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“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 preparar pessoas para subsistirem no grande dia de Deus, e 
darão centenas de dólares com a mesma liberalidade com que 

agora são doadas quantias menores”

(Ellen G. White, Conselhos sobre Mordomia, p. 24).
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VISÃO
PESSOAS COLOCANDO 
DEUS EM PRIMEIRO LUGAR



MISSÃO
CONVIDAR MEMBROS A CONFIAR  
EM DEUS COMO DONO E PROVEDOR E 
A ASSOCIAR-SE COM ELE EM SUA MISSÃO 
FINAL ATRAVÉS DA DADIVOSIDADE 
REGULAR E SISTEMÁTICA.
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NOSSO OBJETIVO
CADA ANO, UM ADICIONAL DE 2% 
NO NÚMERO DE MEMBROS DIZIMISTAS 
E OFERTANTES EM COMPARAÇÃO COM 
O MESMO NÚMERO DO ANO ANTERIOR
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MEDIDAS INICIAIS 
PARA O SUCESSO
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MEDIDAS INICIAIS PARA O SUCESSO

Área 1: Fortalecimento 
Espiritual

Membros nutridos espiritualmente, 
com foco no princípio “Primeiro 
Deus”, através de visitação nos lares, 
devocionais de ofertórios semanais, 
sermões de mordomia cristã 
regulares e cerimônias anuais de 
renovação de votos. 
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MEDIDAS INICIAIS PARA O SUCESSO

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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MEDIDAS INICIAIS PARA O SUCESSO

Área 3: Responsabilidade e 
Transparência

Os líderes de mordomia cristã 
encorajam e trabalham junto com 
a liderança da igreja para estabelecer 
um sistema de controle interno, 
cumprem com as diretrizes do uso 
do dízimo e ajudam a garantir que 
as informações financeiras sejam 
regularmente fornecidas aos 
membros da igreja.
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MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O líder de mordomia/tesoureiro da igreja 

local deve relatar sobre o alcance da meta 

à comissão da igreja pelo menos uma vez 

por trimestre.

Todas as unidades administrativas devem 

relatar sobre o alcance da meta para a 

próxima organização superior pelo menos 

uma vez por ano.



MORDOMIA 
CRISTÃ DA AG

APOIO DO MINISTÉRIO DE
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APOIO DO MINISTÉRIO DE 
MORDOMIA CRISTÃ DA AG

Compartilhar os devocionais de 

ofertório semanais (leituras e vídeos).

Compartilhar o material da Semana Anual 

de Ênfase em Mordomia Cristã.

Compartilhar a revista trimestral 

Mordomo Dinâmico.

Tenha acesso a esses conteúdos em:
adventistas.org/pt/mordomiacrista/ 
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APOIO DO MINISTÉRIO DE MORDOMIA 
CRISTÃ DA AG

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 para os 
Líderes de Mordomia.  



RESPOSTA AO 
“EU VOU”
Esta orientação estratégica 2020/2025 do 
Ministério de Mordomia Cristã procura 
responder aos objetivos do foco estratégico 
“Eu Vou” 2020/2025 da Associação Geral.
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FOCO 
DEPARTAMENTAL
Reconhecendo que todos os ministérios da igreja já estão 
estimulando as pessoas a abraças os princípios amplos de 
mordomia cristã o foco do líder desse departamento deve 
ser convidar os membros a confiar em Deus como proprietário 
e provedor e a ser sócios em sua missão final por meio da 
fidelidade regular e sistemática.
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PLANO DE 
OFERTAS 
RECOMENDADO
Em cumprimento do voto do concílio de 2002, o departamento
de Mordomia Cristã da Associação Geral recomenda o uso do Plano 
de Ofertas Combinadas por parte de todas as Divisões, explicando 
o plano e mostrando suas vantagens.



18

SEPARAR o primeiro momento de cada dia 
para MEDITAR NA PALAVRA DE DEUS.

