para a comunidade da qual ele faz parte. É importante lembrar 
que a comunidade também é responsável pelos critérios de aplicação dos recursos arrecadados com 
o DÍZIMO. O essencial é lembrar que no pobre que suplica está próprio Jesus.

Quando o DÍZIMO é oferecido com fé, torna-se instrumento de construção da comunidade e, 
consequentemente, meio privilegiado de evangelização. O DÍZIMO sem fé não é DÍZIMO: é 
pagamento. Como a Igreja não é um supermercado de graças onde os cristãos compram e pagam 
para Deus. Deus não vende nada: Ele oferece tudo gratuitamente. DÍZIMO e fé são inseparáveis. 
Quem "paga" o DÍZIMO age como se Deus pudesse ser comprado; quem devolve o DÍZIMO 
oferece a Deus um pouco do tudo que tem e que tudo foi dado e, portanto, pertencem a Deus.

Sendo dizimista nos convertemos e a conversão implica em deixarmos de lado nosso egoísmo, o 
nosso "eu", renunciar a si mesmo. Somente pela conversão é que conseguimos enxergar as 
necessidades de nossa igreja, de nossos irmãos carentes dos bens materiais e espirituais. E é 
somente pela conversão que compreenderemos e atingiremos as três dimensões do DÍZIMO.

 “Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai, pois o Senhor é o Espírito; e onde 
se acha o Espírito do Senhor aí existe a liberdade. E nós que, com a face descoberta, 
refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma 
imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito.” (2Cor 
3,16-18) 

FINALIDADES DO DÍZIMO

São três as finalidades do DÍZIMO:

A) Religiosa:

Dt 14,27-29 – “Mas não abandone o levita que mora em suas cidades, pois ele não tem 
parte nem herança com você. A cada três anos você pegará o DÍZIMO da colheita do 
ano e o colocará nas portas da cidade. Então virá o levita que não recebeu uma parte na 
herança de vocês, o imigrante, o órfão e a viúva que vivem nas suas cidades, e comerão 
até ficarem saciados. Desse modo, o Senhor seu Deus abençoará você em todo trabalho 
que você realizar”.

Objetiva a manutenção da Igreja, como o pagamento da água, luz, telefone, funcionários, 
folhetos de missa, livros toalhas, velas, material de escritório e secretaria, hóstias, vinho, 
ajuda às pastorais, som, livros, papéis,  e outros.

B) Social:



Mt 25,42-45 – “’Porque eu estava com fome, e vocês não me deram de comer; eu estava 
com sede, e não me deram de beber; eu era estrangeiro, e vocês não me receberam em 
casa; eu estava sem roupa, e não me vestiram; eu estava doente e na prisão, e vocês não 
me foram visitar’. Também estes responderão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com 
fome, ou com sede, como estrangeiro, ou sem roupa, doente ou preso, e não te 
servimos?’ Então o Rei responderá a esses: ‘Eu garanto a vocês: todas as vezes que 
vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram’.

Objetiva auxiliar os pobres e os doentes, promover as pessoas, apoiar a pastoral da criança, 
pastoral do menor, da terceira idade, da saúde, da carcerária e outras. 

O bem que é feito com o dinheiro do DÍZIMO é como se fora feito ao próprio Jesus: “¨Tive 
fome e me deste de comer.¨ (Mt 25,35)

C) Missionária:

Rm 10,9-17 – “Pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, e acredita 
com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de 
coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. De 
fato, a Escritura diz: “Todo aquele que acredita nele, não será confundido.” Não há 
distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles 
que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, será salvo.
Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar, se 
não ouviram falar dele? E como poderão ouvir, se não houver quem o anuncie? Como 
poderão anunciar se ninguém for enviado? Como diz a Escritura: “Como são belos os 
pés daqueles que anunciam boas notícias!” Mas, nem todos obedeceram ao Evangelho. 
Isaías diz: “Senhor, quem acreditou em nossa pregação?” A fé depende, portanto, da 
pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo.

Objetiva a formação de lideranças, formação de catequistas, auxilia os seminários e missões 
populares e outros. 

Devolver o DÍZIMO é também contribuir com a evangelização na paróquia. 

DÍZIMO É (ordem alfabética)

1. DÍZIMO é a abertura de nossa mente, de nosso coração e de nossas mãos.

2. DÍZIMO é a devolução que fazemos ao nosso Senhor de tudo que ele nos dá, com carinho e 
muito amor. Portanto, devolver o DÍZIMO a Deus, é o dever do bom cristão, um gesto bem 
generoso e prova de nossa gratidão.

3. DÍZIMO é a prática da partilha iluminada pela fé.

4. DÍZIMO é a resposta definitiva para manter as finanças da Igreja, com profundos resultados 
pastorais.

5. DÍZIMO é administrar os bens de Deus. Os bens de Deus são todos os dons que Ele nos dá: a 
vida, a saúde, a fé, o tempo, os talentos pessoais e os bens materiais para sustentar a nossa 
vida.

