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COMAPALAVRA

A  
Igreja de Deus vive um grande momento em nossos 
dias, a busca pelo poder do Espírito Santo através 
do Reavivamento e Reforma. Como resultado nossas 

ações espirituais estão fundamentadas em três palavras: 

1  COMUNHÃO: Buscar a presença de Deus na primeira hora de 
cada dia.
2  RELACIONAMENTO: Através da Igreja e do pequeno grupo onde 

temos a oportunidade de estreitar bons relacionamentos com os 
amigos e irmãos. 
3   MISSÃO: Essa é a beleza do cristianismo, compartilhar com os 

outros o maravilhoso amor de Deus por Seus filhos. 

 Como União Leste Brasileira estamos envolvidos nesse mov-
imento de reavivamento da Igreja, e Deus nos tem feito prosperar. 
Temos mais de 2 mil igrejas e quase 180 mil fiéis, comprometidos 
com a missão de levar a mensagem de esperança para mais de 16 
milhões de Baianos e Sergipanos. Essa não é uma tarefa simples. Na 
Bahia e Sergipe, para cada adventista, existem quase 90 pessoas que 
devem ouvir a mensagem de salvação em Cristo.  
 Na edição anterior dessa revista apresentamos algumas me-
tas para os anos de 2013 a 2017.  Estamos no início da jornada mas 
já podemos celebrar as vitórias até aqui alcançadas.
 Enfim, são desafios que representam a necessidade de uma 
Igreja determinada a cumprir o seu propósito nesta terra. Diante 
disso, caros líderes de Mordomia Cristã, além de lhes dar as boas 
vindas a esse encontro de treinamento e inspiração, quero apelar ao 
seu coração para que leve este pensamento a todos os fiéis. Vamos 
desenvolver o espírito de liberalidade junto com nossos irmãos. Esse 
é o espírito presente no próprio plano de redenção elaborado por 
Deus.
 Vá a cada dia, como indivíduo e com sua família, a presença 
de Deus e receba poder para levar avante o ministério que Deus 
confiou em suas mãos. E que cada pesoa que você entre em contato 
perceba sua viva ligação com o céu. Deus o abençoe! 

NO CAMINHO CERTO
Por Pr. Geovani Queiroz      Presidente - ULB



“O espírito de liberalidade é o es-
pírito do Céu. O abnegado amor de Cristo 
é revelado na cruz. Para que o homem 
pudesse ser salvo, deu Ele tudo quanto 
possuía, e em seguida Se deu a Si mesmo 
(...). O princípio ali ilustrado é dar, dar.” 
Conselhos sobre Mordomia, p.14

METAS DO 
QUINQUÊNIO 2017

ALCANÇADAS 
EM 2013

ALVO PARA 
2014

16 MIL NOVOS MEMBROS
14.798 NOVOS 

MEMBROS*
20.000 NOVOS 

MEMBROS

100 NOVOS DISTRITOS 
PASTORAIS

16 NOVOS 
DISTRITOS 
PASTORAIS

20 NOVOS 
DISTRITOS 
PASTORAIS

1.000 NOVAS IGREJAS DO 
PROJETO “SANTUÁRIOS 

DE ESPERANÇA”

115 NOVAS 
IGREJAS*

200 NOVAS 
IGREJAS

TODOS OS MEMBROS 
COM ASSINATURA 

DA LIÇÃO DA ESCOLA 
SABATIANA

25.000 
ASSINATURAS

50.000 
ASSINATURAS

* DADOS ATÉ OUTUBRO DE 2013
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S ob o sistema judaico, o povo era 
ensinado a cultivar o espírito de 
liberalidade, tanto em sustentar a 

causa de Deus como em socorrer os necessit-
ados. Na colheita e na vindima, os primeiros 
frutos do campo – o grão, o vinho e o azeite 
– deviam ser consagrados em oferta ao Sen-
hor. Os restos e os cantos dos campos eram 
reservados para os pobres. Os primeiros fru-
tos da lã, ao serem tosquiadas as ovelhas, e dos 
cereais, quando o trigo era debulhado, deviam 

ser oferecidos ao Senhor; e fora ordenado 
que os pobres, as viúvas, os órfãos 

e os estrangeiros fossem convi-
dados para seus banquetes. 

Ao fim de cada ano, exi-
gia-se de todos que fizes-
sem solene juramento 
quanto a haverem ou 
não agido segundo 
o mandamento de 
Deus.
 Essa medida foi 
tomada pelo Senhor 
a fim de gravar no 
povo a ideia de que 

em tudo Ele devia 
ser o primeiro. Me-

diante esse sistema de 
beneficência, deviam ter 

em mente que seu benévo-
lo Senhor era o verdadeiro 

proprietário dos campos, re-
banhos e gados que tinham em seu 

CA

CDE APOIAR A OBRA  DE  DEUS
ALEGRIA

“Senhor, nosso Deus, toda esta 
abundância que preparamos para Te 
edificar uma casa ao Teu santo nome vem 
da Tua mão e é toda Tua. 1 Crônicas 29:16

Por Ellen G. White
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poder; que o Deus do Céu lhes enviava o sol e a chuva 
para a sementeira e a sega, e que tudo quanto possuíam 
era criação dEle. Tudo era do Senhor, e Ele os fizera 
administradores de Seus bens.
 A liberalidade dos judeus na construção do 
tabernáculo e na construção do templo mostra um 
espírito de beneficência não igualado pelos cristãos de 
qualquer época posterior. Eles haviam acabado de ser 
libertados de sua longa servidão no Egito, e andavam 
errantes no deserto; no entanto, mal foram livrados dos 
exércitos egípcios que os perseguiam em sua precipita-
da viagem, veio a Moisés a palavra do Senhor, dizendo: 
“Fala aos filhos de Israel que Me tragam uma oferta 
alçada; de todo o homem cujo coração se mover vol-
untariamente, dele tomareis a Minha oferta alçada” (Êx 
25:2).

 

Todos deram com espírito voluntário, não 
uma limitada porção de suas posses, mas 
uma grande quantidade do que tinham. 
Devotaram-no voluntária e alegremente 
ao Senhor, e foram-Lhe agradáveis assim 

fazendo. 

