
PROJETO 

PAROQUIAL DO DÍZIMO



OBJETIVO GERAL: 

Iniciar um processo de 

conscientização entre os 

católicos, promovendo o dízimo 

como compromisso solidário de 

partilha e fé.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Promover um processo de
reestruturação do sistema de
dízimo existente na Paróquia;

Proporcionar um momento forte de
reflexão, oração e compromisso
em relação ao dízimo;

Sensibilizar novos paroquianos
para que se comprometam com o
dízimo da sua comunidade;



Criar o dízimo MIRIM;

Compor e fortalecer através de

variados mecanismos a EQUIPE

DE COORDENAÇÃO PAROQUIAL

DO DÍZIMO – ECP/DÍZIMO;

Implementar mecanismos de 

manutenção do sistema de dízimo.



ESTRATÉGIAS:

Encontros de formação de
agentes;

Distribuição de subsídios;

Compor a ECP/DÍZIMO;

Realização de celebrações;

Reestruturação administrativa
do dízimo;



Mutirão de visita às famílias;

Utilização dos Meios de
Comunicação existentes;

Confecção de material de
conscientização;

Implementação de mecanismos de
divulgação;

Envolver diversas pastorais e 
movimentos no processo;



PRIORIDADES:

1a CRIAR E CONSOLIDAR A 
ECP/DÍZIMO

2a REALIZAÇÃO DO MÊS DO DÍZIMO

3a IMPLANTAR O DÍZIMO MIRIM

4a FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
ENTRE AGENTES DO DÍZIMO

5a IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

6ª PLANO DE EXECUÇÃO E 
CRONOGRAMA 



1a CRIAR E CONSOLIDAR A 

ECP/DÍZIMO

A ECP/DÍZIMO é o coração e a mente 

da pastoral do dízimo. Para tanto 

precisa ser compostas de pessoas 

capacitadas e compromissadas com a 

comunidade e com o Dízimo. Seu 

trabalho inicial será implementar o 

presente Projeto. 



2a REALIZAÇÃO DO MÊS 

DO DÍZIMO 

Neste mês deverá acontecer uma onda

de conscientização sobre o dízimo

como compromisso solidário de partilha

e fé. O mês do Dízimo terá o seguirá o

seguinte plano:



Dinamização da presença dos 
agentes do dízimo nas diversas 
comunidades

Formação para os agentes do 
dízimo

Celebração do envio

Articulação dos agentes em cada 
comunidade

Abertura do mês do dízimo em 
toda a paróquia



Mutirão de visita às famílias

Ação conjunta das pastorais

Plantão do dízimo

Encerramento do mês do 
dízimo

Avaliação do mês



3a IMPLANTAR O DÍZIMO 

MIRIM
O Dízimo como compromisso solidário de 

partilha dentro comunidade deve ser 
infundido nos corações de todos os féis. 

Para que haja uma compreensão correta e 
um compromisso real e vital com o Dízimo 

é fundamental que o processo de 
conscientização comece já no período da 
catequese infantil. Neste sentido, as ECPs 

do Dízimo e da Catequese deverão se 
reunir para discutir um plano de 

conscientização e de implantação do 
DÍZIMO MIRIM



4a FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

ENTRE AGENTES DO DÍZIMO 

A FORMAÇÃO deverá constar de um 

aprofundamento planejado em temas 

relativos ao Dízimo (dimensão bíblica, 

catequética, litúrgica, etc).



A COMUNICAÇÃO é fundamental 
no processo de re-estruturação do 
Dízimo. Entretanto, esta 
comunicação também é essencial 
na manutenção do sistema. Em 
que consistirá esta comunicação? 
a) melhor utilização dos meios de 
comunicação, através da PasCom;  
b)  Agendamento de reuniões 
periódicas entre os agentes do 
Dízimo em nível setorial, urbano e 
rural, comunitário e paroquial. 



5a IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Implantação de carteirinhas para a 

zona urbana e manutenção dos 

carnês (envelopes) para a zona 

urbana



Descentralização do controle cadastral 

e financeiro

Responsabilidade do Escritório 

Paroquial

Responsabilidade do CAC

Responsabilidade dos Agentes do 

Dízimo

Responsabilidade da ECP/Dízimo



6ª PLANO DE EXECUÇÃO E 

CRONOGRAMA

Todo o projeto: Mãos fechadas 

permanecem vazias tem como coração 

a realização do MÊS DO DÍZIMO como 

um momento forte de BENÇÃO em 

nossa rede de comunidades. O mês 

escolhido foi _________________. 

Assim, o projeto consta de três etapas 

intimamente ligadas entre si: 



1a etapa: Preparando para o mês do dízimo;

2a etapa: Realizando o mês do dízimo;

3a etapa: Consolidando o dízimo.