SEPARAR um momento de cada dia para o 
estudo da LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA.

ESCOLHER dois momentos de cada dia para 
o CULTO FAMILIAR, um pela manhã e outro 
pela noite.

ESTAR em constante comunhão com Deus 
por meio da ORAÇÃO.

DEVOLVER FIELMENTE O DÍZIMO ao Senhor 
(10% de minhas rendas).

DEDICAR UMA PORCENTAGEM REGULAR de 
minhas rendas (              %) como uma 
OFERTA ao Senhor.

FORMAR um novo HÁBITO SAUDÁVEL 
seguindo os princípios indicados por Deus.

TRABALHAR com Deus usando MEUS DONS 
para poder compartilhar as boas-novas da 
salvação.

Nome: Data: 



(Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, v. 6, p. 27).
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“A obra missionária em nosso país progredirá muito, em todos 
os sentidos, quando for manifestado em prol da prosperidade 

das missões estrangeiras um espírito de maior liberalidade, abnegação
e desprendimento; pois, abaixo de Deus, a prosperidade da obra em 

nosso país depende grandemente, abaixo de Deus, da influência 
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.”



ANEXO
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SERMONÁRIO MENSAL
DE MORDOMIA CRISTÃ

Livreto com a série de 
12 temas do Sermão Mensal 
de Fidelidade 2021:
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SERMONÁRIO DE 
SEMANA DE ORAÇÃO 
DE MORDOMIA CRISTÃ
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MORDOMIA CRISTÃ
PARA EMPREENDEDORES

Este material consegue ao 
mesmo tempo ser um profundo
estudo bíblico e uma leitura 
reflexiva com aplicações 
práticas para o dia a dia do 
empreendedor adventista. 
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VÍDEOS
PROVAI E VEDE

A cada sábado, os vídeos 
ajudam a mostrar o cuidado 
de Deus por Seus fi lhos, 
principalmente quando 
escolheram acreditar Nele 
por meio de sua fidelidade.
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VÍDEOS PRIMEIRO DEUS
Vídeos semanais sobre comunhão 
e fidelidade a Deus que podem ser 
usados para:

- O crescimento espiritual pessoal;
- Durante o culto em família;
- Reuniões de adoração e 
   pequenos grupos.
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MEDITAÇÃO PARA
PÔR DO SOL 2021
FIÉIS A TODA PROVA
Ao longo deste ano, 
vamos conhecer histórias 
de abnegação, resiliência e 
principalmente confiança 
na providência divina.
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CURSO BÍBLICO
CRESCENDO EM CRISTO

O material é composto por 
um guia que deve ser estudado 
diariamente e trata de macrotemas
como identidade adventista, 
testemunho cristão e o emprego 
dos dízimos e ofertas, por exemplo, 
de modo didático.
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DEUS 1º TEEN

Preparado para os alunos da 
“Base Teen”, com o intuito de 
fortalecer os princípios da 
mordomia cristã nos adolescentes.
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MANUAL DO DISCÍPULO
SOUL + EM CRISTO

Este material tem 
como público-alvo juvenis 
recém-batizados.



O 7ME é um espaço para membros e amigos 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio 
de seu sistema online e aplicativo, você pode 
atualizar seus dados cadastrais, solicitar 
pedidos de transferência, acompanhar a 
situação financeira de sua igreja local, e 
conferir seus recibos e extratos. É uma 
opção, também, para adorar a Deus por
meio dos dízimos e ofertas.

SEJA
BEM-VINDO

AO
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VISITE NOSSOS SITES
adventistas.org/pt/mordomiacrista/
stewardship.adventist.org/

SIGA-NOS NO FACEBOOK
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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https://www.facebook.com/
Pr.Josanan.Alves

SIGA-NOS NO FACEBOOK

SIGA-NOS NO TWITTER
https://twitter.com/JosananAlves

SIGA-NOS NO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/
josanan_alves/

@Pr.Josanan.Alves


