
RELATÓRIO DA PASTORAL DO DÍZIMO – PARÓQUIA SÃO JORGE 

A Pastoral do Dízimo é um serviço realizado na Igreja e tem como papel 
principal conscientizar cada participante da comunidade da sua 
responsabilidade com a sua Igreja e com a sua Comunidade, levando a refletir 
e organizar as contribuições. Tornar o cristão responsável comunitariamente. 

AGENDA 2017 

* Reuniões — quarta-feira (após a novena), às 20h, no Centro Pastoral, dias: 
08/04, 07/06, 11/10. Quando foi necessário debater algum assunto de último 
caso, era realizado no grupo WhatsApp da Pastoral do Dízimo. 

* Escala para o plantão do dizimo é feita mensalmente para as três missas de 
fim de semana, para a novena do Perpétuo Socorro na quarta e missas 
especiais. 

* Estamos desenvolvendo estudos sobre: O que é a Pastoral do Dízimo? O que 
é o Dízimo? 

Buscando de essa maneira entender qual é o nosso papel desenvolvido dentro 
de uma pastoral, leituras como do IUBE, Pe. Cristovam, entre outros estão nos 
auxiliando nessa formação para agentes e equipes pastorais. 

* No segundo domingo é realizado o Domingo da Caridade e do Dizimista. 
Deixamos no início de cada missa espelhado na tela uma mensagem para os 
dizimistas. 

 
*Participação em eventos  

Assumimos a doação de refrigerantes para os eventos realizados na Paróquia, 
como na festa do Padroeiro, festa Julina e na Tarde do Chá. 

Realizamos o sorteio de brindes no dia das mães e, no mês de Setembro, o 
sorteio de uma Bíblia que foi benta e com uma dedicatória do Padre. 

Foram também feitas algumas rifas.  A primeira para ajudar na compra das 
cortinas para o centro pastoral; outra para ajudar na compra das cadeiras para 
o salão paroquial. A última rifa desse ano será para compra dos calendários 
que serão distribuídos para os paroquianos. 

Participantes da Pastoral do Dizimo: 

Luis Gebeluka, Vera Andrade, Neuto Novelin, Cleide Gloeben, Diego, Virginia. 

Irene S. Fonseca (Coordenadora).  

 



 

 

 