 Não Lhe pertencia tudo? Não lhes havia Ele 
dado tudo quanto tinham? Se Ele o pedia, não era seu 
dever devolver-Lhe o que era dEle? Não foi preciso in-
sistência. O povo levou ainda mais do que foi solicita-
do, sendo-lhes dito que parassem, pois já havia mais do 
que podiam empregar. 
 Ao construírem o templo, o pedido de recursos 
encontrou corações voluntários em corresponder. Não 
deram com relutância. Regozijavam-se na perspectiva 
da construção de um edifício para adoração a Deus, e 
deram mais do que o necessário para esse desígnio. Davi 
bendisse o Senhor diante de toda a congregação, e disse 
humildemente que eles estavam apenas devolvendo o 
que era dEle. Davi compreendia bem de onde lhe vinha 
toda a abundância. Quem dera que o povo de hoje, que 
se regozija no amor do Salvador, compreendesse que a 
prata e o ouro que possui são do Senhor e devem ser 
usados de modo a glorificá-Lo, e não os retendo de má 

7
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vontade, para enriquecer e satisfazer a si mesmo! [...] Tudo quanto possuem é dEle.
 Há elevados e santos objetivos que exigem recursos; e o dinheiro assim em-
pregado proporcionará ao doador mais elevada e permanente alegria do que se fosse 
usado em satisfação pessoal ou acumulado de forma egoísta por ganância de lucro. 
[...]
 Muitas pessoas retêm de forma egoísta os recursos de que dispõem e acalm-
am a consciência com a ideia de fazerem alguma coisa pela causa do Senhor depois 
de sua morte. Fazem testamento doando grande importância à igreja e aos vários 
ramos de atividade dela, e depois sossegam com o pensamento de que fizeram tudo 
quanto deles é exigido. Onde negaram o próprio eu por esse ato? Ao contrário, 
manifestaram a verdadeira essência do egoísmo. Quando não mais podem usar o 
dinheiro, propõem-se a dá-lo a Deus. Vão retê-lo, porém, enquanto puderem. [...]
 Deus nos fez a todos Seus administradores, e em caso algum nos autorizou 
a negligenciar o dever, ou deixar a outros seu cumprimento. O pedido de recursos 
para levar avante a causa da verdade jamais será mais urgente do que agora. Nosso 
dinheiro nunca fará maior soma de bem do que no tempo atual. [...] Se delegamos a 
outros fazer aquilo que Deus pretendia que fizéssemos, prejudicamos a nós e Àquele 
que nos deu tudo quanto possuímos. [...] Deus gostaria que todo ser humano fosse, 
durante sua existência, o executor do próprio testamento a esse respeito (Review and 
Herald, 17 de outubro de 1882). j

GRANDES OBJETIVOS 
ALCANÇADOS COM A FIDELIDADE INDIVIDUAL

CADA UM SE TORNARIA VIGILANTE E FIEL TESOUREIRO DE DEUS.

NÃO HAVERIA FALTA DE MEIOS COM QUE LEVAR AVANTE 
A GRANDE OBRA DE ANUNCIAR A ÚLTIMA MENSAGEM DE 

ADVERTÊNCIA AO MUNDO.

OS CONTRIBUINTES NÃO FICARÃO MAIS POBRES.

A CADA DEPÓSITO FEITO, SE TORNARÃO MAIS LIGADOS A CAUSA 
DA VERDADE PRESENTE.

ELES ESTARÃO JUNTANDO “PARA SI MESMOS UM TESOURO QUE 
SERÁ UMA BASE FIRME PARA O  FUTURO. E ASSIM CONSEGUIRÃO 

RECEBER A VIDA, A VERDADEIRA VIDA”. I TIM. 6:19

Mensagem aos Jovens, p.305

8
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UM NOVODESAFIO

O ministério da Mordomia Cristã tem conquistado a 
cada ano um espaço privilegiado na vida da Igreja. 
Com a ênfase no relacionamento entre Deus e 
o homem, e como esse relacionamento deve 
nos leva a uma transformação em todos os 
aspectos da vida. Esse ministério tem 
impactado vidas.

2014: um novo ano para a Mordomia Cristã na União Leste Brasileira

9

Por Pastor Josanan Alves    Mordomia Cristã - ULB
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PREPARAÇÃO

E m 2014 vamos continuar com a mesma ênfase, mas com uma nova metodologia 
de trabalho, esse ano iremos enfatizar as ações e iniciativas da igreja local. O Pastor 
local, juntamente com sua liderança, irão determinar as ações do trabalho da Mor-

domia Cristã de acordo com a necessidade de cada congregação. Entendemos que o Pastor local 
com sua liderança sabem melhor que ninguém quais são as reais necessidades das congregações.
 Iremos oferecer os recursos mas as ações e as datas em que esses recursos serão usadas no 
distrito, serão em sua maioria escolhidos pelo Pastor e sua equipe.  

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 2014

1  Sábado Mensal de Mordomia

2  Semana de Mordomia Cristã para adultos e crianças

3  Provai e Vede

4  Diagnóstico Espiritual

5  VIJOBBES

6  Seminário de Enriquecimento Espiritual – I, II, III e IV

7  Congresso de Fidelidade
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1  

SÁBADO MENSAL DE MORDOMIA
 
 As igrejas da União Leste Brasileira 
vem a alguns anos, dedicando um sábado por 
mês para um programa voltado para a Mor-
domia Cristã. Esse sábado deve ser bem apro-
veitado e inspirador para a igreja. 
 O diretor de Mordomia irá receber 
um sermonário com 12 sermões, para serem 
usados ao longo do ano.
 O diretor de mordomia não precisa 
pregar todos os meses do ano. Ele pode esco-
lher um pregador e com antecedência ofere-
cer-lhe o sermão.

 
Para que esse sábado seja melhor 

aproveitado seguem algumas dicas:

Combine com o seu Pastor para 
que na sexta-feira os Pequenos 
Grupos assistam o testemunho 
do Provai e Vede no momento de 
testemunho, no início da reunião.

Atente para a recepção da Igreja 
nesse dia.

Combine previamente as músicas 
que serão usadas durante o 
programa.

Convide o pregador com bastante 
antecedência.

Combine com o departamento 
infantil para que a adoração 
infantil nesse sábado trate de temas 
relacionados a mordomia cristã na 
linguagem da criança.

Em alguns sábados do ano peça ao 
líder de Jovens da sua igreja para 
ficar responsável também pelo culto 
Jovem daquele sábado e prepare um 
inspirador culto jovem.

Em comunhão com o seu Pastor inove! 
Faça desse dia um dia
 esperado pela igreja.

“Mordomia Cristã é um 
movimento que leva a igreja a ter um 
contato mais intimo com Cristo...”
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SEMANA DE MORDOMIA CRISTÃ

 Em 2014 a semana de oração de mordomia terá uma 
grandiosa novidade. Estaremos disponibilizando o material (Ser-
monário e DVD) para a tradicional semana “Chuva de Bênçãos” 
e um outro material para uma semana de oração de Mordomia 
sobre a Jornada Espiritual II “Saúde e Adoração”. O Pastor com 
sua liderança escolhem a data e decidem se irão realizar as duas 
ou apenas uma das semanas disponíveis. Independente da semana 
escolhida a igreja irá receber uma revista com textos selecionados 
do livro conselhos sobre mordomia para estudo e discursão em 
grupos antes do sermão. 

