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* Podem ser lidos no momento após o silêncio da Ação de Graças, antes dos avisos finais. 

SUBSÍDIO 1 

O que é o DÍZIMO na Igreja Católica? 
O dízimo é uma doação regular e proporcional aos rendimentos do fiel, que todo batizado deve 

assumir. É uma forma concreta que o cristão tem para manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao 

próximo, pois é por meio dele que a Igreja realiza diversas obras de caridade e assistência aos menos 

favorecidos. Pelo dízimo, podemos viver as três virtudes mais importantes para todo cristão: a Fé, a 

Esperança e o Amor-Caridade, que nos levam para mais perto de Deus. 

O dízimo é um compromisso. Representa a nossa vontade de colaborar, de verdade, com o projeto divino 

de felicidade para todos. A palavra “dízimo”, que significa “décima parte”, vem dos 10% que os judeus 

davam de tudo o que colhiam da terra com o seu trabalho. E também hoje todos são convidados a 

oferecer, de fato, a décima parte daquilo que ganham, mas não somos obrigados. O importante é entender 

que o dízimo não é esmola. Deus merece a doação feita com alegria, e jamais nos priva da nossa 

liberdade. Além disso, o que é doado com alegria faz bem a quem recebe! 

 

Cada pessoa deve definir livremente, sem tristeza nem constrangimento, qual percentual dos seus ganhos 

irá separar para o dízimo. A Igreja não obriga a doação de 10% de tudo o que você ganha; porém, para ser 

considerado dízimo, é preciso que seja um percentual, isto é, uma porcentagem dos seus ganhos. 

E a experiência pastoral comprova: aqueles que, confiantes na Providência Divina, optaram pelo dízimo 

integral, não se arrependeram nem sentiram falta em seus orçamentos. Ao contrário, muitos dizimistas 

dão o testemunho de que depois que passaram a contribuir com a Igreja e a comunidade dessa maneira, 

passaram a se sentir especialmente abençoados: Deus não desampara os que nele confiam. Mas isso não 

quer dizer que devemos dar o dízimo esperando "ganhar em dobro", nem receber algo em troca, 

como se pudéssemos negociar ou barganhar com Deus. Aqueles que ensinam tais coisas nada 

entendem do verdadeiro cristianismo, nem compreendem o contexto bíblico, e menos ainda o significado 

de partilha, que era tão presente na Igreja primitiva. 

A entrega do dízimo normalmente é mensal, porque a maioria das pessoas recebe salário todo mês. Já os 

que recebem semanalmente podem combinar de entregá-lo uma vez por semana, por exemplo. O 

importante é saber que o dízimo deve ser entregue na comunidade com a mesma regularidade com que 

recebemos os nossos ganhos. 

Já as ofertas são doações espontâneas, com as quais o fiel também pode e deve participar da vida em 

comunidade, mas nesse caso não existe regularidade, como no dízimo. - Você pode e deve doar na hora 

do ofertório, durante as Missas, ou fazer depósitos nas caixas de coleta, mas não se trata de um 

compromisso fixo assumido com a sua comunidade, e sim de uma manifestação de amor, caridade e 

confiança. 



Cada vez mais católicos se conscientizam da importância do dízimo e das ofertas. É bom encontrar a 

igreja limpa, bem equipada, tudo funcionando bem... Mas, infelizmente, muitos se esquecem de que, para 

isso, todos precisam colaborar! Somos a família do Senhor, e cada templo da Igreja é uma casa de todos 

nós. Contamos com o seu desejo de viver comunidade: aceite o chamado do Pai Eterno e diga sim ao 

compromisso de levar adiante os trabalhos evangelizadores da sua paróquia. Informe-se sobre como se 

tornar um dizimista. Faça a sua parte! 

 

“Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. 

Deus ama a quem dá com alegria.” (2Cor 9,7) 
 

SUBSÍDIO 2 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 

1)De uma evangelização eficiente nasce um dízimo co 

Nsciente. Que nossas Igrejas, assistidas pelo Espírito Santo, 

encontrem sempre maneira eficaz de evangelização, que despertem em seus fiés a consciência de 

pertença a Deus, integralmente, e o compromisso com os irmãos e com o próprio templo. 

Praticar o dízimo  

passa por essa plenitude – por isso, rezemos:  

- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento.  

 

2)Da vivência dos sacramentos nasce um dízimo efeti 

vo e frutuoso.  

A prática do dízimo, como a dos sacramentos, são forças que curam as feridas do pecado  

e nos dão vida nova no Senhor; pois a Palavra de Deus na Sagrada Escritura está repleta  

de promessas de suas bênçãos aos que praticam e promovem sua justiça na terra.  

Praticar o dízimo passa pela mesa dos sacramentos e se transforma em mesa de  

comunhão – por isso, rezemos.  

- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento.  

3)O dízimo não nos pertence porque dízimo é de Deus. 

Que jamais nos cansemos de entregar fielmente nosso dízimo aos nossos templos,  

consagrando-o ao Senhor, em sinal de reconhecimento e gratidão pelos dons que Ele nos  

dá. Praticar o dízimo, no entanto, não nos exime da oferta; aquela que colocamos em nossos 

altares e 

aquela que compartilhamos com o irmão necessitado – por isso, rezemos.  

- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento.  

4)Nosso Dízimo nos espiritualiza porque nos liberta 

do apego às coisas. 

Que nossas Igrejas, assistidas pelo Espírito Santo, 

empenhem-se na sistemática do dízimo: implantação, administração e correta destinação de seus 

recursos, cumprindo com obediência e fidelidade o que exorta a Palavra de Deus. Praticar o 



dízimo passa também pela dimensão de sua aplicação e ação de graças pelos frutos colhidos – 

por isso, rezemos:  

- Ajudai-nos, Senhor, a praticar o dízimo com alegria e desprendimento.  

 

 

 

 

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

Aceita, Senhor, como meu dízimo, a minha gratidão. 

Quero ser membro ativo da Igreja. 

O Senhor me dá tantos dons, a começar pela própria vida. 

Eu quero devolver em forma de serviço, em forma de oferta. 

Aceita, Senhor, o meu desejo de participar na missão da Igreja 

de santificar, de ser anúncio da Boa Nova de Jesus, 

de transformar o mundo para ser de Deus 

e de todas as pessoas. 

Aceita, Senhor, minha oferta, fruto do meu trabalho 

e sacrifício de cada dia. 

Não quero me omitir nem dar só uma esmola. 

Maria, Mãe de Jesus e nossa, 

dá a força de perseverar e de animar outras pessoas a ser dizimistas, 

a comprometer-se efetivamente com o reino de Deus.  

Amém! 

 