6. DÍZIMO é assinar a nossa presença ativa na comunidade: “podem contar comigo!”

7. DÍZIMO é compromisso consciente, alegre, generoso com sua comunidade.



8. DÍZIMO é comunhão, pois nos aproxima de Deus e dos irmãos e faz com que não falte o pão 
na mesa dos menos favorecidos.

9. DÍZIMO é contribuição quando fazemos dele uma expressão espontânea e responsável de 
nossa participação na vida de uma comunidade de fé.

10. DÍZIMO é devolução quando fazemos dele uma das expressões de nosso louvor ao Deus que 
é, em tudo, bondade e misericórdia.

11. DÍZIMO é educação para a gratidão e para a generosidade

12. DÍZIMO é expressão de fa fé que temos em Deus e do amor que possuímos para com a Igreja

13. DÍZIMO é gratidão concreta a Deus, não apenas por palavra. Agradecemos concretamente a 
Deus quando nos abrimos a conversão, buscando viver integralmente o evangelho e quando 
nos comprometemos com as coisas de Deus ajudando a expansão do evangelho e da igreja.

14. DÍZIMO é gratidão quando o entendemos que ele é expressão de reconhecimento ao Deus 
que dá a vida e a mantém.

15. DÍZIMO é louvor, ação de graças, gratidão, “meu muito obrigado, meu Deus”.

16. DÍZIMO é não se sentir obrigado a contribuir com o seu DÍZIMO: é sentir-se convidado.

17. DÍZIMO é nossa consciência cristã que nos leva à partilha, sabendo que partilha é um ato 
livre, espontâneo, e por isso agradável a Deus.

18. DÍZIMO é o amor aos irmãos.

19. DÍZIMO é o amor. Amor é partilha, por isto quanto mais partilhamos, mais temos.

20. DÍZIMO é o dever de cada um de nós agradecermos a Deus. 

21. DÍZIMO é o reflexo da vida cristã de uma comunidade.

22. DÍZIMO é partilha quando fazemos dele uma expressão de nossa comunhão com Deus e com 
a comunidade.

23. DÍZIMO é partilha, não é esmola. Partilhar não é dar o que sobra. Partilhar é dar o que o outro 
precisa. Reparto confiante de que nada do que ofereço, me fará falta.

24. DÍZIMO é prova de generosidade, de partilha consciente, de contribuição responsável.

25. DÍZIMO é semente de prosperidade. Só dará fruto se plantada e cultivada.

26. DÍZIMO é ser responsável pela missão evangelizadora da Igreja

27. DÍZIMO é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha, e, sobretudo, agradecimento a Deus.

28. DÍZIMO é um gesto nobre que nasce da vontade do coração de cada pessoa.

29. DÍZIMO é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. 

30. DÍZIMO é uma grande semente, para você semear Deus em seu coração e no coração dos 
outros.

DÍZIMO NÃO É

DÍZIMO não é imposição, não é obrigação; é uma forma fácil de sermos gratos a Deus.

DÍZIMO não é esmola. O DÍZIMO é partilha. O justo é que cada um dê de acordo com as suas 
possibilidades, sem sacrificar a família, mas que, por outro lado, não seja sobra (resto).



OFERTA

Jo 13,34-45 – “Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim como 
eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para 
com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos”.

Esta passagem bíblica inclui partilha, uns com os outros, os bens inclusive materiais.

As ofertas são as doações feitas durante o ofertório. Portanto, os fiéis além de contribuir com o 
DÍZIMO, têm o direito de fazer ofertas nas celebrações das missas, cultos ou recepção de 
sacramentos ou sacramentais.

As ofertas complementam a receita ordinária da comunidade. O DÍZIMO é compromisso estável; a 
oferta é doação espontânea, sem compromisso, fruto da generosidade e da disponibilidade 
econômica momentânea do ofertante.

Com as mãos fechadas não podemos receber o que Deus tem para nos dar. Na medida em que 
vamos abrindo as mãos para oferecer, na mesma medida receberemos de Deus.

Esclarecimentos, indicações e reflexões Bíblicos:

1. At 2,44-45 – “Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as 
coisas; vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a 
necessidade de cada um.”

2. Lc 19,8 – “Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: “A metade dos meus bens, Senhor, eu dou 
aos pobres; e, se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais.”

3. Ag 1,9 – “Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: “A metade dos meus bens, Senhor, eu dou 
aos pobres; e, se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais.”

4. 1Rs 17,16 – “A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não se esgotou, como o 
Senhor tinha anunciado por meio de Elias.”