O presente plano de execução encontra-se 

organizado a partir destas três etapas.



Etapas do Projeto 

“Mãos Fechadas 

Permanecem Vazias”



1a ETAPA:  

PREPARANDO O MÊS DO DÍZIMO

A) O que buscamos nesta etapa?

Nesta etapa de nosso projeto temos 
como objetivo preparar tudo o que 
for necessário para a realização do 
coração do nosso projeto que é o 
mês do dízimo. Por tudo o que for 

preciso entendemos: pessoas, 
materiais e espaços.



B) Quais pessoas e pastorais estarão 
envolvidas nesta etapa?

Componentes da ECP/Dízimo;

Coordenações das pastorais: Litúrgica, 
Catequética e PasCom;

Responsáveis pelo Dízimo nas 
comunidades;

Agentes do mutirão do dízimo no mês 
de _____________.



C) Que instrumentos serão 
usados nesta etapa?

Reuniões;

Encontros;

Cursos de capacitação;

Trocas de experiências;

Celebrações;

Meios de divulgação.



D) Onde acontecerá esta etapa?

- Na Matriz de nossa rede de 
comunidades (encontros, reuniões e 
cursos);

- Nas Comunidades filiais (capitação de
agentes, montagem da equipe do
mutirão, divisão da comunidade entre
os agentes do mutirão, divulgação do
mês do dízimo);

- Nos meios de comunicação de nossa 
paróquia e cidade.



E) Quais materiais precisarão 
ser preparados?

Livreto ou folder sobre o dízimo;

Material para a capacitação dos agentes do 
mutirão;

Fichas de cadastramento e re-cadastramento 
de dizimistas;

Folha com celebração da benção por leigos e 
leigas;

Cópia do projeto Mãos fechadas permanecem 
vazias para agentes;

Material para divulgação do mês do dízimo: 
cartazes, faixas, carta do Pároco, spots para a 

rádio, artigos para o jornal, etc;



Celebração do envio dos agentes;

Cartaz para a porta das casas;

Adesivos para automóveis;

Camisetas para ECP/Dízimo;

Camisetas para agentes do mutirão no mês 
do dízimo;

Carteirinhas de dizimistas (diferenciação de 
cores);

Brindes (canetas, por exemplo).



F) Quando acontecerá esta etapa?

Esta etapa acontecerá de

____/_____/ a ____/____/.



G) Quais os passos e o calendário desta 

etapa?

1º Passo: Reestruturação da ECP/Dízimo 

– PERÍODO:

2º Passo: Capacitação  ECP/Dízimo – dia  

formação: ____/____/____/

3º Passo: Levantando a situação atual do 

dízimo na rede de comunidades

4º Passo: Reunião: dois representantes do 

CAC e responsáveis pelo dízimo



6º Passo: Elaboração do material a 
ser utilizado no mês do dízimo

7º Passo: Articulação com as 
demais pastorais (pastoral 
orgânica)

8º Passo: Capacitação para os 
agentes do mutirão do mês do 
dízimo

9º Passo: Divulgação do mês do 
dízimo na rede de comunidades

10º Passo: Celebração de envio dos 
agentes que atuarão no mutirão



A) O que buscamos nesta etapa?

- Nesta etapa que é o coração do nosso 
projeto, buscamos conscientizar sobre 
a grande benção que é a experiência 
individual, familiar e comunitária do 

Dízimo. Esta conscientização 
acontecerá através das diversas 
atividades que serão realizadas 

durante todo o mês. 

2a ETAPA: 

REALIZANDO O MÊS DO DÍZIMO



- O veículo de toda a 
conscientização é a VISITA 

FAMILIAR. Cada agente visitará 
casa por casa de seu setor ou 

grupo de ruas. Na visitação 
acontecerá aquele diálogo próximo 

e cristão entre o(a) agente do 
Dízimo e a família residente 

naquela casa;



- Como conseqüência desta 

conscientização teremos um 

recadastramento dos atuais 

dizimistas e um cadastramento 

de novos dizimistas;



- Este re e/ou cadastramento será 

realizado com base na proposta de 

personalização do dízimo. Ou seja, 

cada membro da família, inclusive 

as crianças, deve se re e/ou 

cadastrar para fazer a experiência 

do Dízimo;



A visita deverá proceder a um 

levantamento sobre a situação 

sacramental das famílias (crisma, 

casamentos, batizados, primeira 

eucaristia, etc);



A visitação também é um momento 
de BENÇÃO, pois o Dízimo é uma 

grande benção: bendizemos ao 
Deus da vida que nos abençoa 
cotidianamente. Nossa vida e 
nossa família são uma grande 
benção e, assim, oferecemos o 

Dízimo como uma forma de 
bendizer a Ele.



