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Dízimo 

 

1. No ano passado, em nome do Regional NE 3, e por pedido do Conselho Permanente, 

apresentei para a 52ª Assembleia Geral a questão do Dízimo. Os Bispos do NE 3 desejavam 

que fosse feita  uma reflexão sobre essa Pastoral, com o envolvimento de todas as Dioceses.  

Como não há Diretrizes para todo o país, multiplicam-se muitas (e excelentes) experiências 

em nossas Dioceses, mas sem uma linguagem comum. Pedíamos, pois, que possíveis 

"Diretrizes" pudessem ser seguidas por todas as Dioceses ou, ao menos, por aquelas que o 

desejassem. A Assembleia foi chamada a se pronunciar sobre a conveniência ou não desse 

estudo. Seu pronunciamento foi favorável e a Presidência nomeou uma Comissão.  

2. A Comissão nomeada iniciou seu trabalho. Foi preparado um livro sobre o Dízimo, que será 

entregue a todos ainda nesta Assembleia. Além disso, vimos a necessidade de um Seminário 

nacional sobre este tema, com representantes de todas as Dioceses. Ele acontecerá aqui em 

Aparecida, de 30 de outubro a 02 de novembro p.v.. Adiantamos que as Dioceses ou 

Prelazias que tiverem alguma dificuldade para o envio de um representante, poderão 

solicitar ajuda (total ou parcial). Estamos buscando recursos para isso, pois vemos que será 

importante uma ampla "presença" da Igreja no Brasil, quer já tenham implantado o Dízimo, 

quer não o tenham feito ainda. Oportunamente, mandaremos correspondência (e-mail) com 

as necessárias informações sobre este Seminário.  

3. Nesta 53ª Assembleia, esperamos dos Bispos contribuições, sugestões e propostas para o 

material que estamos preparando em vista do referido Seminário. Tal subsídio, muito 

provavelmente, será publicado na série "Estudos" da CNBB). 

4. No encontro dos grupos, entre outras questões desejamos saber: 

 O que o grupo espera do Subsídio sobre o Dízimo?  

 Que sugestões pode dar para esses Subsídios? 

 Que temas deverão ser levados em conta? 

 Julga necessária uma linguagem comum neste campo? 

 Das total de Dioceses representadas no Grupo, em quantas o Dízimo já foi implantado? 

 Sua Diocese já enviou para a Comissão o material (próprio) que usa? 
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