5. 2Cor 9,12-13 – “De fato, o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer às necessidades dos 
cristãos, mas há de ser ocasião de dar efusivas ações de graças a Deus. 13 Tal serviço será 
para eles uma prova; e eles agradecerão a Deus pela obediência que vocês professam ao 
Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês repartem os bens com eles e com 
todos.” 

6. At 4,35 – “e o colocavam aos pés dos apóstolos; depois, ele era distribuído a cada um 
conforme a sua necessidade”

7. Mt 6,3 – “Quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz”

8. Dt 24,19-21 – “Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um 
feixe, não volte para pegá-lo: deixe-o para o imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé 
seu Deus abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua 
oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado: o resto será para o imigrante, o órfão e a 
viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado: o 
resto será para o imigrante, o órfão e a viúva”.

O que fazer? A resposta está em: Ef 4,28 – “Quem roubava, não roube mais; ao 
contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil, e tenha assim 
o que repartir com os pobres”.

9. 1Tm 6,10 – “Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de 
dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos.”



10. Ne 10,33 – “Nós nos comprometemos também a entregar todo ano a terça parte de um siclo 
para o culto do Templo do nosso Deus.”

11. Ex 25,1-2 – “O Senhor falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel que ofereçam para mim um 
tributo; e vocês aceitarão a contribuição de todos os que generosamente a oferecerem para 
mim.”

12. Ex 35,5 – “Façam para o Senhor uma coleta. Quem tiver coração generoso, ofereça, como 
tributo a Javé, ouro, prata e bronze;”

13. Dt 16,10.15-17 – “Celebre então a festa das semanas em honra do Senhor seu Deus. A oferta 
espontânea que você fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor seu Deus tiver 
abençoado você. Durante sete dias você festejará em honra do Senhor seu Deus, no lugar que 
o Senhor tiver escolhido, pois o Senhor seu Deus vai abençoá-lo em todas as suas colheitas e 
em todo trabalho de sua mão, para que você fique cheio de alegria”.
Por isso, três vezes por ano todo homem deverá comparecer diante do Senhor seu Deus, no 
lugar que ele tiver escolhido: na festa dos Pães sem fermento, na festa das Semanas e na festa 
das Tendas. Que ninguém se apresente de mãos vazias diante do Senhor: cada um traga seu 
dom, conforme a bênção que o Senhor seu Deus lhe tiver proporcionado.

14. Pv 11,24-26 – “Há quem dá generosamente, e sua riqueza aumenta ainda mais; e há quem 
acumula injustamente, e acaba na miséria. Quem é generoso progride na vida, e quem dá de 
beber jamais passará sede. O povo amaldiçoa quem sonega alimentos, e abençoa quem os põe 
no mercado”.

15. 1Cr 29,9 – “O povo, cheio de generosidade, se alegrava em oferecer algo ao Senhor. Também 
Davi ficou muito contente.”

16. 2Cor 8,1-3 – “Irmãos, agora damos a conhecer a vocês a graça que Deus concedeu às igrejas 
da Macedônia. Em meio às muitas tribulações que puseram à prova essas igrejas, a grande 
alegria e a extrema pobreza delas transbordaram em riquezas de generosidade. Eu sou 
testemunha de que eles, conforme seus meios e até além de seus meios, com toda a 
espontaneidade”.

PASTORAL DO DÍZIMO (ordem alfabética)

1. Atender continuamente os dizimistas

2. Elaborar relatório mensal, anuais e especiais (se o pároco solicitar) e divulgar para a 
comunidade.

3. Emitir carnês ou outro meio de pagamento e receber os valores do dizimistas

4. Fazer auto avaliação das atividades programadas, prospectadas e realizadas e procurar ser 
avaliado para firmar-se nos objetivos da Pastoral

5. Fazer e divulgar estudos e projetos de ações que precisam ser realizadas para atender 
demandas ou prevenção ou diminuição de assuntos relacionados às finalidades do DÍZIMO: 
religiosa, social e missionária.

6. Felicitar e incluir nas orações do dia de santa missa a data natalícia, de casamento.

7. Incentivar a participação da comunidade;

8. Indicar um domingo do mês para ser celebrada ação de graças para o dizimistas

9. Informar dias e horários das reuniões

10. Informar quem são os membros da Equipe do DÍZIMO



11. Manter quadrante dos dizimistas atualizado

12. Oz membros da Pastoral do DÍZIMO utilizar crachá e, se tiverem, também vestir camiseta 
com identificação da Pastoral.

13. Relacionar e divulgar as obras e ações realizadas com os recursos do DÍZIMO

14. Sempre rezar e divulgar a Oração do Dizimista

PASTORAL DO DÍZIMO: PERFIL DOS CANDIDATOS

1 Ser dizimista

2 Ser fiel ao DÍZIMO

3 Ter consciência de que o DÍZIMO é um trabalho pastoral

4 Ter conhecimento do que é o DÍZIMO. Conhecer bem o assunto. Estar preparado para 
esclarecer dúvidas

5 Ter disponibilidade para a pastoral do DÍZIMO

6 Ter capacidade de trabalhar em equipe e incentivar a união entre os membros da pastoral

7 Ter sempre o concorde do pároco, da coordenação e da Pastoral.

SOU DIZIMISTA PORQUE...

