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ANTE-PROJETO PAROQUIAL DO DÍZIMO: 
 

MÃOS FECHADAS PERMANECEM VAZIAS! 
 
1. JUSTIFICATIVAS:   
 
2. OBJETIVO GERAL:    
 

Iniciar um processo de conscientização entre os católicos, promovendo o dízimo como 
compromisso solidário de partilha e fé. 
 
3. OBJETIVO ESPECÍFICO:   
 

• 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. 
 
4. 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; 
 
5. PRIORIDADES: 
 
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. Seu planejamento 
deverá conter os elementos básicos:  espiritualidade, formação, planejamento, 
comunicação e marketing. A partir deste planejamento, a ECP deverá montar um 
calendário de atividades que concretize esses pilares. 
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2a REALIZAÇÃO DO MÊS DO DÍZIMO EM ___________________________ 
 
Dentro do planejamento paroquial, o mês de ___________________ foi escolhido como 
MÊS DO DÍZIMO. Sendo assim, 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: 
 
a) Dinamização da presença dos agentes do Dízimo nas diversas comunidades:  

Cadastrar atuais agentes, aumentar seu contingente com novas participações, 
redefinir seu papel e planejar sua ação. Em suma: formar um corpo de agentes bem 
definido e orientado; 

 
b) Formação para os agentes do Dízimo:  Esta formação deve ser continuada e visar a 

manutenção e a atualização do espírito pastoral e da capacidade de cativar ao 
comprometimento. Inicialmente, esta formação terá o objetivo específico de preparar 
os agentes para o mutirão de visitas às famílias que acontecerá durante o mês de 
_________________. Neste sentido acontecerão encontros de capacitação, 
antecedendo ao mês do Dízimo;: 

 
c) Celebração do envio:  Igreja Matriz (distribuição do material para o mês); 
 
d) Articulação dos Agentes em cada comunidade:  Cada comunidade filial da Paróquia 

deverá realizar reunião entre o CAC e os Agentes do Dízimo para planejar o mutirão 
de visitas às famílias e as demais atividades do mês, de acordo com as orientações e 
plano da ECP/Dízimo; 

 
e) ABERTURA DO MÊS DO DÍZIMO EM TODA A PARÓQUIA:  Em cada comunidade 

rural deverá acontecer uma celebração marcando o início das atividades (deverá 
haver intensa divulgação desta celebração em todas as comunidades). Na cidade, 
acontecerá uma celebração eucarística na Igreja Matriz e, nas comunidades filiais 
urbanas deverá ser marcada uma data para uma celebração que não coincida com a 
abertura na Igreja Matriz. Para estas celebrações (urbana e rural) serão propostos 
subsídios pela PASTORAL LITÚRGICA; 

 
f) Mutirão de visita às famílias:  Dentro do mês de _____________ acontecerão as 

visitas dos agentes do Dízimo a todas as famílias católicas da Paróquia. Para as 
visitas os Agentes receberão materiais próprios (folder, cartaz pequeno para as portas, 
ficha de (re) cadastramento, etc). Também relativo ao material será distribuído pela 
cidade e nas comunidades o cartaz do Mês do Dízimo e faixas. Estas visitas terão 
como objetivos: 

 

• Criar um momento de diálogo catequético pessoal sobre o dízimo como 
compromisso de partilha e fé; 

• Distribuir material catequético e conscientizador acerca do Dízimo; 

• Re-cadastrar os atuais dizimistas, colhendo opiniões, testemunhos e sugestões; 

• Cadastrar novos dizimistas entre aquelas famílias que ainda não assumiram seu 
compromisso de partilha e fé; 

• Fazer um levantamento sobre a situação sacramental (ausência de): crisma, 
batismo, matrimônio, primeira comunhão, carências, etc. 

