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Comunidade: lugar de encontro,
fé, partilha e compromisso
INTRODUÇÃO
É urgente resgatarmos o motivo de nos organizarmos em comunidade, o significado que a vida
comunitária imprime no exercício da fé e o lugar que o dizimista ocupa nesse espaço. Para motivar
essa reflexão, o Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo propõe para a Campanha
Anual do Dízimo o tema: “Comunidade: lugar de encontro, fé, partilha e compromisso”, e o lema
“Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles” (Mt 18,20).
Ser dizimista é ocupar com maturidade seu lugar na comunidade de fé. Tornando-se protagonista
do sustento da comunidade e motivador das ações de evangelização e caridade. Assim como nas
primeiras comunidades cristãs somos convidados a ouvir a Palavra de Deus, realizar a partilha
fraterna dos bens e dos dons, comungar da mesma mesa e solidarizarmos uns com os outros na
prática da caridade e na amizade.
Adaptando-se à realidade e novas possibilidades impostas pela pandemia, deseja-se que o mês
do dízimo seja celebrado com criatividade, especialmente em Ação de Graças por cada dizimista,
reanimando nossas comunidades a viverem a Alegria do Evangelho, através do encontro, da fé,
da partilha e do compromisso. Sugere-se, ainda, que, durante todo o mês, utilize-se de estratégias
para sensibilizar as pessoas para a experiência dizimal. Seja pelos meios virtuais, presenciais e na
oração em família. Promova-se momentos de oração: reze pelos dizimistas e por toda comunidade
paroquial. Priorize a evangelização pessoal, principalmente, das lideranças, forças vivas da
comunidade. Valorize as pessoas.
Como suporte para o mês de conscientização, o Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do
Dízimo preparou modelos de cartazes, folder, flyers, camisa, banners, divulgações para as redes
sociais e roteiros com sugestões (pistas, comentários, preces e orações) para cada semana do mês
e um encontro do Círculo Bíblico preparado para a última semana do mês de novembro.
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1ª SEMANA (DE 1 A 7 DE NOVEMBRO)
7/11 – Solenidade de Todos os Santos
NAS MISSAS PRESENCIAIS:
• Cuide-se para que as pessoas sejam bem acolhidas. Que o “cantinho da partilha / sala de acolhida do dízimo”
esteja preparado para receber as pessoas e os agentes da Pastoral do Dízimo estejam aptos para fornecerem
as informações que forem solicitadas. Tudo seguindo rigorosamente os protocolos sanitários. Sugestão: seja
afixado logo na entrada, em local visível um cartaz ou banner como o tema e o lema da campanha desse ano:

COMUNIDADE: LUGAR DE ENCONTRO, FÉ, PARTILHA E COMPROMISSO
“Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome,
eu estou ali, no meio deles.” (Mt 18,20)
• Durante a homilia, que o celebrante mencione que neste domingo inicia-se o mês do dízimo, quando
celebraremos em Ação de Graças pela vida de todos os dizimistas.
Comentário inicial: Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o mês de novembro é dedicado à conscientização
sobre o dízimo. Com o tema, “Comunidade: lugar de encontro, fé, partilha e compromisso” e o lema “Pois onde
se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles” (Mt 18,20), assim como nas primeiras
comunidades cristãs, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus, realizar a partilha fraterna dos bens e
dons, comungar da mesma mesa e solidarizarmos uns com os outros na prática da caridade e na amizade. A
comunidade é o lugar do encontro. É formada por pessoas que têm algo em comum ou compartilham o que
têm e o que são. Trata-se da comunhão das pessoas entre si e delas com o Deus Trino. Essa comunhão se realiza
fundamentalmente pelo Batismo e pela Eucaristia. A comunidade participa da vida divina na partilha de vida
fraterna ao comungar na mesa, ao professar a mesma fé, ao testemunhar a caridade que revela o amor salvífico
de Deus. (cf. Doc 100, CNBB, pag. 79)
Sugestões de preces:
• Senhor, que o nosso dízimo seja o reflexo da nossa participação ativa na vida da comunidade. Rezemos.
