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Honra a Iahweh com a tua riqueza, 
com as primícias de tudo o que ganhares; 

e os teus celeiros estarão cheios de trigo, 
os teus lagares transbordarão de vinho novo. 

Provérbios 3,9-10
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O QUE ESTE LIVRO TEM  
DE ESPECIAL

Você é dizimista e, com responsabilidade e sacrifício, 
mantém fielmente seu dízimo, mas vez ou outra se per-
gunta: “Qual a importância do dízimo para minha vida 
espiritual?”.

Muitas vezes, o dízimo é visto apenas como uma obri-
gação seca, quase administrativa. E, por isso, infelizmente, 
as pessoas não saboreiam, não experimentam a alegria de ser 
dizimista. Elas são treinadas a entender, a saber e a decidir, 
mas não a ver o dízimo como uma forma de espiritualidade, 
como um modo de viver. 

E, assim, se o dízimo não é considerado sob esse aspecto, 
não entra completamente na vida da pessoa. E, se não se 
torna uma forma de espiritualidade, dificilmente trará os 
seus frutos: experiência de amor e amizade com Deus, teste-
munho da prosperidade e alegria pela vida em comunidade.

O essencial de ser dizimista

O objetivo deste livro é ajudar você e sua comunida-
de a crescerem no entendimento e na prática do dízimo, 
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saboreando uma espiritualidade que os sustentem com 
alegria, fé e entusiasmo.

Conforme o Documento n. 106 da CNBB, “O dízimo 
na comunidade de fé: orientações e propostas”, devemos vi-
ver a prática do dízimo a partir de uma correta compreensão 
(cf. n. 5): “E procuramos unir os elementos da compreen-
são com um itinerário de espiritualidade do dízimo. Não 
queremos apenas enriquecer seu cérebro com informações, 
mas queremos que seu coração arda de alegria por escutar a 
Palavra do Senhor” (cf. Lc 24).

Uma espiritualidade adequada sempre se apoia em três 
grandes pilares: escuta da Palavra de Deus, vida de comu-
nidade (ou vida eclesial) e vida sacramental.
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COMO VIVER ESSA EXPERIÊNCIA

Este livro não foi pensado de forma a ser lido de uma 
só vez, em uma tarde chuvosa em que o tédio nos empurra 
à leitura ou à cama. Ele é considerado como um itinerário 
que o levará a uma nova experiência, qual seja, a de ver o 
dízimo como uma forma de espiritualidade. E você deve 
mergulhar fundo nessa experiência. 

Esse itinerário não apenas vai ajudá-lo a ganhar mais co-
nhecimento sobre o dízimo, mas também fará você crescer 
na experiência do louvor e na entrega a Deus. Duas atitu-
des que dão vida à Pastoral do Dízimo.

Aviso importante!

Não fazemos aqui ameaças aos que não são dizimistas, nem 
desejamos aumentar a cobiça naqueles que procuram o dízimo 
como jeito mágico de enriquecer na vida.

É verdade que negligenciar o dízimo é ignorar o ensi-
namento das Escrituras, é fechar-se à comunidade e não 
entender a importância da vida sacramental. Quem não faz 
a experiência de ser dizimista, não experimenta também o 
louvor e entrega que dele decorrem.
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Também é verdade que o dízimo é caminho de pros-
peridade, porque ele ensina a colocar todas as coisas no 
seu devido lugar. O dizimista fiel sabe que Deus merece 
o primeiro louvor por seu trabalho, por sua saúde, e a 
ele entrega seu dízimo em primeiro lugar. O dízimo é 
louvor e entrega àquele que é o primeiro em nossa vida. 
Isso é essencial.

É muito importante entender que o que procuramos 
oferecer nesta leitura é a chance de aprofundamento da 
sua fé, através da melhor compreensão do dízimo e da 
relação dele com sua vida. Um dizimista consciente e 
entusiasmado renova sua vida e a do próximo. Por isso, 
durante a leitura deste livro, propomos dois compromis-
sos importantíssimos:

1) a visita ao Santíssimo Sacramento;
2) o testemunho da experiência aos amigos.