OBJETIVO 
DA SEMANA DE 

MORDOMIA CRISTÃ:

O movimento do Seminário de Enriquecimento 
Espiritual tem sido uma benção na vida da Igreja 
ao longo dos últimos dez anos. Essa semana tem 

como objetivo levar a Igreja a realização da Jornada 
Espiritual II ao final da semana de oração. O sermão 
de cada dia está baseado em um dos seminários da 
Jornada, sendo assim ao final da semana todos os 

que participaram podem iniciar a Jornada Espiritual 
II. No entanto mesmo os que não irão iniciar a 

Jornada ao final da semana deverão ser convidados a 
participar da semana de oração.

PASSOS 
PARA FUNCIONAMENTO 
DA SEMANA DE MORDOMIA 

1. Fazer a inscrição! Algumas semanas 
antes de iniciar a semana de oração, realize 
a inscrição dos irmãos que irão adquirir a 

apostila da Jornada Espiritual II. Esse passo 
deve ser combinado com o Pastor distrital, 
que fará chegar a tempo a apostila para o 

final da semana.

2. Preparar os detalhes da semana: Recepção, 
Músicas, Orador(es), brindes, etc.

12

Capa do Sermonário: 
“Geração Samuel” 

(3 a 6 anos).
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SEMANA DE ORACÃO
INFANTIL

A novidade esse ano é a semana de oração para as crianças com 
o título: “Geração Samuel”. Queremos apresentar o assunto 
da fidelidade na linguagem e métodos que atendam as nossas 
crianças. O Projeto dispõe de dois materiais um para atender 

crianças de 3 a 6 anos e outro para atender Juvenis de 7 a 11 anos.
Cada criança deve receber um Kit contendo: Revista de atividades, 

DVD, cofre e envelope para dízimos e ofertas. Seu papel como 
diretor de Mordomia é divulgar e juntamente com o Pastor 

disponibilizar e apoiar o Ministério da Criança de sua Igreja na 
realização dessa semana.

13

Capa do Sermonário: 
“Geração Samuel” 

(7 a 11 anos).
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PROVAI E VEDE

 O DVD de testemunhos deve ser usado cada sábado. São teste-
munhos rápidos de três a cinco minutos. Deve ser feito uma introdução 
rápida, falando de onde vem a história de hoje etc. É programa oficial 
da DSA, por nada deve-se deixar de usar.

4  

DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL
 
 O Ministério da Mordomia Cristã criou o Programa “Diagnóstico 
de Fidelidade” que leva a Igreja a identificar a real situação de seus 
membros em relação à: adoração sistemática com os dízimos e as 
ofertas; Estabelece metas, planos, e um programa especial de vi-
sitação, para tornar cada membro um fiel adorador em todos os 
princípios da Mordomia Cristã.
Diagnóstico de Fidelidade é um movimento interno feito em 
parceria com a Secretaria e a Tesouraria, voltado para a educa-
ção e prática dos princípios da Mordomia Cristã, sobre tudo, 
com o objetivo de salvar.

Cartão de visitação: 
“Renovando Minha 
Vida com Deus”.
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ETAPAS
DO DIAGNÓSTICO DE

FIDELIDADE

1ª ETAPA: A primeira etapa é uma avaliação geral que é feita junto 
com a Comissão de Mordomia Cristã, onde cada Membro da Igreja é 
analisado se tem renda, ou não e quantas vezes dizimou e/ou ofertou 

durante o período de análise. O setor de remessa da associação/missão 
fornece as planilhas com os dados de todos que dizimaram e ofertaram 
durante os últimos doze meses; porém sem valores. Com apenas um “x” 

nos meses em que dizimou e/ou ofertou. Até o ano de 2013 a análise 
era feita para se descobrir os não dizimistas e os dizimistas ocasionais. 

Estes seriam visitados e orientados. Em 2014 a ênfase será visitar, ouvir 
e orar  com os fiéis dizimistas, cremos que a fidelidade é o que traz 

fidelidade. O cartão de visitação deve ser entregue ao visitado, e analisar 
com ele os textos e as perguntas de reflexão.

2ª ETAPA: Na segunda etapa, todo o quadro é compartilhado com 
à Igreja, de preferência num Sábado de Mordomia Cristã, no culto divi-

no. A idéia é apresentar a igreja a história e milagres na vida dos fiéis 
dizimistas daquela comunidade.

5  

VIJOBBES
VIGÍLIA - JEJUM - ORAÇÃO - BATISMO - BUSCA PELO E. SANTO

 A idéia do programa está formulada para um programa especial 
de 12 horas com Deus, que cada igreja poderá escolher sua melhor forma 
de realizar. Pode ser um dia de Vigília diurna ou noturna, por exemplo, 
das 8h às 20h, das 9h às 21h, das 18h às 6h ou das 19h às 7h, enfim 
cada igreja estuda o melhor horário de acordo com as caracterís-
ticas de sua região.
 O segredo de um projeto assim é a divulgação 
que deve ser feita de forma muito bem preparada, com 
pelo menos 1 mês de antecedência, com criativida-
de e clareza. Outro ponto é a organização de cada 
parte que acontecerá durante estas 12 horas.  
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 Você poderá usar como recurso para 
este dia a Revista “Minha Família nas mãos 
do Senhor”, que está disponível em sua asso-
ciação ou Missão.
 Monte uma equipe para organizar 
todo o programa, envolvendo os anciãos e lí-
deres de sua igreja, siga as sugestões de estudo 
e de momentos de oração e louvor, mas bus-
que desenvolver os conteúdos sugeridos com 
os recursos disponíveis na revista. Têm muita 
coisa que pode ser aprofundada e ampliada 
com os dons existentes em sua congregação.
 O segredo é tornar o dia abençoado e 
feliz para a igreja. Procure criar uma abertura 
especial para o dia, prepare e desenvolva cada 
parte com entusiasmo e alegria, louvor, ora-
ção, testemunho e estudo da palavra de Deus.

6  

SEMINÁRIO DE 
ENRIQUECIMENTO ESPIRITUAL

I - II - III - IV

 Em 2004, foi lançado o Seminário 
de Enriquecimento Espiritual I – “Comu-
nhão e Santidade” – porém não cessou. Con-
tinua sendo realizado, agora por igreja, e todo 
ano é realizado com os novos conversos.
 Em 2006, foi lançado o Seminário 
de Enriquecimento Espiritual II – “Saúde e 
Adoração”. Também continua sendo realiza-
do em mui- tos distritos e igrejas.
 Em 2008, lançamos o Seminário de 
Enriquecimento Espiritual III – “O Batismo 
Diário do Espírito Santo”. E continuamos 
realizando, pois nossa meta é alcançar todos 
os membros da igreja, em todos os lugares da 
União Leste Brasileira. 
 E no final de 2010 foi lançado o SEE 
IV “Minha Vida Na Presença de Cristo”.

 Se na sua igreja ainda não foi realiza-
do os SEE I, II, III ou IV procure o seu 

Pastor e planeje com ele a realização.