 
g) Ação conjunta das Pastorais:  Todas as pastorais paroquiais, cada uma dentro da sua 

dimensão, procurarão fomentar o Dízimo como compromisso solidário de partilha e fé; 
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h) Plantão do Dízimo:  Durante todo o mês de _______________ funcionará um plantão 

do Dízimo em todas as celebrações na cidade e na zona rural. Este plantão ficará 
cadastrando novas adesões e tirando dúvidas sobre o Dízimo; 

 
i) ENCERRAMENTO DO MÊS DO DÍZIMO:  Acontecerá na cidade uma celebração 

eucarística encerrando o mês do Dízimo. Nas comunidades filiais deverá ser realizada 
uma celebração da Palavra, para aquelas sem a possibilidade de haver a Eucaristia, 
com o mesmo objetivo. Incentivar a participação de  antigos e novos dizimistas; 

 
j) Avaliação do mês:  Será distribuída uma folha de avaliação para cada Agente do 

Dízimo e outra para cada CAC das comunidades da Paróquia. Esta folha servirá para 
avaliar o Plano executado e dar pistas para a continuidade do trabalho de 
manutenção. 

 
 
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. Esta reunião deverá acontecer anteriormente ao mês do Dízimo. No 
plano deverão constar os passos de implantação e a criação de uma ECP/DIZIMISTA 
MIRIM. Esta equipe irá sob a coordenação de catequistas dinamizar o PASTORAL DO 
DÍZIMO MIRIM. 
 
 
4a FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE AGENTES DO DÍZIMO  
 
A ECP/DÍZIMO deverá vislumbrar dentro do seu planejamento atividades que visem a 
formação continuada e a comunicação (troca de experiências) com os 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. Estas reuniões deverão ser distribuídas no cronograma de atividades da 
Pastoral do Dízimo e terão os seguintes objetivos:  -  troca de experiências;  -  mística 
(espiritualidade);  - avaliação;  - planejamento. 
 
 
5a IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 
Buscando atingir o processo de reestruturação do Dízimo com devido sucesso, se faz 
necessária uma renovação dos mecanismos administrativos. Para tanto são 
apresentados, abaixo, alguns pressupostos primários: 
 

a) Implantação de carteirinhas para a zona urbana e manutenção dos carnês 
(envelopes) para a zona urbana: As carteirinhas serão distribuídas por ocasião do 
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mutirão de visitas. As carteirinhas terão cores diferentes distinguindo os dizimistas 
mirim, jovem, adulto. Neste sistema, adotaremos carteirinhas Mirim para as 
crianças da cidade. As carteirinhas serão entregues, pelo dizimista, no ofertório da 
celebração mensal do Dízimo e devolvidas, de casa em casa, pelos agentes do 
Dízimo (zona rural e mirim da cidade) 

 
b) Descentralização do controle cadastral e financeiro:   
 

• Responsabilidade do Escritório Paroquial: 
 

- Manter cadastro informatizado dos dizimistas; 
- Manter arquivo em pastas dos relatórios relativos ao dízimo mensal; 
- Fornecer relatórios mensais do dízimo ao CAC; 
- Receber os valores referentes ao dízimo de cada comunidade; 
- Fornecer a cada comunidade relação de dizimistas aniversariantes; 
- Fornecer aos Agentes do dízimo cartões, cartas e outros materiais; 
- Elaborar o balancete mensal do Dízimo e encaminha-lo aos CACs; 
- Convocar Agentes do Dízimo para atividades (reuniões, encontros, etc); 

 

• Responsabilidade do CAC: 
 

- Analisar, em suas reuniões mensais os relatórios enviados pelo Escritório; 
- Manter arquivados os relatórios do dízimo enviados pelo Escritório 

Paroquial; 
- Tomar conhecimento e divulgar para a comunidade o Balancete mensal do 

Dízimo; 
- Controlar mensalmente o recebimento das carteirinhas dos dizimistas (retirar 

valor, anotá-lo na carteirinha, dar visto nas carteirinhas, devolver as 
carteirinhas aos Agentes do Dízimo para devolução na casa do (a) 
dizimista); 