B) Quais pessoas e pastorais estarão 

envolvidas nesta etapa?

- Equipe completa do mutirão (agentes da 

benção e do Dízimo oriundos das 

diversas pastorais e movimentos);

- Pastoral da Comunicação (mantendo o 

processo de divulgação “aceso”);



- Pastoral Litúrgica (realização das 

celebrações semanais e fornecimento 

de material para as comunidades 

realizarem suas celebrações);

- Pastoral catequética (conscientização de 

catequistas, encontros com crismandos, 

demais catequizandos e cadastramento 

de dizimistas mirins).



C) Quais os instrumentos serão 

utilizados nesta etapa?

*Visitas às famílias;

*Celebrações; Encontros;

*Reuniões;

*Meios de comunicação.



D) Onde acontecerá esta etapa?

- Esta etapa acontecerá 
eminentemente nas casas das 
famílias de cada comunidade, 
através da visita de 
conscientização e de benção;

- Mas também acontecerá na Matriz 
e nas capelas de cada comunidade 
através das celebrações litúrgicas 
semanais do Dízimo.



E) Quais materiais precisarão ser 

preparados?

Nenhum. Todos os materiais preparados 

na primeira etapa serão utilizados neste 

segundo momento.



F) Quando acontecerá esta etapa?

De ____/____/  a   ____/____/.



G) Quais os passos e o calendário desta 
etapa?

1º Passo:  Visitas às famílias seguindo o 
esquema:

Diálogo sobre o Dízimo;

Entrega do livreto;

Cadastramento ou recadastramento;

Realização da benção;

Afixação do cartaz na porta da casa.



2º Passo: Celebrações do Dízimo: 

Realização de celebrações litúrgicas 

semanais na Matriz e nas capelas 

filiais. Estas serão CELEBRAÇÕES DO 

DÍZIMO com músicas, mensagens, 

orações, bênçãos, etc.



3º Passo: Marketing: 

Divulgação intensa através de todos os 

meios de comunicação da Paróquia e 

da cidade;



3a ETAPA:  

CONSOLIDANDO O DÍZIMO

A) O que buscamos nesta etapa?

Nesta última etapa buscamos avaliar o 

mês do Dízimo e re-estruturar o sistema 

administrativo de controle já existente, 

bem como os instrumentos de 

manutenção mensal.



B) Quais pessoas e pastorais estarão 

envolvidas nesta etapa?

CPP e CAP;

CACs;

ECP/Dízimo;

Responsáveis pelo Dízimo nas 

comunidades.



C) Que instrumentos serão utilizados 

nesta etapa?

Reuniões;

Encontros;

Celebrações;

Avaliações;



D) Onde acontecerá esta etapa?

- Acontecerá na Matriz: reuniões dos 

conselhos e da ECP/Dízimo e encontro 

dos responsáveis pelo Dízimo;

- Reunião dos CACs e dos responsáveis 

pelo Dízimo em cada Comunidade.



E) Quais materiais precisarão ser 

preparados?

- Material de avaliação do Projeto;

- Material para controle do Dízimo: sistema 

de administração e manutenção: fichas, 

relatórios, esquemas de celebrações, 

carteirinhas de dizimistas, etc.



F) Quando acontecerá esta etapa?

• Imediatamente após o encerramento do 
mês do Dízimo;

• Serão dois momentos:

- Mês seguinte: avaliação e 
estruturação do sistema;

Demais meses até o próximo mês do 
Dízimo: celebração mensal do Dízimo na 
Matriz e Comunidades e trabalho mensal 

de controle da ECP/Dízimo e dos 
responsáveis nas comunidades.



G) Quais os passos e o calendário 
desta etapa?

1º Passo:  Avaliação do mês do Dízimo.

Folha própria a ser tabulada;

Encontro geral dos responsáveis pelo 
Dízimo nas comunidades;

Reunião da ECP/Dízimo.



2º Passo:  Definição de atribuições:

ECP/Dízimo;

ECP/Dízimo Mirim;

CACs;

Responsáveis pelo Dízimo nas 

Comunidades;

Escritório Paroquial.



3º Passo:  Criação dos mecanismos 

de controle do Dízimo.

Controle administrativo e financeiro.



4º Passo:  Criação dos mecanismos de 
manutenção do Dízimo.

Dia do Dízimo;

Plantões do Dízimo;

Sistema continuado de 

cadastramento de novos dizimistas;

Marketing.





Ficha de Cadastros













Modelo de Envelope





Folder para as Portas



Livro para Formação das Famílias