Visita ao Santíssimo Sacramento

Conforme suas condições - seja generoso ao analisá-las! 
-, busque reservar um tempo, mínimo que seja, para fazer 
uma visita ao Santíssimo Sacramento, que se encontra no 
Sacrário, dentro da capela do Santíssimo Sacramento.1 Faça 
isso pelo menos uma vez por semana.
1 Se isso é alguma novidade, se talvez nem saiba o que é sacrário ou capela 

do Santíssimo Sacramento, é um sinal de que este livro é especialmente 
dirigido a você. Não se envergonhe, pelo contrário, vá com alegria a esse 
encontro com o Senhor Jesus Cristo: Ele o está chamando!
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Procure também ir até a igreja mais próxima da sua casa, 
do seu trabalho, ou em uma que fique em um lugar em 
que lhe seja mais conveniente. Apenas faça o propósito de 
passar alguns minutos com o Senhor. Tente realizar isso 
quantas vezes puder, mantendo esse hábito, pelo menos, 
uma vez por semana. A experiência será incrível! 

Para a visita ao Santíssimo, sugerimos alguns textos e 
indicações, mas você poderá enriquecer as possibilidades, 
conforme for realizando essa prática.

O importante é que as leituras que irá fazer, assim como 
os assuntos e as questões que possam surgir em seu coração, 
tudo isso, seja colocado diante de Jesus sacramentado. 

Como autor deste livro, posso escolher as palavras que 
julgo mais interessantes e claras, mas o abrir o coração para 
o entendimento é somente entre você e o Senhor. 

Esta obra pretende modificar sua caminhada de fé na 
escuta da Palavra, na vida comunitária e sacramental, 
por isso, somente o Senhor poderá nos dar as coordena-
das finais. 

A maior riqueza é compartilhar

O segundo compromisso é mais simples, mas também 
exigente. A experiência nos mostra que só temos êxito 
naquilo que compartilhamos, que somente somos fiéis 
àquilo que assumimos como compromisso. Compartilhar 
o que somos, temos e aprendemos, traz-nos um ganho 
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imenso, porque, quando testemunhamos as maravilhas 
que Deus faz, renovamos o mundo, as pessoas e criamos 
uma atmosfera mais positiva que poderá sustentar-nos 
nos momentos difíceis.

Pensando nisso, ao final de cada capítulo, há uma ta-
refa de testemunho, que nada mais é do que compartilhar 
com os amigos as coisas boas que a leitura nos propor-
cionou. Assim, oferecemos aos outros o que recebemos e, 
também, tiramos proveito daquilo que eles irão compar-
tilhar conosco.

Tudo vai e volta! A cada tarefa de testemunho, sugerimos 
que você faça uma foto da capela, do seu ambiente orante, 
e use #dizimoumanovaexperiencia, que tem a ver com nosso 
modo de entender e viver o dízimo e que é o pensamento 
que desejamos renovar em nossas comunidades. 

Seu testemunho ajudará muitas pessoas a não verem o 
dízimo como uma taxa ou como um consórcio para ganhar 
vantagens, mas como verdadeiro ato de louvor a Deus e 
entrega da nossa vida a ele. Viveremos juntos uma grande 
experiência e uma grande missão.

Esse testemunho será importante para muitas pessoas e 
comunidades. Além de representar uma alegria enorme a 
participação nessa renovação.

É o que convidamos você a viver como dizimista: dízi-
mo, uma nova experiência.

#dizimoumanovaexperiencia
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OS QUE ESTÃO CONOSCO  
SÃO MAIS NUMEROSOS

Nossa existência é uma rede de conexões sem fim. Vive-
mos conectados uns aos outros. Quando nascemos, depen-
demos de nossos pais para nos aquecer, alimentar, limpar, 
cuidar, e para tantas outras coisas. 

Na vida adulta não é diferente, o que recebemos dos 
outros: seus pensamentos, sentimentos, ideias, costumes, 
também interfere em nossa vida. E tudo que fazemos, com 
a melhor ou a pior das intenções, somente tem relevância 
quando ressoa na vida das outras pessoas. Não existimos 
para nós mesmos, não vivemos para nós mesmos.

Nesse sentido, o dízimo é uma experiência dessa conexão 
imensa que abraça a todos nós. Ainda que se pense equi-
vocadamente no dízimo apenas como oferta em dinheiro, 
ainda assim o dizimista é incapaz de saber todo o bem que 
se espalha através do seu dízimo.