• Senhor, que nossa comunidade seja lugar de alegria, de encontro e vivência da autêntica espiritualidade
cristã. Rezemos.
• Senhor, ilumine nossa comunidade para que ela permaneça sempre atenta aos sinais dos tempos e a sua
Palavra. Rezemos.
Oração final: Senhor, Deus Pai amoroso, que saibamos partilhar com alegria os frutos do nosso trabalho. Que
este gesto que brota do nosso coração seja capaz de nos tornar pessoas melhores diante de ti e dos irmãos.
Que tenhamos coragem de ocupar o nosso lugar na igreja e na sociedade com a alegria de reconhecer que só
o Senhor é nosso sustento e fortaleza. Amém.
NAS TRANSMISSÕES VIRTUAIS / REDES SOCIAIS DIGITAIS e OUTROS MOMENTOS DE ENCONTRO:
• Cuide-se para que a mensagem do dízimo seja transmitida de alguma forma. Utilizem as artes dos flyers, posts
e banners produzidos pelo Secretariado Arquidiocesano do Dízimo. Pode-se reproduzir e distribuir o folder que
contêm todas as dimensões do dízimo, excelente subsídio para formação inicial.
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2ª SEMANA (DE 8 A 14 DE NOVEMBRO)
14/11 – Domingo da 33ª Semana do Tempo Comum
Utilizar os cartazes, flyers e folders referentes à dimensão CELEBRAR / Comunidade: lugar de fé, disponibilizados
pelo Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo.
NAS MISSAS PRESENCIAIS:
• Projetar ou distribuir o material referente à dimensão CELEBRAR.
• Se for oportuno, pode-se convidar um ou dois dizimistas para dar o seu testemunho, durante a homilia ou no
final da celebração.
• Observação: no dia 14/11 celebra-se o Dia Mundial dos Pobres, cabe lembrar essa celebração instituída pelo
Papa Francisco, que, oportunamente, irá introduzir a semana seguinte, na qual dedicaremos as reflexões à
dimensão caritativa do dízimo.
Comentário inicial: “O sentido comunitário realiza e reforça a dimensão pessoal de cada cristão. Como no corpo,
em que cada membro é necessário para o bem de todos, na comunidade, ‘Cristo abraça em Si mesmo todos
os crentes que formam o seu corpo, o cristão compreende-se a si mesmo neste corpo, em relação primordial
com Cristo e os irmãos na fé’. (cf. Doc 100, CNBB, pág. 80) É durante a Celebração da Palavra e da Eucaristia
que nos alimentamos para a vida. O dízimo é um gesto de fé. Para o dizimista, a comunidade é a extensão da
sua casa. Com gratidão ele contribui para o sustento de suas estruturas (templo, salões paroquiais, secretaria,
funcionários entre outros). Parte da arrecadação do dízimo, também, é destinada ao fundo de solidariedade
arquidiocesano que viabiliza vários projetos.
Sugestões de preces:
• Senhor, com o dízimo a paróquia pode honrar seus compromissos, manter e ampliar suas estruturas e espaços
físicos, auxilie-nos a sermos bons administradores. Rezemos.
• Senhor, ajudai-nos a reconhecer e valorizar os esforços de cada fiel em prol da comunidade. Rezemos.
Oração final: Senhor, estamos aqui para agradecer por todo o cuidado e zelo que tens para conosco. Fazeinos perseverar na fidelidade do vosso amor, que todos os nossos esforços sejam com o propósito de edificar a
Vossa Igreja. Ajude-nos a sermos vigilantes diante das diversidades da vida. Amém.
NAS TRANSMISSÕES VIRTUAIS E REDES SOCIAIS DIGITAIS:
• Cuide-se para que a mensagem do dízimo seja transmitida de alguma forma. Principalmente aquelas
relativas à dimensão CELEBRAR. Utilizem as artes dos flyers, posts e banners produzidos pelo Secretariado
Arquidiocesano do Dízimo.