OBJETIVOS 
DO VIJOBBES

Conscientizar a igreja dos 
benefícios físicos, mentais e 
espirituais da prática do jejum e 
da oração.

Despertar as pessoas a 
desenvolverem hábitos saudáveis 
em sua vida cristã.

Viver um dia especial de louvor, 
comunhão, jejum e oração, com 
o objetivo de consagrar a igreja 
para realizar grandes coisas para 
o Senhor.
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“Levar cada membro a 
criar o hábito de buscar ao Senhor  
na primeira hora do dia, antes de 
qualquer atividade, tem sido uma 
experiência que só na eternidade se 
poderá avaliar os resultados.“

Capas dos quatro Seminários 
de Enriquecimento Espiritual 
já lançados.
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 Desde o seu lançamento em 2004, este movimento tem sido algo nunca visto na histó-
ria da igreja. Levar cada membro a criar o hábito de buscar ao Senhor  na primeira hora do dia, 
antes de qualquer atividade, tem sido uma experiência que só na eternidade se poderá avaliar os 
resultados. A Jornada de quarenta dias é apenas um período para formar o hábito, pois o objetivo 
maior é que caminhemos com o Senhor por todos os dias da nossa vida. Quando passamos a 
andar com Deus, vitórias são alcançadas, milagres são realizados por Deus na vida do Seu povo.
As Jornadas podem ser realizadas uma após outra ou de maneira simultânea onde cada pessoa 
escolhe de qual Jornada irá participar.
Utilize o programa sugestivo contido na página 32.

OBJETIVO
DO SEE

O objetivo do programa Seminário de 
Enriquecimento Espiritual é criar um 
movimento de consagração, através do 
estudo da Bíblia e oração, levando cada 
membro a buscar a Deus nas primeiras 

horas de cada dia, comprometendo 
assim, cada área de sua vida, recursos e 

possessões ao senhorio de Cristo. Folder de Oração: “Minha 
Vida na Presença de Cristo”.

7  

CONGRESSO DE FIDELIDADE

 É um grande festival de fé, como acontecia no Antigo Israel. 
Um festival de celebração e glorificação, com testemunhos, louvor 
e uma consagração de cada membro, num comprometimento de 
sua fidelidade a Deus. Deve acontecer de preferência durante o 
sábado. Todo o povo de Deus reunido num só lugar, unindo 
suas vozes e corações neste festival de louvor e consagração.
 Para auxiliar neste programa a ULB preparou a revista “Ce-
lebração”. Durante o programa cada participante deve receber 
o Adesivo “Minha Entrega”para a renovação do Pacto.
 Esperamos que em 2014 sua Igreja seja grandemente aben-
çoada, não simplesmente por esses materiais mas principal-
mente pela grandeza do poder de Deus.
 Utilize o programa sugestivo contido na página 31.  j

Adesivo: “Minha Entrega”.
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Entenda os objetivos, perfil, atuação 
e limites da Equipe Distrital de 
Mordomia Cristã (EDM).

CONSTRUINDO ESPERANÇA EM

EQUIPES



Por Pr. André Dantas ab    Mordomia Cristã - UNB

D esde os tempos bíblicos ficou evi-
denciado que Deus tem organizado 
equipes para realizar Sua obra sagra-

da. A exemplo, dias de Moisés encontramos Deus 
chamando e organizando equipes para o serviço de 
artes na construção do Templo (Êxodo 31:1-6). No 
Novo Testamento Jesus Cristo, nosso Mestre, nos 
ensina sobre a importância de trabalhar em equi-
pe formando a Sua com doze homens (Mateus 10: 
1-4). “Assim que Jesus começou seu trabalho, não 
perdeu tempo para formar uma equipe. Foi como 
se, de repente, Ele se tornasse magnetizado. As 
pessoas eram inexplicavelmente atraídas para Ele e 
Ele para elas. “sigam-me”, Ele dizia. E as pessoas o 
seguiam sem hesitação.” Laurie B. Jones, Jesus, o 
Maior Líder que Já Existiu, pág.55. 
 Sobre esse assunto comenta Ellen G. 
White: “Jesus chamara os discípulos para que os 
pudesse enviar como testemunhas Suas, a fim de 
contarem ao mundo o que dEle tinham visto e ou-
vido. Seu encargo era o mais importante a que já 
haviam sido chamados seres humanos, sendo-lhe 
superior apenas o do próprio Cristo. Deviam ser 
coobreiros de Deus na salvação do mundo.Como 
no Velho Testamento os doze patriarcas ocupam 
o lugar de representantes de Israel, assim os doze 
apóstolos deviam servir de representantes da igreja 
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evangélica.” DTN, pág.291.
 Trabalhar em equipe tem o seu valor 
e necessidade em nossos dias. Grandes estu-
diosos em liderança afirmam existir grande 
eficácia no serviço em grupo. Posner e Kou-
zes, professores de liderança na California 
sobre esse assunto confirma dizendo:

 Diante de tamanha importância, le-
vanta- se um grande exercito de homens e 
mulheres que se organizam em equipes sob 
o chama- do do Senhor, para realizar uma 
grande obra, as Equipes Distritais da Mordo-
mia Cristã – EDM.
 Sabendo da importância de tra-
balhar para Deus em equipe, surgem algu-
mas perguntas:

QUAIS OS OBJETIVOS DA EDM? 
a) Ser parte integrante no ministério pastoral 
e distrital na área da Mordomia Cristã, aju-
dando a cada crente no distrito a andar com 
Deus diariamente através do estudo Bíblia e 
na prática da oração; 

b) Ensinar sob a influência do Espírito Santo, 
que como igreja de Deus somos responsáveis 
pela pregação do evangelho tanto na comu-
nidade local como em terras estrangeiras; 

c) Promover os programas e projetos do 
Ministério da Mordomia Cristã, a saber: 
Congresso da Fidelidade, SEE, VIJOBBES, 

Semana da Mordomia Cristã, e outros.
  
