Prezado Pároco e Equipe Pastoral do Dízimo,
Mais uma vez aproxima-se a “Campanha de Conscientização do Dízimo”, realizada em
nossa Arquidiocese no mês de julho.
Aproveitando o clima da Copa do Mundo, elaboramos uma campanha motivadora que irá
fortalecer a seleção dos dizimistas em nossa Arquidiocese. O objetivo é incentivar e motivar os
fiéis para uma participação com entusiasmo, ânimo, alegria e confiança.
Recentemente, efetuamos uma amostragem estatística baseando-nos nas fichas de inscrição de dízimo de algumas paróquias e identificamos que apenas 14% (catorze por cento) da população católica economicamente ativa, naquela região, é dizimista. Se considerarmos somente
aqueles que de fato contribuem, esse índice cai para 9% (nove por cento).
Aí está um dos motivos pelos quais somente temos o necessário para o nosso custeio,
faltando o necessário para investimentos em projetos de evangelização, missionários e de promoção humana.
Exemplificando, no nível arquidiocesano, faltam recursos para a construção do novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia – IFTAV, casa sacerdotal, casa do propedêutico, veículos
de comunicação entre outros...
Se considerarmos as paróquias e comunidades, essa lista com certeza vai aumentar bastante. São inúmeras as comunidades que necessitam comprar terrenos, reformar, ampliar ou
construir igrejas, centros pastorais ou catequéticos. Quantas realidades necessitam de projetos
sociais e de promoção humana.
Façamos uma boa campanha distribuindo os materiais (flyer, cartaz, banner, adesivo para
carro e camisa). O layout do banner e adesivo para carro está pronto, basta solicitar ao departamento de pastoral.
Toda campanha requer investimento. Portanto, não tenha receio de investir neste material. Adquira e distribua para o maior número possível de católicos no território da sua paróquia.
Aproveite o momento e faça da campanha um momento missionário. Não objetivamos apenas
o dízimo mas, também, todas as pessoas afastadas do nosso convívio eclesial. O dízimo é resultado de uma consciência eclesial bem formada que nos faz discípulos e missionários de Jesus
e colaboradores, conforme a capacidade financeira de cada um, na sustentação dos meios e
instrumentos necessários para a ação evangelizadora da Igreja (Lc 8, 1-3).
Que Deus abençoe esta campanha!

Dom Luiz Mancilha Vilela, sscc
Arcebispo Metropolitano de Vitória do Espírito Santo

“Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou
constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria.” (2Cor 9, 7)