• Gravar um vídeo ou elaborar um “post” mostrando como o dízimo é aplicado na dimensão CELEBRAR e
disponibilizá-lo nas redes sociais. A sugestão é que nesse vídeo seja mostrado os momentos de encontro e
celebração em comunidade, enfatizando tudo o que é necessário para a sua realização.
REFLEXÃO PARA OS GRUPOS E LIDERANÇAS:
• Como podemos melhor aplicar o dízimo na dimensão CELEBRAR? A paróquia possui um planejamento
estratégico com o objetivo de bem distribuir seus recursos financeiros nas três dimensões do dízimo? Os fiéis
são informados que parte do dízimo contribui também com as estruturas arquidiocesanas e seus projetos?
Conhecem o Fundo de Solidariedade?
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3ª SEMANA (DE 15 A 21 DE NOVEMBRO)
21/11 – Domingo da 33ª Semana do Tempo Comum – Solenidade de Cristo Rei do Universo
Utilizar os cartazes, flyers e folders referentes à dimensão PARTILHAR / Comunidade lugar de partilha,
disponibilizados pelo Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo.
NAS MISSAS PRESENCIAIS:
• Contextualizar a experiência dizimal e a dimensão da PARTILHA.
• Projetar ou distribuir o material referente à dimensão PARTILHAR.
• Sugere-se uma breve apresentação das ações sociais realizadas durante o ano e abordar algumas questões:
A comunidade conhece o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental e seus projetos? Conhecem
a Providens? A comunidade tem NAASP e/ou participa da Rede de Articulação da Solidariedade da Arquidiocese
de BH?
Comentário inicial: A comunidade é lugar da partilha de bens e de dons. Trata-se da manifestação autêntica
da fé dos cristãos. Os membros da comunidade vivem o compromisso social, especialmente promovendo a
justiça e os direitos humanos, numa evangélica opção pelos pobres e na prática da ética do cuidado com todos
os necessitados da sociedade. (cf. Doc 100, CNBB, pág. 84) A caridade para com os pobres é uma dimensão
constitutiva da missão da Igreja. O dizimista é solidário. “Deus ama quem dá com alegria” (2 Cor 9,7). É a alegria
de doar com liberdade e consciência de ser um sinal de partilha. Com o seu dízimo a igreja investe nas ações
sociais e projetos de transformação e promoção humana. Hoje, somos convidados a rezar para que a dimensão
social do dízimo alcance, cada vez mais, os seus objetivos.
Sugestões de preces:
• Senhor, pelos nossos governantes, para que tomem decisões assertivas e elaborem políticas públicas que
favoreçam o povo, reduzindo a desigualdade social. Rezemos.
• Senhor, por todos cristãos, leigos e leigas, que conscientes da sua responsabilidade enquanto Igreja,
perseverem no caminho da justiça e da paz. Rezemos.
• Senhor, por todos os dizimistas, que não lhes falte o pão de cada dia, a saúde e a paz. Rezemos.
Oração final: Senhor, que Jesus seu Filho amado seja exemplo para todos nós no cuidado com os pobres, as
minorias e os marginalizados. Que saibamos acolher sem julgar, ajudar sem cobrar e amar sem esperar nada em
troca. Senhor nós te pedimos: dá o pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão.
NAS TRANSMISSÕES VIRTUAIS E REDES SOCIAIS DIGITAIS:
• Cuide-se para que a mensagem do dízimo seja transmitida de alguma forma. Principalmente aquelas
relativas à dimensão PARTILHAR. Utilizem as artes dos flyers, posts e banners produzidos pelo Secretariado
Arquidiocesano do Dízimo.
• Elaborar um mural virtual com gestos de solidariedade, conforme a realidade paroquial, mostrando como o
dízimo pode ser aplicado na dimensão PARTILHAR.