QUAL DEVE SER O PERFIL DOS MEM-
BROS DAS EDM? 
 Espera-se que as pessoas que irão 
compor esta equipe tenham as seguintes car-
acterísticas:

 @ Que tenham uma vida espiritual bem 
evidente; 

 @ Que conheçam bem o que é pelo Mi-
nistério da Mordomia Cristã; 

 @ Que conheçam os programas e pro-
jetos do Ministério da Mordomia 
Cristã; 

 @ Que sejam denominacionais (leais a 
Deus e à IASD); 

 @ Que sejam dedicados e comprometi-
dos com as atividades da igreja; 

 @ Que tenham princípios éticos; 

 @ Que pratiquem os princípios da Mor-
domia Cristã; 

 @ Que possuam boa reputação na igreja 
e na comunidade; 

 @ Que tenham a disposição para traba-
lhar em equipe; 

QUAIS AS RESPONSABILIDADES 
DESENVOLVIDAS PELA EDM? 
  O grande propósito da EDM é 
propagar o assim diz o Senhor na área da 
Mordomia Cristã e incentivar a igreja de 
Cristo a uma permanente comunhão com 
Deus. I Timóteo diz: “Expondo essas coisas 
aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Je-
sus, alimentando com as palavras da fé e da 
boa doutrina que tens seguido”.

a. Atividades espirituais pessoais:

 @  Desenvolver uma profunda experiên-
cia pessoal com Deus, indo a Sua pre-

“Ninguém consegue, sozinho, educar 
uma criança, ou construir um carro de 
qualidade, produzir um filme, gerir um hotel, 
conectar um cliente à internet ou tratar de um 
doente. Ninguém pode fazer essas coisas, nem 
coisa ainda mais extraordinárias - sozinho”. O 
Novo Desafio da Liderança, p.217.
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sença na primeira hora de cada dia, lendo a Bíblia e os livros do Espírito de 
Profecia, buscado a influência do Espírito Santo através da oração; 

 @  Entregar-se diariamente nas mãos do Senhor. Mordomia Cristã é tudo de 
mim em resposta ao tudo de Deus. 

b. Atividades internas na Equipe: 

 @   Respeitar-se mutuamente; 

 @   Manter-se em comunicação através de e-mails, telefonemas, etc... 

 @  Buscar o ideal de reunir-se pelo menos uma vez por mês, para estudo da Bí-
blia, Oração intercessora, avaliação e planejamento das atividades em equipe 
no distrito; 

c. Atividades junto ao Pastor distrital: 

 @ Reconhecer que adminis-
trativamente o pastor é a 
maior autoridade no dis-
trito, isto significa que 
as atividades da EDM 
devem ser desenvol-
vidas e comparti-
lhadas pautadas nas 
orientações dele;

 @ Desenvolver com 
o pastor distrital 
uma sólida rela-
ção de confiança;

 @ Realizar se pos-
sível o programa 

21
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do Sábado de Mordomia (Caravana da Fidelidade), com a presença do 
pastor. Se sua presença não for possível, pedir para ele deixar tudo acertado 
com antecedência com a próxima igreja a ser visitada pela EDM;

 @ Solicitar ao pastor distrital que mantenha os anciãos informados do itinerá-
rio da EDM para que no dia marcado não haja programas paralelos;

d. Atividades junto ao Diretor da Mordomia Cristã na igreja local:

 @ Manter contato com antecedência com o Diretor de Mordomia Cristã da 
igreja local para integrá-lo no programa que acontecerá na sua igreja;

 @ Considerar o Diretor da Mordomia Cristã da igreja local uma extensão da 
EDM, portanto, manter uma boa e saudável amizade com ele;

 @ Colocar-se a disposição para tirar possíveis dúvidas;

 @ Manter um plano de oração intercessora pelo Diretor de Mordomia Cristã;

 @  Solicitar ao Diretor da Mordomia Cristã que trabalhe com a liderança de 
sua igreja local para evitar programas paralelos no dia da chegada da EDM; 

 @  Havendo uma confraternização entre os componentes da EDM, após a 
passagem da Caravana da Fidelidade numa igreja local, uma boa dica é con-
vidar o Diretor da Mordomia Cristã dessa igreja para também participar 
desse momento de celebração fraternal da Equipe.  

QUAIS AS LIMITES DE ATUAÇÃO DA EDM? 

 Essa Equipe existe para ajudar, aconselhar, ensinar, mas nunca impor, 
exigir e obrigar. Os membros das igrejas visitadas devem sentir simpatia na Equi-

pe, ao ponto de aceitá-la e recebê-la em sua própria casa. 
“Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no pro-

cedimento, no amor, na fé na pureza.” I 
Tim.4:12  Recomendações Gerais 

para a EDM:

 @ Deixar a melhor im-
pressão possível na 

igreja local para que 
o nome de Deus seja 
honrado e as portas 
permaneçam abertas 
para a próxima visita 

da EDM; 
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 @ Se os membros da EDM possuir ou-
tra atividade na sua igreja de origem, 
deixar informado a liderança dos dias 
das atividades da Equipe para que o 
trabalho nessa igreja não seja preju-
dicado;

 @ A pontualidade deve ser a marca re-
gistra- da da EDM. Tudo a ser reali-
zado deve ser providenciado com an-
tecedência, os equipamentos testados 
antes que os irmãos cheguem para 
não atrasar o programa e ficar uma 
mensagem de desorganização.

 @ A igreja local deve ser impactada es-
piritualmente durante todo o sábado 
com a chegada da EDM. Tanto a Es-
cola Sabatina, culto divino e a tarde 
será de responsabilidade dessa equipe. 
Portanto o programa deve ser envia-
do pelo pastor ao primeiro ancião ou 
diretor do grupo, para não haver sur-
presas indesejadas nesse dia;

 @ O tesoureiro pode apresentar um 
relatório de entrada dos dízimos e 
ofertas no distrito e na igreja local 
fortalecidos por textos do Espírito 
de Profecia mostrando o Assim diz o 
Senhor;

 @ O sábado da chegada da EDM deve 
ser um exemplo para as atividades 
que tem haver com a Mordomia Cris-
tã, isto é, a entrega dos dízimos e das 
ofertas deve ser muito solene, o DVD 
Provai e Vede deve ser passado, evi-
tar frases como “as visitas sintam-se 
a vontade”, a Adoração Infantil deve 
também ser com um tema de Mor-
domia Cristã. Se possível a própria 
EDM pode ajudar se necessário. Não 

usar fantoches e nem animais falando, 
mas histórias bíblicas.

 @ O sermão será pregado pela EDM, e 
pode usar o sermão do Sábado de Mor-
domia, para que sirva de exemplo;

 @ Enriquecer esse sábado com lindos tes-
temunhos;

 @ Combinar com a liderança da igreja 
local que receberá a EDM como será 
o almoço nesse sábado. O ideal é que 
seja na própria igreja para evitar se pos-
sível que os irmãos voltem para casa, 
a confraternização ajuda em muito na 
amizade, afinidade e credibilidade dos 
membros com a equipe. j 

“Devemos ser coobreiros dos anjos celestes em 
apresentar Jesus ao mundo. Com quase impaciente 
ansiedade esperam anjos nossa cooperação; pois o 
homem deve ser o instrumento para comunicar com 
o homem. E, quando nos entregamos a Cristo numa 
consagração de toda a alma, os anjos se alegram de 
poderem falar por meio de nossa voz, para revelar o 
amor de Deus.” DTN, pág. 297. 
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PASSOS 
PARA 
FORMAR 
SUA EQUIPE 
Apreenda a formar ou reestruturar uma 
Equipe de Mordomia Cristã (EDM).6 

24
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Por Pr. Osias Rodrigues  ll Mordomia Cristã - MBS