1 Sou dizimista porque reconheço que Deus é o Senhor de todas as coisas;
2 Sou dizimista porque sei que o DÍZIMO é devolução a deus. Estamos devolvendo um pouco 

do muito que dEle recebemos;
3 Sou dizimista porque amo a minha Igreja e acredito no trabalho de evangelização de minha 

comunidade;
4 Sou dizimista porque creio em Jesus, na vida eterna e na salvação de minha alma;
5 Sou dizimista porque sei que minha Igreja e minha comunidade contam com a minha 

participação e contribuição mensal;
6 Sou dizimista porque reconheço que Deus é aquele Pai justo que não deseja ver alguns poucos 

filhos seus tendo muito, até em excesso e muitos não tendo nada nem o mínimo para 
sobreviver;

7 Sou dizimista porque assim como Deus partilhou conosco seu Filho e Jesus partilhou conosco 
sua vida, desejo partilhar também um pouco do que tenho;

8 Sou dizimista porque gosto de sentir o doce sabor da liberdade e da alegria de poder oferecer;
9 Sou dizimista porque acredito e aceito a palavra de Deus que está na Bíblia;
10 Sou dizimista porque sei que DÍZIMO, antes de ser dinheiro, é palavra de Deus;
11 Sou dizimista porque desejo que em meu coração haja mais amor e menos egoísmo;
12 Sou dizimista porque sei que só posso dizer que amo a Deus quando aprender a partilhar com 

os irmãos

A vida nos foi dada para que possamos sempre nos preparar para a eternidade!

A cada dia nos fazemos escolhas que poderão afetar a nossa eternidade.



Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso

ORAÇÕES DOS DIZIMISTAS

(1)
Pai de misericórdia, quando vejo Jesus,

o Filho bem amado,
pregado no alto da cruz,

fico tocado diante da oferta das ofertas.
A oferta que salva a todos de tudo.

A oferta mais preciosa do coração do Pai: o Filho.
Desta oferta brotam os dons do Espírito Santo:

a sabedoria, a força e o discernimento.
No caminho para o coração do Pai.

Por isso, faço minha oferta do DÍZIMO,
exercitando o meu coração

para a solidariedade que cura o egoísmo;
para a partilha que equilibra a vida no mundo;

para a generosidade que gera benção e fecundidade.
Ofereço ó Pai, de todo o coração, tudo que posso. Amém! Amém! Amém!

(2)
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!

(3)
Nós vos pedimos, Senhor, que abençoeis a nossa comunidade e

fazei-nos perseverantes 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 corresponsabilidade 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!



(4)
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 agradecemos 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!

(5)
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 evangelizadora.
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!

(6)
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 encontram 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!

(7)
Recebei SENHOR, o meu DÍZIMO:

Não é esmola porque não sois mendigo.
Não é uma contribuição porque não precisais.
Não é o resto que me sobra que Vos ofereço.

Esta importância representa, SENHOR, 
meu reconhecimento e o meu amor.

Pois se tenho, é por que TU me destes.
Amém.

MIRIM (1)
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 vidas na comunidade e

dando o nosso testemunho de dizimistas mirins
com amor e fidelidade, por Jesus Cristo,

vosso Filho e Senhor nosso. Amém!

MIRIM (2)
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 testemunho humilde, mas fiel,
seja um sinal concreto a iluminar

nossa comunidade e toda a Igreja. Amém!

MIRIM (3)
Papai do céu aceitai minha oferta

Eu sei que o senhor não precisa dela,
mas é pra dizer o meu muito obrigado

Por tudo que faz por mim,
Amém. Amém



REFLETIR

1 Quem é Deus para mim?

2 Quem é o meu próximo?

3 O que faço para Deus, para o próximo?

4 Quando e como anuncio o Evangelho?

5 Quando e como testemunho minha fé?

6 Quando e quanto contribuo para que seja desenvolvido um trabalho pastoral eficiente?

7 Quando e quanto contribuo para que seja criada uma catequese eficaz?

8 Quando e quanto contribuo na formação de catequistas, animadores de comunidades?

9 Quando e quanto contribuo na formação de missionários para evangelizar?

10 Quando e quanto contribuo na preparação e envio de missionários?

11 Quando me tornei dizimista?

12 Quando e como falo que sou dizimista?

13 Quando e como rezo agradecendo por exercer meu papel de dizimista? 

14 Como o 5º mandamento diz “Não Matarás”, como me sinto sendo dizimista? Não sendo 
dizimista, como me sinto?
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