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Através do evento UMC #GivingTuesday, as igrejas
e as conferências combinam a época de doações e
ofertas do Advento e do Natal com a missão global
e as oportunidades de serviços de apoio. Na sua
qualidade de projecto apoiado através do programa
Avance, proporciona, não só a metodistas unidos
como a outras pessoas, uma forma de desenvolver
relações de missão através de um canal que
conhecem e no qual podem confiar.

Caro Projecto do Programa Avance:
UMC #GIVINGTUESDAY 2017
GUIA PARA O EVENTO DE
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
PARA PROJECTOS DO
PROGRAMA AVANCE
CONECTE A SUA PAIXÃO
COM A MISSÃO DE DEUS

Estamos empenhados em apoiar o projecto através
de três fases que fazem parte da campanha de
angariação de fundos UMC #GivingTuesday.

O tema do evento de angariação de fundos
UMC #GivingTuesday para 2017 é
“CONECTE A SUA PAIXÃO COM A
MISSÃO DE DEUS”.
Como projecto que faz parte do programa Avance, é
considerado vital para o ministério da Igreja
Metodista Unida. Todos os dias, conecta a sua
paixão com a MISSÃO DE DEUS para abordar as
necessidades existentes no mundo de hoje.
No dia 28 de Novembro de 2017, os metodistas
unidos, mais uma vez, se juntarão para apoiar o
trabalho dos missionários e dos projectos do
programa Avance através da sua participação no
evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday [Terça-feira de Generosidade da
IMU].

1. Envolva os seus apoiantes
Permita que o trabalho que faz possa inspirar outras
pessoas a servir, a contribuir ou a dar através de uma
maneira que seja própria e única de cada uma delas.
Durante a época de 14 de Outubro até 28 de
Novembro seja intencional em comunicar com
indivíduos, igrejas e equipas que se interessam pelo
seu ministério.
•

Incentive os apoiantes a formar equipas de
grupos de jovens, membros, amigos, familiares,
entre outros, para consciencializar, sensibilizar e
criar interesse sobre o seu ministério e o evento
de angariação de fundos UMC #GivingTuesday.

•

Tem um grande doador que, anualmente,
oferece apoio ao seu programa? Informe-se,
perguntando a fiéis igrejas, conferências ou

evento UMC #GivingTuesday, descubra maneiras
criativas de agradecer aos seus doadores.

indivíduos se estarão dispostos a potencializar a
sua doação ao oferecer doações correspondentes

•

online feitas através do seu projecto do

seu projecto para escrever uma mensagem de

programa Avance durante o evento UMC

agradecimento num cartão de Natal.

#GivingTuesday.
•

Crie um vídeo curto para apresentar o seu

•

Inclua o anúncio (banner) do evento UMC
#GivingTuesday ligado ao seu website, blogue,
boletins informativos e página do Facebook.

•

Envie postais pelo correio ou por via electrónica
com uma fotografia do seu projecto em acção.

•

Organize um vídeo chat online para
estabelecer uma conexão directa com os
apoiantes.

•

Use as redes sociais (social media) para
colocar avisos regulares sobre a data do
evento UMC #GivingTuesday, que é 28 de
Novembro. Por exemplo:
Conecte a sua Paixão com a MISSÃO DE
DEUS. UMC #GivingTuesday 28/11

Publique, com regularidade, histórias, fotografias
e citações de indivíduos cujas vidas têm sido

projecto e falar sobre o seu trabalho.
•

Peça a alguém que pertença à comunidade do

transformadas.
•

Comunique reflexões pessoais sobre o trabalho
que está a acontecer no seu campo de missão.

3. Comunique a sua história
O amor em acção multiplica-se. Por favor, informenos sobre como o evento UMC #GivingTuesday
apoia o seu trabalho. Queremos usar estes exemplos
de ministério que transforma vidas e muda o mundo
para incentivar outras pessoas a dedicar-se à missão.

UMC #GIVINGTUESDAY 2017
GUIA DO EVENTO DE
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
PARA PROJECTOS DO
PROGRAMA AVANCE

http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/

Agora chegou a altura para começar a entrar em

Search-for-Projects.

contacto com os seus doadores para aumentar a
sensibilização sobre o seu ministério. A seguir,

O perfeito antídoto contra gastar demais durante a

apresenta-se a título de exemplo, uma mensagem

#BlackFriday? UMC #GivingTuesday vai realizar-se

que pode usar e personalizar tendo em conta o seu
contexto.

a 28 de Novembro!
http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/
Search-for-Projects.

2. Mostre o seu reconhecimento e gratidão
As doações para missão transformam o doador e o
beneficiário. Durante as semanas que se seguem ao

Diga-nos, por favor, como podemos prestar apoio
aos seus esforços referentes ao evento UMC
#GivingTuesday. Aguardo com expectativa que me
comunique as formas criativas através das quais
participará na campanha deste ano. Continuamos a
orar enquanto continua a conectar a sua paixão com

a MISSÃO DE DEUS.
Paz,
Russell Pierce, Director, The Advance

•
•

Publicar no seu website ou na página do
Facebook um anúncio (web banner).
Proporcionar fundos correspondentes no
dia 28 de Novembro para incentivar outras
pessoas a apoiar o projecto Avance #
[link para a sua Página de Advance Giving].

EXEMPLO DE UMA CARTA A ENVIAR
Caros amigos:
•
Assinalem os vossos calendários, por favor! O
evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday é no dia 28 de Novembro de 2017.

Solicitar que sejam oferecidos presentes de
Natal sob a forma de uma doação em seu
nome para apoiar o nosso trabalho com uma
doação antecipada no dia 28 de Novembro.

No ano passado, graças à grande generosidade dos
nossos apoiantes e simpatizantes, angariámos quase
USD $854.000, durante o evento UMC
#GivingTuesday. Estas doações permitiram-nos
apoiar missionários e projectos do programa Avance.

Estão disponíveis mais recursos em
www.umcmission.org/giving-tuesday.
Muito obrigado por porem o amor em

O evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday faz parte de um movimento
internacional que se destina a propagar o espírito
de acção de graças e generosidade durante a época
do Advento. Oferece uma oportunidade para dar

Bênçãos, [o seu nome]

início à época das festas de fim de ano através de
dar em vez de receber, ao prestar apoio a
organizações como [nome do seu projecto] que
conectam as nossas paixões à MISSÃO DE DEUS.
Como sabem, 100 por cento de todas as doações
feitas através do programa Avance apoiam
directamente o nosso trabalho.
Esperamos que se juntem a nós para colaborar na
nossa campanha de promoção para o evento UMC
#GivingTuesday através de:
•

Organizar uma equipa que se junte a si para
prestar apoio ao trabalho vital de missão.

acção de formas que, verdadeiramente,
transformam vidas!

Notícias sobre Fundos Correspondentes a Doações
O programa Avance continua empenhado em apoiar
uma base sólida que possibilite, tanto a projectos
como a missionários, o desenvolvimento de
relacionamentos e a capacitação de ministérios.
Anteriormente, tivemos a possibilidade de oferecer
fundos correspondentes para motivar as doações.
Este ano, apesar de não estarem disponíveis fundos
correspondentes, continuamos confiantes em que os
nossos generosos apoiantes continuarão o seu
compromisso para com o vosso ministério. Para
manter a dinâmica deste processo, o programa
Avance continua a atribuir 100 por cento de todas as
doações ao projecto e missionário(a) designados.