S e fossem dadas as devidas instruções, 
caso fossem seguidos métodos ap-
ropriados, todo membro da igre-

ja faria seu trabalho como membro do corpo... 
Devem ser ensinados a dar fielmente o dízimo a 
Deus, para que possa fortalecer e abençoar.” Evan-
gelismo, p. 381. 
 “Será necessário apresentar repetida-
mente ao povo seu dever nesse assunto para que 
os homens entreguem a Deus o que lhe pertence.” 
Evangelismo, p. 251 
Introdução 
 As frases: “caso fossem seguidos métodos 
apropriados” e “apresentar repetidamente” em de-
staque nos dois pensamentos inspirados por Deus 
revelado à serva do Senhor nos chama atenção por 
dois motivos: Primeiro, do papel que nós pastores 
e lideres temos em ensinar a igreja como é prazero-
so e gratificante ser fiel a Deus em tudo de forma 
que justifique a entrega de nossa vida a Ele. Sendo 
assim mostramos que a fidelidade é fruto da en-
trega de si mesmo. Segundo, mostra o papel da 
igreja no trabalho que ela desempenha ao ser fiel 
a Deus como membro do corpo de Cristo. Uma 
Igreja consciente do seu papel se dispõe a entregar 
a Deus o que lhe pertence e é abençoada. Entende 
que a fidelidade produz felicidade.
 A repetição sem dúvida é o segredo do 
aprendizado como dizem os pedagogos. Mas a 
pedagogia também nos ensina que a repetição sem 
metodologia torna-se frágil e inútil. Nesse caso, os 
sentidos das frases em questão formam um casa-
mento perfeito. O que não é de admirar por se 
tratarem de palavras inspiradas por Deus e proced-

“
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erem de uma fonte divina. A apresentação de 
um aprendizado repetidamente sem um mét-
odo adequado produz resistência e em alguns 
casos repúdio. Portanto, a metodologia é o 
facilitador que atua sistematizando o ensino 
quando este é aplicado repetidamente.
 A Equipe de Mordomia Distrital 
(EDM) é um projeto que propõe um méto-
do apropriado, testado e consolidado em 
todos os campos da ULB e tem gerado nos 
membros (mordomos) uma  internalização 
dos princípios da Mordomia Cristã,  maior 
compromisso com a obra tanto na Igreja lo-
cal  como conscientes de sua participação no 
avanço da obra mundial como também  ob-
jetiva a mobilização dos membros, da igreja 

 “Tudo quanto te vier à 
mão para fazer, faze-o conforme 
as tuas forças...”  Eclesiastes. 
9:10.

e do Distrito no cumprimento de seu dever 
como despenseiros de Deus para propagação 
de Sua obra.
Passos para formação ou reestruturação da 
EDM:

1º Passo: Sob a direção do 
Pastor distrital, eleja um Diretor de 

Mordomia Distrital (que será o líder da 
EDM), discuta o projeto e juntos em oração, 
o que começa de joelhos permanece em pé, 
identifique em seu Distrito pessoas que 
amem, pratiquem e vibrem com o assunto 
(fiéis dizimistas, pactuantes, temperantes e 

26
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que amem salvar), para compor a equipe. Pessoas sem compromisso compromete toda a equipe. 
A equipe deve ter entre 3 a 5 pessoas incluindo o pastor distrital. De preferência um de cada 
igreja ou grupo. Você também poderá Escolher, 2 ou 3 pessoas do Distrito que tenham testemu-
nhos poderosos de fidelidade para também compor a equipe (esses poderemos chamar de mem-
bros itinerantes que estarão com equipe de acordo com a necessidade ou disponibilidade). Caso 
ache interessante essa ideia atente para que cada um tenha testemunho de diferentes assuntos. 
Por exemplo: testemunho de dízimo, outro de pacto e outro de saúde, etc. Lembre-se, nada se 

compara a um testemunho ao vivo.

2º Passo: O líder da EDM deve reunir 
sua equipe vendendo a ideia e mostrando os 
benefícios com entusiasmo e determinação. 

Discuta, ouça cada um, ajuste as ideias e os detalhes da 
execução do programa.

  

3º Passo: Material: A equipe deverá 
dispor de material adequado para o desen-
volvimento de suas atividades nas igrejas.

 Material Sugestivo: Banners, faixa, cartaz, projetor, 
computador ou DVD, CD para Louvor Congregacion-
al, Lembrancinha para recepção, brindes para sorteio.

4º Passo:
 Programação: A presença e atuação da EDM 

em uma igreja do distrito, não é um fim em si 
mesmo. Por isso depende de alguns fatores:
Oração: Por se tratar de um assunto espiritual a equipe 
deve manter um espírito de constante oração.
Agenda: A equipe agendará todas as igrejas onde pas-
sará no Sábado de Mordomia. Priorizando as igrejas 
mais necessitadas, (divulgue no mural de cada Igreja 
antecipadamente).
Diagnóstico: Deverá ser feito o diagnóstico financeiro 
da igreja que irá receber a equipe no começo da semana, 
ou antes, dependendo do tamanho da Igreja, a fim de 
detectar a principal necessidade (pacto e/ou dizimo) e 
atende-las com precisão no Congresso. 
Visitação: Feito o diagnóstico o Pastor com uma equi-
pe de líderes da igreja, visita todos os dizimistas, para 
apoiá-los e parabenizá-los. E todos os não dizimistas, 
para incentivá-los, fortalecê-los na fé e orar por eles. 
Não esqueça de convidá-los para o programa da EDM. 
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5º Passo: Os detalhes fazem a diferença. Prepare com bastante 
antecedência: o local onde vão ser fixados os banners, colocação da faixa 
no local não deixe para o dia. Peça para a direção de mordomia da igreja 

preparar um “junta panelas” para toda a igreja ou um almoço especial para equipe. 
Prepare todo o material a ser apresentado como: Palestras, diagnósticos em Pow-
er-point, músicas, abertura, etc. 

  6º Passo: Surpreenda a Igreja logo na abertura da Escola Sabati-
na fazendo ao som de um impactante fundo musical uma entrada triunfal 
dos participantes com os banners. Cada um entra com um banner, chama 

um oficial da Igreja passa para ele que por sua vez ler com a congregação e pendura 
no local apropriado. Ex.: Pastor chama o Ancião, etc... A Igreja vibra porque partic-
ipa e se prepara para o restante da programação. Termine com um lindo batismo 
mostrando aos irmãos que aquela pessoa está sendo salva por que alguém se dispôs 
a usar os dons para leva-la a Jesus Cristo. 
 Seguindo esses passos e com a graça de Deus sua Equipe Distrital de Mor-
domia será uma benção para os igrejas que serão atendidas. “Tudo quanto te vier à 
mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças...”. Eclesiastes. 9:10. Eis o Segredo. 
 A seguir, destaque e utilize as tabelas de atividades criadas para lhe auxiliar 
no planejamento e nas programações da EDM.  j

28
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PROGRAMA DE TRABALHO DA EQUIPE DISTRITAL DE MORDOMIA
NOME DA EQUIPE: ..........................................................................................................