- Entregar o valor do dízimo no Escritório Paroquial na data pré-definida, bem 
como o formulário com a relação dos dizimistas contribuintes e seu 
respectivo valor de contribuição (formulário padrão); 

- Fomentar o dízimo nas celebrações mensais do Dízimo e nos outros 
diversos momentos da vida da comunidade; 

- Conduzir as reuniões periódicas com Agentes do Dízimo 
 

• Responsabilidade dos Agentes do Dízimo: 
 

- Visitar mensalmente os dizimistas para: entrega da carteirinha e diálogo; 
- Participar das atividades planejadas pela Pastoral do Dízimo; 
- Estar atento, dentro do seu setor, para necessidade de novos cadastros de 

dizimistas, para a fidelidade do compromisso dos dizimistas (carteirinhas 
não trazidas no ofertório da celebração do dízimo). 

 

• Responsabilidade da ECP/Dízimo: 
 

- Planejar e executar o Planejamento da Pastoral do Dízimo; 
- Conduzir as reuniões periódicas com os Agentes do Dízimo; 
- Monitorar as reuniões dos CACs e Agentes nas comunidades; 
- Preparar, em harmonia com o ECP/Liturgia, as celebrações do Dízimo; 
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- Fornecer informações e material para a ECP/PasCom para divulgação nos 
meios de comunicação utilizados; 

- Controlar as entradas do Dízimo (contagem, registro e articulação com o 
Escritório Paroquial); 

- Fazer relatório para informatização no Escritório Paroquial; 
- Avaliar o processo do dízimo em toda a Paróquia; 

 
 
6. PLANO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA 
 

ATENÇÃO! 
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. 
 

 
 

1 a  E T A P A :   P R E P A R A N D O  O  M Ê S  D O  D Í Z I M O  
 

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? 
 

• Esta etapa acontecerá: 
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- 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? 

 
➔ Na lista abaixo existem materiais que são imprescindíveis e materiais que entram na 
lista como sugestões: 

• 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: ____________________. 
✓ Ampliação da equipe de acordo com a necessidade. A equipe ideal deve ser composta 

da seguinte forma: 1 membro de cada comunidade (pelo menos da zona urbana e um 
ou dois da rural), alguns jovens, casais, adolescentes, idosos, uma pessoa ligada à 
catequese, à liturgia e a PasCom. Número ideal aproximado: De 15 a 20 pessoas; 

✓ A equipe terá uma coordenação:  1 Coordenar(a), 1 Vice, 1 Tesoureiro(a), 1 
Secretário(a), 1 Relações públicas e 1 Articulador de Pastoral Orgânica e demais 
membros; 

✓ Neste processo de reestruturação a ECP deverá elaborar um calendário de suas 
atividades próprias para 200__ (reuniões, formação, espiritualidade, visitas às 
comunidades); 

✓ Paralelamente, a ECP/Dízimo deverá ser composta uma ECP/Dízimo Mirim. Esta 
equipe deverá ser composta apenas por crianças da catequese e organizará o dízimo 
mirim da paróquia. Um membro da ECP/Dízimo deverá compor também esta equipe 
mirim (fazer parceria com a ECP/Catequese). 

 
2º Passo:  Capacitação  ECP/Dízimo – dia  formação: ____/____/____/ 
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✓ É fundamental que a equipe tenha momentos de formação. Estes podem começar 
com um encontro de uma tarde e, depois, acontecer em reuniões de auto-formação 
programadas no calendário; 

✓ As datas das reuniões de auto-formação deverão constar do planejamento da ECP 
para 200__. O material a ser utilizado será sugerido pelo Pároco. 

 
3º Passo:  Levantando a situação atual do dízimo na rede de comunidades 

✓ Elaboração e distribuição de uma folha de levantamento da situação do dízimo em 
cada comunidade (VER) – Realizar no mês de _________________; 

✓ Tabulação da situação levantada em cada comunidade e na rede; 
✓ A folha de levantamento deverá ser respondida pelo CAC e pelos responsáveis pelo 

Dízimo. 
 

