
 

 

Os Dez Mandamentos do Dízimo  
 

1 – Sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu 
próximo. (2Co 9,7); 

2 – Sou dizimista porque reconheço que tudo recebo 
de Deus. (Sl 23; 1Co 4,7); 

3 – Sou dizimista porque minha gratidão a Deus me 
leva a devolver um pouco do muito que recebo. (Lc 
17, 11-19); 

4 – Sou dizimista porque aceito como palavra de Deus 
o que leio na Bíblia. (Ml 3,10; Lc 21,14); 

5 – Sou dizimista porque creio, e confio, em Deus Pai. 
(Mt 6,25-31); 

6 – Sou dizimista porque o ato de partilha irá matando 
o meu egoísmo. (Lc 12,16-21; Pd 4,8); 

7 – Sou dizimista porque creio na vida cristã em 
comunidade. (Mt 18,20); 

8 – Sou dizimista porque Deus, o único pai rico, não 
quer ninguém passando necessidade. (Mt 25,40); 

9 – Sou dizimista porque gosto de viver em liberdade 
e alegria. (Jo 14,1-5; Mt 25,34); 

10 – Sou dizimista porque quero ver minha 
comunidade crescer e minha Igreja testemunhar o 
Evangelho de Jesus no mundo inteiro. (Mt 28,19-20; 
Mc 16,15). 
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Dízimo, expressão de fé e 
responsabilidade com a Igreja.  
Colabore você também, Seja Dizimista! 
  

O dízimo é a retribuição a Deus de uma parte de 
tudo o que Ele nos dá. 
É bom saber que o Dízimo tem destino certo.  
Ele é direcionado para quatro dimensões da obra 
evangelizadora da Igreja. 
Dimensão Religiosa: Cultivar e aprofundar a 
relação com aquele de quem provém tudo o que 
ele é e tudo o que ele tem, e expressa, na gratidão, 
sua fé e sua conversão. 
Dimensão Eclesial: suprir com recursos, todas as 
necessidades direta ou indiretamente ligadas as 
celebrações, aos seus ministros e com o templo. 
Dimensão Missionária: sustentar financeiramente 
as ações de evangelização da comunidade 
exercidas fora do território da paróquia. 
Dimensão Caritativa: suprir as necessidades dos 
irmãos mais necessitados da comunidade, 
atendidos pelas pastorais sociais. 



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 se mantém em atividade, 
sustenta seus trabalhos de evangelização e 
realiza muitas 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 
mais perto de Deus. O dízimo é um 
compromisso. Representa a nossa vontade 
de colaborar, de verdade, com o Projeto 
Divino neste mundo. 
 
Antes de começar a gastar, devemos honrar 
a Deus dando-lhe o que lhe pertence 
primeiro. A Bíblia diz em Provérbios 3:9 
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as 
primícias de toda a tua renda.” 
 
Dá com alegria como quem quer agradar a 
Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7 “Cada um 
contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, nem por constrangimento; 
porque Deus ama ao que dá com alegria.” 
 
Deus diz que o que damos deve refletir com 
honestidade o que recebemos. A Bíblia diz 
em Deuteronômio 16:17 “Cada qual 
oferecerá conforme puder, conforme a 

bênção que o Senhor teu Deus lhe houver 
dado.” 
 
Dar o dízimo é uma forma de aprender que 
Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. A 
Bíblia diz em Deuteronômio 14:22-23 
“Certamente darás os dízimos de todo o 
produto da tua semente que cada ano se 
recolher do campo. E, perante o Senhor teu 
Deus, no lugar que escolher para ali fazer 
habitar o seu nome, comerás os dízimos do 
teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os 
primogênitos das tuas vacas e das tuas 
ovelhas; para que aprendas a temer ao 
Senhor teu Deus por todos os dias.” 
 

Oração do Dizimista 
 

Recebei, Senhor, o meu dízimo oferta. 
Ela não é uma esmola, porque não sois 
mendigo. 
Não é apenas uma contribuição porque 
não precisais dela. 
Não é o resto que me sobra que vos 
ofereço. 
Esta importância, Senhor, representa a 
minha gratidão e o meu reconhecimento, 
pois se tenho algo, é porque Vós me 
destes. 
Amém! 
 

 
 