LÍDER DA EQUIPE: ...........................................................................................................

SECRETÁRIO(A) DA EQUIPE: ..........................................................................................

ATIVIDADE DATA LOCAL RESPONSÁVEL
 DIRETO

Fevereiro de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  
EDM

Março de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  
EDM

Abril de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  
EDM

Maio de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade    
EDM

Junho de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  
EDM

Julho de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade   
EDM

Agosto de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  
EDM

Setembro de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade   
EDM
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Outubro de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  

EDM

Novembro de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  

EDM

Dezembro de 2014

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  

EDM

Janeiro de 2015

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  

EDM

Fevereiro de 2015

Reunião Mensal de oração e planejamento* Líder da EDM

Programa do sábado de Mordomia

 SEE nº___   Congresso de Fidelidade  

EDM

A REUNIÃO MENSAL DEVE CONTER:
 @ Oração intercessora pela igreja e diretor de mordomia que irá receber a 

EDM naquele mês e pelos membros da EDM.
 @ Estudo do livro Adoração
 @ Planejamento dos detalhes do programa da EDM naquele mês.

ATIVIDADE DATA LOCAL RESPONSÁVEL
 DIRETO



PROGRAMA SUGESTIVO PARA O CONGRESSO DE FIDELIDADE
PROGRAMA DE SÁBADO

HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL

08:00 Chegada da EDM na Igreja e testar os equipamentos e seminários EDM

08:45 Louvores Congregacionais (Serviço de cânticos) Diretor (a) de Música da Igreja Local

09:00

Escola Sabatina
Abertura: Entrada dos banners (música de marcha), a EDM 
entrega os banners aos líderes da Igreja (Anciãos, Tesoureiro, 
Diretor de Mordomia, etc.) 
Hino inicial e oração

EDM

09:20 Estudo da Lição da Escola Sabatina Professores da E. S. Da Igreja Local

09:50

Estudo em Grupo
“Como adorar no momento das ofertas e ofertas segundo Deus” 
- Ver Revista Celebrar.
Obs.: Cada membro da EDM dirige um grupo

EDM
Distribuir a revista Celebrar. 

10:10 Encerramento da E. S. (Hino final e oração) EDM e diretor da E. S. Da Igreja local

10:20 Avisos Diretor de comunicação da Igreja local

10:30 
a 

11:50

Adoração Infantil
Apresentar um tema relacionado a mordomia Cristã na 
linguagem das crianças
Doxologia: recolhimento dos dízimos e ofertas, usar o Provai e 
Vede, hino inicial, oração, Música especial, Sermão, Apelo.

EDM, Anciãos e diretor de Mordomia da Igreja 
local

Sermão
Basear o sermão no texto “Sacrifício Vivo” página.... da Revista 
celebrar. 
Apelo: Realizar o apelo. Ver Revista Celebrar.

Pastor Distrital ou EDM

12:00
Almoço 
Obs.: A recomendação é que o almoço seja simples. Sugestão: à base de frutas

13:30 Cânticos congregacionais Diretor (a) de Música da Igreja Local

14:00

Seminário I
“Deixe Deus gerenciar o seu dinheiro” página... da revista 
Celebrar
Testemunho: em vídeo ou ao vivo

EDM

14:45 Seminário II
“Saúde: Mordomia do Corpo” página.... da revista Celebrar
Testemunho: em vídeo ou ao vivo

15:20 Momento de oração EDM

15:30 Seminário III: “Estendendo as nossas crianças os ensinos e 
práticas da Mordomia” - Ver Revista Celebrar. Testemunho: em 
vídeo ou ao vivo

EDM

16:10 Momento de oração EDM

16:20 
a

 17:20

Encerramento: Apresentar os propósitos mundiais (ver Revista 
Celebrar). Apresentar o Diagnóstico Espiritual da Igreja, 
estabelecer o pacto.

Pastor Distrital ou EDM 

COMO ESTABELECER O PACTO:
 @ Prepare um altar para que a proposta dos pactos sejam depositados nele;
 @ Entregue o adesivo Pacto de Amor para os membros;
 @ Faça um apelo para que todos preencham o adesivo e tragam ao altar;
 @ Use uma música de apelo;
 @ Oração de consagração pelos pactos estabelecidos;
 @ Hino final;
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PROGRAMA SUGESTIVO PARA O SEMINÁRIO DE ENRIQUECIMENTO ESPIRITUAL
PROGRAMA DE SÁBADO

HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL

08:00 Chegada da EDM na Igreja e testar os equipamentos e seminários EDM

08:45 Louvores Congregacionais (Serviço de cânticos) Diretor (a) de Música da Igreja 
Local

09:00

Escola Sabatina
Abertura: Entrada dos banners (música de marcha), a EDM entrega os 
banners aos líderes da Igreja (Anciãos, Tesoureiro, Diretor de Mordomia, 
etc.)
Hino inicial e oração

EDM

09:20 Estudo da Lição da Escola Sabatina Professores da E. S. Da Igreja 
Local

09:50
Apresentar de maneira dinâmica os princípios da Jornada Espiritual que 
será trabalhada durante o dia

EDM

10:00
Seminário I
Eescolher entre os seminários o que mais atende a necessidade da Igreja.

10:40 Avisos Diretor de comunicação da 
Igreja local

10:50 
a 

12:00

Adoração Infantil
apresentar um tema relacionado a mordomia Cristã na linguagem das 
crianças
Doxologia: recolhimento dos dízimos e ofertas, usar o Provai e Vede, hino 
inicial, oração, Música especial, Sermão, Apelo.

EDM, Anciãos e diretor de 
Mordomia da Igreja local

Sermão
Basear o sermão em um dos seminários da Jornada Espiritual Pastor Distrital ou EDM

12:00 Almoço (Obs.: A recomendação é que o almoço seja simples) Sugestão: à base de frutas

13:30 Cânticos congregacionais Diretor (a) de Música da Igreja 
Local

14:00
Seminário II 
Escolher entre os seminários o que mais atende a necessidade da Igreja. EDM

14:45
Seminário III
Escolher entre os seminários o que mais atende a necessidade da Igreja.
Testemunho: em vídeo ou ao vivo

15:20 Momento de oração EDM

15:30
Seminário IV
 Escolher entre os seminários o que mais atende a necessidade da Igreja.
Testemunho: em vídeo ou ao vivo

EDM

16:10 Momento de oração EDM

16:20

Encerramento: Fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o significado 
de 40 dias com Deus, apresentar o cartão de oração pelos cinco amigos, 
marcar a data do reencontro, explicar como devem ser os próximos 40 dias, 
consagrar as apostilas

Pastor Distrital ou EDM

17:00
Música de apelo
Oração de consagração
Hino final

Obs.:
 @ O diretor de mordomia da igreja que irá receber a EDM, deve com antecedência fazer a inscrição 

de todos que ao final do programa irão adquirir a Jornada espiritual.