4º Passo:  Reunião: dois representantes do CAC e responsáveis pelo dízimo  
✓ Este encontro terá o objetivo de socializar o VER realizado através do levantamento 

feito no passo anterior; 
✓ Também apresentará o ANTE-PROJETO para conhecimento, avaliação e sugestões; 
✓ Apresentação do próximo passo a ser dado nas comunidades (5º passo); 
✓ Lançamento oficial do Projeto Mãos fechadas permanecem vazias. 
 

5º Passo:  Composição da equipe que atuará no mutirão do mês do dízimo 
 
✓ Seguindo os critérios pré-estabelecidos, cada CAC deverá procurar dividir a 

comunidade em setores (pode-se aproveitar os já existentes) e nomear os agentes do 
mutirão que atuarão em cada setor; 

✓ Na cidade a divisão deve ser por ruas (para cada grupo de ruas um número suficiente 
de agentes); 

✓ Critério para o número de agentes: deve ser um número satisfatório para visitar todas 
as famílias com tranqüilidade e sem correria no período de 30 dias; 

✓ Cada comunidade deverá fazer a seguinte relação:  
 

Setor Relação das ruas Nome dos visitadores Nº de famílias a serem 
visitadas 

    

 
✓ Uma cópia desta relação deverá ser entregue no escritório paroquial até a data 

previamente definida. 
 

6º Passo:  Elaboração do material a ser utilizado no mês do dízimo 
 
✓ A relação do material consta da letra “e” deste plano de execução; 
✓ Alguns materiais serão adquiridos de editoras e empresas outra parte será elaborada 

na própria paróquia. 
 

7º Passo:  Articulação com as demais pastorais (pastoral orgânica) 
 
✓ Todo o trabalho deve ser desenvolvido numa perspectiva de pastoral orgânica. Ou 

seja, tudo deve envolver as demais pastorais de tal forma que formemos um único 
corpo (organismo) evangelizador no mês do dízimo. 

✓ Catequética: Formação para catequistas sobre o dízimo; encontros com as crianças 
sobre o dízimo; incentivo ao cadastro de dizimistas mirins; 

 
 



 8 

8º Passo:  Capacitação para os agentes do mutirão do mês do dízimo 
 
✓ Esta capacitação acontecerá em 4 encontros; 
✓ Encontro 1: Apresentação do Projeto e retiro (espiritualidade); 
✓ Encontro 2: O Dízimo na Sagrada Escritura; 
✓ Encontro 3: O Dízimo na História da Igreja; 
✓ Encontro 4: Dízimo é benção: apresentação do material a ser usado no mês do 

dízimo; a benção por leigos e leigas; treinamento; 
 

9º Passo:  Divulgação do mês do dízimo na rede de comunidades 
 
✓ Na última semana de _______ cada CAC deverá distribuir de casa em casa uma carta 

do Pároco falando do mês do Dízimo e pedindo acolhida cristã para os visitadores; 
✓ Usar os meios ao alcance: rádio, celebrações, avisos, etc... 
✓ Todas as capelas poderão afixar uma faixa com a frase: “Mãos fechadas permanecem 

vazias – mês do dízimo – Participe!”. 
 

10º Passo:  Celebração de envio dos agentes que atuarão no mutirão 
✓ O encontro de capacitação do mês de ____________ deverá encerrar-se com a 

CELEBRAÇÃO DO ENVIO. (ele deverá acontecer, então, mais para o final do mês); 
 
 
 

2 a  E T A P A :  R E A L I Z A N D O  O  M Ê S  D O  D Í Z I M O  
 
 

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.  

• 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. 
 
 
 
 

 



 9 

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; 
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3 a  E T A P A :   C O N S O L I D A N D O  O  D Í Z I M O  
 
 

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. 
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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. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  


