
MINISTÉRIO DA 
MORDOMIA CRISTA

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA
2020-2025



“Bem no fim, antes que esta obra termine, milhares de dólares 
serão alegremente depositados sobre o altar. Homens e 

mulheres sentirão ser um bendito privilégio participar da obra 
de prepa- rar pessoas para subsistirem no grande dia de Deus, 

e darão centenas de dólares com a mesma liberalidade com 
que agora são doadas quantias menores.”     

—Elena G. de White, Conselhos sobre Mordomia, p. 24
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VISÃO
PESSOAS COLOCANDO DEUS EM PRIMEIRO LUGAR  
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(Gal. 2:20)



MISSÃO
CONVIDAR MEMBROS A CONFIAR EM DEUS
COMO DONO E PROVEDOR, E UNIÃO EM
SUA MISSÃO FINAL POR MEIO DE OFERTAS 
REGULARES E SISTEMÁTICAS.
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OBJETIVO 
PROPOSTO
CADA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

LOCAL EXPERIMENTA UM CRESCIMENTO 

ANUAL DE 2 PORCENTO NA TAXA DE 

PARTICIPAÇÃO DOS DIZIMISTAS E 

OFERTANTES IDENTIFICADOS EM 

COMPARAÇÃO COM OS MEMBROS 

NO COMEÇO DO ANO.
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MEDIDAS 
PRINCIPAIS
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MEDIDAS PRINCIPAIS

Área I: empoderamento espiritual

Os membros são espiritualmente nutridos, 

com foco no princípio “Primeiro Deus”, 

por meio de visitas domiciliares, 

devocionais de ofertório semanais, 

sermões regulares de sobre mordomia, 

cerimônias de compromisso anuais  

e outras atividades relevantes.
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MEDIDAS PRINCIPAIS
Área 2:educação

Todos os segmentos da membresia da igreja, 

incluindo membros em potencial, devem receber 

treinamento adequado sobre doação regular e 

sistemática, em sua responsabilidade de apoiar a 

missão local e mundial equitativamente, no 

gerenciamento das finanças pessoais e outros 

tópicos relevantes, com base na Bíblia, no livro 

Conselhos sobre Mordomia, de Ellen G. 

White, e seus outros escritos.
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Área 3: Responsabilidade e 

Transparência

Os líderes de mordomia encorajam e 

trabalham juntos com a liderança da 

igreja para estabelecer um sistema de 

controle interno, cumprir com

o uso das diretrizes de dízimo, ajudar a 

garantir que informação financeira 

regular seja dada a todos os membros, e 

engajar em outras ações que contribuem 

para construir confiança.

8

MEDIDAS PRINCIPAIS



MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O líder de mordomia/tesoureiro da igreja local deve 

reportar o cumprimento do objetivo ao conselho da 

igreja pelo menos uma vez a cada trimestre.
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Todas as unidades administrativas devem 

reportar o cum- primento do objetivo à 

organização imediatamente mais alta pelo 

menos uma vez por ano.



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Todas as igrejas locais e associações locais devem reportar 

a execução das medidas de liderança à organização ime-

diatamente mais alta pelo menos uma vez por ano.

As reuniões de Contabilidade, Revisão e Plano (ARP, 

sigla em inglês para Account, Review and Plan) devem 

ser realizadas pelo menos uma vez por ano e envolver 

os líderes de mordomia e seus equivalentes da 

organização superior para discutir a realização da 

meta e a execução das medidas de liderança.
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APOIO DO 
MINISTÉRIO DE 
MORDOMIA DA AG



Preparar e compartilhar os devocionais 

semanais de ofertório (leituras e vídeos).

Preparar e compartilhar o informativo 

mensal de Mordomia, Deus Primeiro.

Preparar e compartilhar a revista tri- 

mestral Mordomo Dinâmico. 

Desenvolver e compartilhar um 

currículo de mordomia para faculdades 

adventistas usarem para cursos de 

teologia.

APOIO DO MINISTÉRIO DE MORDOMIA CRISTÃ DA AG
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Preparar e compartilhar as postagens de 

mídia social.

 

Preparar e compartilhar o 

material da Semana Anual 

de Ênfase em Mordomia.

Preparar e compartilhar outras 

produções patrocinadas pela AG.
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Educar sobre a relevância de praticar os
princípios do Plano de Oferta Combinada.

Auxiliar na distribuição dos materiais de
Mordomia Cristã preparados pelas Divisões
ou organizações irmãs.

Organizar reuniões de ARP para os
 líderes de Mordomia da Divisão.

Fornecer Formação de Formadores (TOT, 
sigla em inglês para Training of Trainers) 
para os educadores de Mordomia.
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APOIO 
DA DIVISÃO
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ANEXO



Esta orientação estratégica 
2020/2025 do Ministério de 
Mordomia Cristã procura responder 
aos objetivos do foco estratégico
“Eu Vou” 2020/2025 da Associação 
Geral.

RESPOSTA AO
“EU VOU”
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Enfoque: En la participación de los miembros en el diezmo 
y las ofrendas, no en el dinero.

Lugar de medición: Cada iglesia local.

Período de medición: Mensual y anual.

Diezmos: Son individuales o unidades de diezmos, y cada 
uno se cuenta solo una vez al mes.

EXPLICACIÓN DEL 
OBJETIVO PROPUESTO
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Donantes regulares: Son individuos 
identificados o unidades de donación, y cada 
uno se cuenta solo una vez al mes.

Punto de referencia: Membresía de la iglesia 
local al comienzo del año.

Línea de base: El porcentaje de diezmadores y 
donantes de ofrendas del año anterior.

Recopilación de información: Los tesoreros de 
la iglesia local proporcionan el número de 
diezmadores y donantes de ofrendas para cada 
mes.
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Reconhecer que todos os ministérios da igreja já 
estão nutrindo pessoas para adotar os 
princípios de mordomia em geral; as atribuições 
do Departamento do Ministério da Mordomia 
são focar, não de forma exclusiva, em convidar 
membros a confiar em Deus como Dono e 
Provedor, e acompanhar em Sua missão final 
por meio de ofertas regulares e sistemáticas.

FOCO 
DEPARTAMENTAL
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Seguindo à recomendação do voto do 
Concílio de Primavera da AG de 2002, o 
Departamento do Ministério de Mordomia da 
AG encorajará a adoção e aplicação do Plano 
de Ofertas Combinadas por parte
das divisões, explicando o plano e mostrando 
suas vantagens.

PLANO 
DE OFERTAS 
RECOMENDADO

Lorem ipsum
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English Arabic Turkish Bengali
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Portuguese Farci Chinese—Children Russian



25

Spanish Mizo French Chinese
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Bislama Simple English Dutch German
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Hindi English—Children Punjabi



VISITE NOSSOS SITES

https://stewardship.adventist.org/

SIGA-NOS NO FACEBOOK

https://www.facebook.com/GCStewardshipMinistries/

SIGA-NOS NO TWITTER

https://twitter.com/dynamicstewards

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

https://www.instagram.com/gcstewardshipministries/
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“A obra missionária em nosso país progredirá muito, em todos os senti-

dos, quando for manifestado em prol da prosperidade das missões estran-

geiras um espírito de maior liberalidade, abnegação e desprendimento; 

pois a prosperidade da obra em nosso país depende grandemente, abaixo 

de Deus, da influên- cia resultante da obra evangélica nos países distantes. 

É agindo ativamente para suprir as necessidades da causa de Deus que 

pomos a alma em contato com a Fonte de todo poder.”

—Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, vol. 6, p.27
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