 @ O diretor de mordomia deve providenciar junto ao Pastor distrital apostilas em número suficiente 
para o dia que a EDM estiver realizando os seminários na Igreja.

 @ O reencontro ficará sob a responsabilidade do diretor de mordomia da igreja que recebe a EDM.



MISSÃO mmmmmmm

A PORTA DO CÉU!
Ao orar e firmar um compromisso com Deus, as portas dos céus se abrem e novas 
oportunidades surgem. O Senhor derrama bençãos aos que O buscam.

“Pai por Tua graça quero fazer de 2013 
o melhor ano da minha vida, para tanto, quero 
neste momento pelo Teu poder e confiante na 
Tua misericórdia, fazer um compromisso de 
a cada manhã buscar o Senhor e per-
manecer na Tua presença durante 
todos os dias”

 X Farei do estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia meu 
primeiro ato de cada manhã. 

 X Estarei no altar da família todos os dias.

 X Serei fiel nos dízimos, como prova da minha entrega 
total. 

 X Expressarei minha gratidão, separando  % como 
pacto ao Senhor. 

 X Irei me envolver semanalmente na visitação Espiritual 
aos membros que necessitem de orientações nas áreas 
da Mordomia Cristã.

 X Estudarei minha lição da Escola Sabatina diariamente. 

 X Irei promover em minha igreja o projeto da Igreja 
mundial: Reavivamento e reforma. 

 X Irei me envolver com o projeto “Santuários de 
Esperança”, com minhas orações e ofertas de gratidão.

 X Irei discipular alguém para que se torne um diretor 
de Mordomia em uma das igrejas do Santuário de 
Esperança.

 X Viverei em comunidade fazendo parte ativa do meu 
Pequeno Grupo. 

 X Irei promover os princípios de Mordomia Cristã entre 
as crianças da minha igreja. 

 X Realizarei a Jornada Espiritual Nº  como parte 
fundamental para meu enriquecimento na vida cristã. 

 X Serei fiel na observância do sábado, 24 horas ligado ao 
meu Criador. 

 X Orarei por  amigos, porque meu sonho é que eles 
estejam comigo no céu.

MEU COMPROMISSO COM DEUS

ATRAVÉS DESTES DOZE COMPROMISSOS
 FAREI DESTE ANO, MEU MELHOR ANO 

COM JESUS!

ASS.: .................................................
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D esde que a União Leste Brasileira 
foi criada – no segundo trimes-
tre de 2012 – sua administração 

vem percorrendo distrito por distrito em todas 
as regiões administrativas de sua geografia, mo-
tivando e mobilizando os fiéis para se envolver-
em e investirem em um badalado plano de ex-
pansão. Plano este, que visa construir pequenas 
capelas por toda região. 
 O projeto recebeu um nome que está 
contagiando a todos - Santuários de Esperança. 
Segundo o ousado plano cerca de mil pequenas 
igrejas devem ser construídas em 5 anos; a 
iniciativa puxará toda a comitiva de planos e 
metas da Igreja na ULB. “Queremos ‘plantar’ 
essas mil congregações em bairros, vilarejos, 
luga- res distantes, não importa onde. O 
projeto Santuários de Esperança ampliará o 
projeto de expansão da Igreja Mundial”, declara 
com euforia Pr. Geovani Queiroz, presidente 
da ULB. Segundo ele, os investimentos iniciais 
na construção dessas capelas devem ser de 30 
mil reais em média por cada igreja. Será uma 
por distrito a cada ano, ou seja, cinco capelas 
por cada região pastoral, em cinco anos. De 
onde virão esses recursos? A fatia do bolo será 
dividida em três partes entre a ULB, as sedes 
administrativas locais (Associação/Missão) e os 
distritos pastorais. Com essas mil novas capelas, 
a previsão é que 100 novos distritos pastorais 
surjam na Bahia e Sergipe e consequentemente 
mais sedes administrativas; que impulsionarão 
ainda mais o “trem bala” adventista desta região 
do Brasil. As expectativas são tão promissoras, 
que já se comentam nos corredores das igrejas 
destes dois estados um dito que se tornou 
popular: “Quem viver, verá!”.
 O projeto não só deve crescer em 
números de templos e expansão geográfica, 

como deve também criar uma consciência de ig-
rejas mais bem localizadas e mais apresentáveis. 
Os templos que serão construídos seguirão 
um padrão já definido pelo departamento de 
engenharia da organização, agregando valor 
a marca e imagem da Igreja Adventista. Para 
Miguel Almeida, um dos líderes voluntários 
(ancião) da Igreja Central de Salvador, o proje-
to trás um crescimento orientado “com acom-
panhamento, padronização, melhor aspecto 
físico, melhor qualidade, diminuindo custos 
e ampliando a visibilidade da igreja.” Segundo 
ele, que conheceu de perto o projeto, o tempo 
em que cada congregação local construía seu 
templo sem uma padronização e orientação 
profissional está se fossilizando. “Igrejas mais 
apresentáveis e popularmente visíveis é a nova 
onda...”, destaca.
 É o que pensa também Clóvis Ara- 
gão, ancião na Igreja Central de Teixeira de 
Freitas/BA. Para ele “nos dias de hoje devemos 
levar a mensagem a todos os lugares, bairros 
e centros alcançando a população de todas as 
faixas etárias”. Ele entende que ações como esta 
potencializam a presença da Igreja Adventista. 
A igreja onde ele faz parte já se envolveu no 
projeto alcançando áreas próximas à sua 
congregação, no intuito de abrir um novo 
templo. “Do que depender de nós, queremos 
em menos de cinco anos construir esses 
templos.” Declara entusiasmado. Para ele, o 
projeto é arrojado, envolvente e motivador. 
Um desafio para os fiéis, uma ideia que dá uma 
motivação extra. “Estamos prontos para vencer 
esse desafio o mais rápido possível”, falou com 
veemência.j

“QUEM VIVER, 
VERÁ!”

Por Pr. Frank Oliveira mm Comunicação - UNeB



Faça sua doação para o projeto santuários 
de esperança. ajude a construir novos templos 
nos estados da Bahia e sergipe. unidos podemos 

vencer este desaFio. participe!

doe: BANCO BRADESCO 

AGÊNCIA 35661-1

c/c 360001-7



NOVIDADE!
Chegou a Seminário de Enriquecimento 

Espiritual 5: “Comunhão e Profecia”.

Busque ao senhor através da oração e do estudo da BíBlia nas primeiras horas do seu dia. 
Consagre-se! o senhor está anCioso para este enContro diário Contigo!


