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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. 
E bom saber que o Dízimo tem destino certo.  
Ele é direcionado para três dimensões da obra evangelizadora da Igreja. 
Dimensão Religiosa: suprir com recursos, todas as necessidades direta ou indiretamente ligadas ao culto, aos seus 
ministros e com o templo. 
Dimensão Social: suprir as necessidades dos irmãos mais necessitados da comunidade, atendidos pelas pastorais 
sociais. 
Dimensão Missionária: deve sustentar financeiramente as ações de evangelização da comunidade exercidas fora 
do território da paróquia. 

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 muitíssimas 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.” 

 

 



Com o dízimo aprendemos a CONTRIBUIR para com a comunidade da qual fazemos parte e pela qual 
somos corresponsáveis.  
O Dízimo de hoje, constrói a Igreja de amanhã.  
Faça essa experiência de doação.  

Seja Dizimista!!! 

Preencha esse formulário abaixo e participe da Evangelização da nossa Paróquia. 
 

Caso tenha interesse o valor do dízimo poderá ser feito através de Depósito IDENTIFICADO.  
Bradesco Agência 2572 Conta Corrente 21880-4 
Favorecido: Paróquia Nossa Senhora da Glória. CNPJ: 07.210.925/0023-11  
 

 