REFLEXÃO PARA OS GRUPOS E LIDERANÇAS:
A comunidade conhece o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental e seus projetos? Conhecem
a Providens? A comunidade tem NAASP e/ou participa da Rede de Articulação da Solidariedade da Arquidiocese
de BH? Como podemos melhor aplicar o dízimo na dimensão PARTILHAR e ampliar as ações de solidariedade
e acolhida fraterna?
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4ª SEMANA (DE 22 A 30 DE NOVEMBRO)
28/11 – 1º Domingo do Advento
Utilizar os cartazes, flyers e folders referentes à dimensão EVANGELIZAR / Comunidade: lugar de compromisso,
disponibilizados pelo Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo.
NAS MISSAS PRESENCIAIS:
• Contextualizar como o Dízimo contribui com o processo de Evangelização. A importância da formação, da
catequese e das missões.
• Projetar ou distribuir o material referente à dimensão EVANGELIZAR.
Comentário inicial: A comunidade cristã é lugar de compromisso. Ela “anuncia Jesus Cristo e acolhe novos
membros que, pelo Batismo, se tornam discípulos do Senhor” (cf. Doc 100, CNBB, pág. 49). A comunidade,
portanto, é por sua natureza missionária, responsável pelo testemunho e pelo anúncio da Boa Notícia, pela
Evangelização. O dizimista dá testemunho de fé e com seu dízimo contribui para a organização de momentos
formativos, promoção da catequese, impulsiona o sustento das pastorais e a capacitação dos ministros
ordenados, leigos e leigas.
Sugestões de preces:
• Senhor, por todos os dizimistas da nossa paróquia, para que perseverem em seu compromisso com a Igreja.
Rezemos.
• Senhor, te pedimos pela Santa Igreja, em especial pelo Papa Francisco e por todo o clero em sua missão
evangelizadora. Rezemos.
• Senhor, que cada um de nós, membros dessa comunidade, nos tornemos cada vez mais conscientes da nossa
corresponsabilidade para o crescimento da ação evangelizadora da Igreja. Rezemos.
Oração final: Senhor, nos sustente na missão. Que todas as adversidades enfrentadas nos sirvam como
remédio para nos tornarmos pessoas mais comprometidas com o vosso Reino. Que saibamos verdadeiramente,
celebrar, partilhar e evangelizar conforme a tua vontade. Que nossas comunidades se fortaleçam como lugar
de encontro, fé, partilha e compromisso. Amém.
NAS TRANSMISSÕES VIRTUAIS E REDES SOCIAIS DIGITAIS:
• Cuide-se para que a mensagem do dízimo seja transmitida de alguma forma. Principalmente, aquelas
relativas à dimensão EVANGELIZAR. Utilizem as artes dos flyers, posts e banners produzidos pelo Secretariado
Arquidiocesano do Dízimo.
• Gravar um vídeo na comunidade com testemunhos mostrando como o dízimo é aplicado na dimensão
EVANGELIZAR e disponibilizá-lo nas redes sociais. Dizimistas falando sobre o compromisso de entregar o
dízimo e os sentimentos que essa ação os proporciona também é interessante.
REFLEXÃO PARA OS GRUPOS E LIDERANÇAS:
• Como podemos melhor aplicar o dízimo na dimensão EVANGELIZAR? A paróquia tem investido seus
recursos na catequese, PASCOM e outros serviços em prol da evangelização? Vocês conhecem o Seminário
Arquidiocesano? Já acolheram seminaristas para ações pastorais na paróquia? Partilhem experiências.
• Realizem os encontros dos Círculos Bíblicos, em especial, o quarto encontro do mês, fornecido pela Arquidiocese
de BH e que foi preparado pelo Secretariado Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo.
• Sugere-se à paróquia elaborar o Planejamento Financeiro-Pastoral para 2022 pensando na melhor
aplicabilidade em todas as dimensões do dízimo. Quais novos projetos podemos abraçar?