O dízimo é ainda muito mais que isso, é um caminho de 
espiritualidade e de santificação.

Ele também sustenta tudo o que uma comunidade rea-
liza. Sua paróquia fica aberta para acolher aqueles que vêm 
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rezar? Sua paróquia celebra os sacramentos, desenvolve o 
trabalho das pastorais? Há uma imensidão de atividades 
que uma paróquia desenvolve e que é sustentada pelo dízi-
mo fiel e generoso dos filhos de Deus.

Se pudéssemos ver com os olhos da fé, enxergaríamos 
inúmeras iniciativas evangelizadoras para ajudar as pessoas 
a conhecerem Jesus e se converterem a sua Palavra. Mas po-
demos pedir a Deus que nos auxilie a enxergar que aqueles 
que estão conosco em comunhão solidária no dízimo são 
mais numerosos do que os que estão contra nós.

Na história do povo de Israel, houve uma vez que o rei 
de Aram (cf. 2Rs 6,8-23) tentou prender o profeta Eliseu, 
fazendo durante a noite um cerco na cidade, com cavalos, 
carros e uma poderosa tropa.

O rei de Aram exagerou em sua atitude, pois, para pren-
der um profeta sozinho, não precisava de tantos recursos...

Na manhã seguinte, quando o servo de Eliseu saiu de 
casa e viu todo aquele aparato que circundava a casa do 
profeta, ficou extremamente assustado, e, voltando-se ao 
profeta, exclamou: “Ai, meu senhor, como vamos fazer?”.

E a resposta do profeta, que sabia que, por estar unido 
a Deus, não se encontrava sozinho, foi a seguinte: “Não 
tenhas medo, pois são mais numerosos os que estão conos-
co que os que estão com eles”. E, depois de orar, o servo 
conseguiu ver todos aqueles que Deus tinha enviado para 
protegê-los. O rei de Aram nada pôde fazer contra o profe-
ta nem contra o povo de Deus.
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O dízimo nos traz essa experiência fantástica de saber-
mos que não estamos sozinhos. Ao mesmo tempo que 
apoiamos, somos também apoiados. 

Ele é uma grande expressão de solidariedade entre os 
filhos de Deus.

Visita ao Santíssimo Sacramento

Esta será sua primeira visita ao Santíssimo Sacramento, 
com o início da leitura deste livro. Grande momento! O 
Senhor o espera!

Recordando o cerco que o rei de Aram fez contra Eliseu 
e seu povo, em sua visita ao Santíssimo Sacramento, peça 
ao Senhor o dom de ver toda a rede de solidariedade que 
existe para que o dízimo garanta a seu povo auxílio nas 
batalhas da vida.

Pense na sua pequena comunidade, unida à paróquia, 
unida à diocese, unida a todos os projetos pastorais dentro 
e fora da diocese, e, também, no mundo.

Agradeça a Deus por ter a oportunidade de fazer parte 
desse imenso exército de salvação e resgate do mundo.

Professe sua fé, recite o Creio, coloque-se como filho 
diante do amor do Pai. Renove sua alegria em pertencer à 
Igreja, em ser batizado e amigo de Jesus.

Louve a Deus pela formação dos padres e das freiras, 
dos agentes de pastorais e catequistas, dos missionários 
e missionárias. 
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Louve a Deus pelas comunidades, paróquias e evangeli-
zadores que são mantidos graças ao dízimo fiel e generoso 
ofertado em todas as comunidades.

Louve a Deus por todos os dizimistas, nas suas mais va-
riadas condições: enfermos, sadios, injustiçados, conquis-
tando sonhos, jovens, idosos.

Louve a Deus por fazer parte dessa imensa rede de so-
lidariedade que garante e sustenta a evangelização. Reze 
usando suas palavras. Conclua com as palavras de Eliseu: 
“Os que estão conosco são mais numerosos do que os que 
estão com eles...”.

Testemunhar para renovar

Com suas palavras, registre uma frase ou ideia que mais 
chamou sua atenção neste capítulo.
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Partilhe com os amigos as suas descobertas. 

Use  #dizimonovaexperiencia e outras hashtags 

que desejar. Compartilhe a frase: “Os que estão 

conosco são mais numerosos do que os que estão 

com eles...”.


