Quem é Discípulo Missionário na Igreja, está dispensado de entregar o Dízimo?
Quem for capaz de produzir do nada um sol, uma lua, um céu, um firmamento, um chão, uma brisa,
um grão de areia, um amor do tamanho do amor de mãe e for capaz de amar e perdoar as pessoas
com a mesma intensidade com que Deus nos ama e nos perdoa, esse sim, está dispensado de
entrega o Dízimo.

Também é bom saber que, está dispensado também de ter esta responsabilidade cristã, quem não
acredita em Deus. Entregamos o Dízimo para Deus. Quem não tem fé, para quem o entregará?
Também não precisa ser dizimista, quem não tem nada para devolver. Estes irmãos mudam de lado,
ao invés de estarem no lado dos que devolvem, passam para o lado dos que recebem ajuda. A igreja
deve socorrê-los com o Dízimo dos que tem o que entregar. Um socorro temporário. (Dimensão
Social)
Quando doamos um pouco do nosso tempo, fazendo algum serviço à nossa igreja, certamente Deus
terá um carinho especial para conosco.
Se por causa desta doação deixamos de devolver o dizimo, estamos negociando com Deus;
estamos cobrando pela nossa doação. A doação não requer compromisso: é um serviço voluntario.
Dizimo é compromisso; é assumir totalmente a nossa fé e o nosso discipulado missionário.

1. Se você já é DIZIMISTA e é FIEL, Deus lhe abençoe sempre!
2. Se você é DIZIMISTA e há muito tempo não devolve o seu Dizimo e quer voltar a fazê-lo,
Deus com certeza tem lhe abençoado também!
3. Se você ainda não é DIZIMISTA e quer fazer a experiência de Amor de Deus por voce,
Deus lhe abençoará ainda mais!
4. Em qualquer dos casos acima, principalmente o item 2 e 3, pedimos que vá até a mesa do

dízimos (na Paróquia, Capelas e Condomínios), que fazem parte da Bom Jesus dos
Migrantes,

para ATUALIZAR o nosso Banco de Dados.

Pastoral do dizimo – 2017

01/02/2017 16:44:57

