
ENCAMINHAMENTOS DA PASTORAL DO DÍZIMO  

ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE 

 O Documento 106 da CNBB, ao refletir sobre o dízimo, 

apresenta importantes orientações para a Pastoral do 

Dízimo nas dioceses. Respeitando a caminhada das 

comunidades paroquiais, considerando a sensibilidade dos 

fiéis e confiantes na habilidade pastoral de cada pároco e 

vigário paroquial, a Arquidiocese de Porto Alegre propõe 

alguns encaminhamentos que gradualmente pretende-se 

implantar. 

 A nova mentalidade que a CNBB apresenta pode 

sugerir alteração de algumas práticas utilizadas segundo 

outros critérios. Não se quer desrespeitar o processo 

histórico e a caminhada das comunidades, mas é 

necessário desencadear um processo educativo que atinja 

as metas propostas no Documento 106, para sermos fiéis 

ao autêntico sentido do dízimo e para promover a 

eclesiologia de comunhão e participação.   

 As propostas abaixo precisam ser refletidas no 

Conselho de Pastoral e adequadas à realidade de cada 

comunidade paroquial: 

 

1. O dízimo é considerado uma contribuição do fiel para 

a sustentação da comunidade. É uma expressão de sua 

gratidão a Deus, corresponsabilidade com a Igreja, atenção 

aos necessitados e sensibilidade missionária.  
 

2. Sendo contribuição, não é oferta, nem anuidade ou 

taxa. Por isso, o Documento 106 pede que não sejam 

usadas as expressões “devolver”, “consagrar” e nem 

“ofertar” o dízimo. Usa-se “contribuir” com o dízimo. 
 

3. Não é possível estabelecer com quanto colaborar: 

cada um contribua sem constrangimentos e de acordo com 

suas possibilidades. 
 

4. Foram confeccionados dois fôlderes pela Pastoral do 

Dízimo: um para explicitar a nova mentalidade, 

acompanhado por um vídeo a ser visto pela comunidade ao 

final das missas do terceiro final de semana de novembro,  

e outro fôlder que propõe que novas pessoas sejam 

dizimistas e que será entregue no quarto domingo de 

novembro. Igualmente um cartaz é oferecido para que 

todas as comunidades possam colocar em seus murais nas 

diversas dependências das paróquias. 
 

5. Sugere-se que, no momento oportuno, sejam 

retirados do espaço sagrado (interior da Igreja) os banners 

sobre o dízimo e as orações do dizimista que 

caracterizaram o empenho e dedicação de um tempo 

importante, mas que agora se adquire uma nova 

consciência.  Os murais são os lugares adequados para o 

“lembrete” do dízimo. 
 

6. Um modelo de envelope será oferecido para as 

comunidades que desejarem utilizá-los no segundo final de 

semana do mês. Ele contém a oração sobre o dízimo que 

consta ao final do Documento 106. Cada comunidade se 

responsabilizará de criar seu próprio envelope. Quem 

pretende continuar com outra forma de contribuir, poderá 

fazê-lo.  
 

7. Sugere-se que a entrega do dízimo seja feita ao final 

da missa, quando se recitará a oração do dizimista e se 

entoará o hino do dízimo, enquanto os fiéis depositam seus 

envelopes nas urnas ou cestos. Dessa forma, pretende-se 

evitar confundir o momento da apresentação das ofertas 

com a “entrega” do dízimo. O Documento 106 alerta sobre 

a distinção dos gestos de apresentar as ofertas e de 

contribuir com o dízimo. Sabemos que em algumas 

comunidades essa mudança supõe tempo, formação e 

amadurecimento. Não sejam atropelados os processos. 
 

8. Outra importante revisão se refere ao lugar de 

depositar o dízimo. Sugere-que a urna ou cesto para essa 

contribuição não seja colocada em frente ao altar, pois não 

se entrega o dízimo a Deus e tampouco é uma 

consagração. Essa é uma visão que precisa ser aprofundada 

mediante a leitura do Documento 106 da CNBB. Poder-se-ia 

colocar a urna ou cesto numa lateral do presbitério ou em 

outra parte da Igreja que o pároco e o Conselho Pastoral 

decidirem. Igualmente o gesto de tocar com a mão na 

Bíblia antes de entregar o dízimo não é o mais adequado, 

pois se assemelha às práticas diferentes da tradição 

católica. Essas alterações precisam ser acompanhadas de 

adequada formação, caso contrário poderá causar 

estranheza e ferir a religiosidade de algumas pessoas. 

Vamos proceder com respeito e calma ao propor essas 

mudanças. 
 

9. Como primeiro encaminhamento, solicita-se que 

durante os meses de setembro ou outubro todos os 

Conselhos Paroquiais da Arquidiocese estudem o texto: 

CNBB. O dízimo na comunidade de fé: orientações e 

propostas. Documentos da CNBB, nº 106. Brasília, 2016.  

Igualmente, pede-se que se analisem essas sugestões da 

Arquidiocese e se realizem os encaminhamentos possíveis 

em vista de uma renovada consciência sobre o dízimo em 

nossa Igreja. 
 

10. O mês de maio próximo será o mês do dízimo, quando 

a Pastoral do Dízimo oferecerá uma campanha de maior 

difusão dessa prática.  

 

11. Em julho de 2017, no Instituto São Francisco de Porto 

Alegre, faremos um encontro para avaliar a caminhada e 

projetar perspectivas.  


