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Como é que a sua conferência anual
transforma a paixão em acção como
parte do evento UMC
#GivingTuesday, no dia 28 de Novembro?

através de um canal que conhecem e no qual
podem confiar.

	
  

	
  

CONECTE A SUA PAIXÃO
COM A
MISSÃO DE DEUS
	
  
O tema do evento de angariação de fundos
UMC #GivingTuesday para 2017 é
“CONECTE A SUA PAIXÃO COM A MISSÃO
DE DEUS”.

	
  

Em conjunto, como conferência anual, pode
canalizar a sua paixão para abordar as
necessidades existentes no mundo de hoje. É
vital para viver a missão de Deus. 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].
	
  

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. Como conferência anual, proporciona, não
só a metodistas unidos como a outras pessoas,
uma forma de desenvolver relações de missão

Utilize, por favor, os recursos que se seguem de
maneiras que se adaptem ao contexto da sua
conferência. Gostaríamos que nos comunicasse as
maneiras criativas através das quais está a
aumentar a sensibilização e a angariar fundos para
a missão — especialmente no que se refere ao
que está a planear para o evento UMC
#GivingTuesday.

Queremos agradecer a sua dedicação e
entusiasmo enquanto vivemos a missão de Deus
em conjunto. Se necessitar de alguns
esclarecimentos ou quiser fazer sugestões sobre
o evento UMC #GivingTuesday, contacte, por
favor advance@umcmission.org.	
  
	
  

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O
EVENTO UMC #GIVINGTUESDAY
	
  

	
  

Este ano quando é que se realiza o evento UMC
#GivingTuesday?
O evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday realiza-se na terça-feira a seguir
ao feriado americano do Thanksgiving (Dia de
Acção de Graças). Este ano, o evento UMC
#GivingTuesday vai realizar-se no dia 28 de
Novembro.

	
  

Em que consiste o evento UMC #GivingTuesday?

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. Como resposta ao
hiperconsumismo da Black Friday (sexta-feira
negra) e da Cyber Monday (cyber segunda-feira),
muitas pessoas em todo o mundo celebram o
evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday através do apoio que prestam a
organizações que estão a transformar o mundo.
O evento oferece uma oportunidade para dar
início à época das festas de fim de ano, ao dar
em vez de receber.

milhões de dólares em doações o que significa
um valor total de mais de mil milhões de dólares
para milhares de projectos e ministérios.
	
  
	
  

Apesar das pessoas poderem fazer doações e
façam isso através do programa Avance
durante todo o ano, o facto de concentrar
esforços durante um só dia aumenta a
sensibilização não só acerca dos numerosos
ministérios da denominação em todo o
mundo, mas também sobre a grande
generosidade dos metodistas unidos. O
evento de angariação de fundos UMC
#GivingTuesday oferece a vantagem adicional
de reforçar um espírito de doações cristãs
feitas com alegria.

	
  

O evento UMC #GivingTuesday proporciona aos
metodistas unidos uma forma de participar,
mediante o apoio prestado a projectos através do
programa Avance.
	
  

	
  
	
  

O que é o programa Avance [The Advance]?
O programa Avance é o sector responsável
pelas doações designadas da Igreja Metodista
Unida, que garante que 100 por cento do
montante de cada doação seja utilizado pela
missão ou ministério a que se destina.
Através do programa Avance, os metodistas
unidos podem dar a mais de 600 projectos
relacionados com o metodismo unido em todo
o mundo. Os doadores também podem prestar
apoio a mais de 300 missionários. Em
conjunto, os projectos satisfazem uma vasta
gama de necessidades, desde ajudar os
sobreviventes a fazer frente a catástrofes
naturais ou civis até ajudar comunidades a
construir igrejas, a alimentar e educar as
crianças e a equipar hospitais e clínicas.

	
  

	
  

O programa Avance trabalha com líderes da
igreja em todo o mundo, com vista a garantir
que os projectos aprovados estejam alinhados
com os objectivos da Igreja Metodista Unida na
região local, ajudem a desenvolver parcerias
que sejam mutuamente vantajosas, contem a
história de projectos e de missionários e
informem como as doações estão a ter
impacto.
Desde a sua fundação em 1948, o programa
Avance tem ajudado a canalizar mais de 3

Qual é o impacto de fazer doações durante um só
dia?

	
  

Em 2016, mais de 2.550 pessoas em 19 países
contribuíram um valor total de USD $853.909,78
para projectos de missão metodistas unidos e
apoio a missionários através da campanha UMC
#GivingTuesday. Em termos doações de missão
em geral, o resultado do evento UMC
#GivingTuesday de 2016 foi quase o dobro do de
qualquer outro único dia anterior para doações
não-Giving Tuesday.
Projectos específicos têm comunicado como os
seus ministérios foram afectados através das
doações recebidas durante o evento UMC
#GivingTuesday:

	
  

	
  

“Habitantes Locais Capacitados em Nicarágua para
Ser ‘Protagonistas do seu Próprio
Desenvolvimento’” (“Locals Empowered in
Nicaragua to Be ‘Protagonists of Their Own
Development’”)
http://www.umcmission.org/Learn-About-Us/Newsand-Stories/2016/January/0129qualityoflife
	
  

“Acesso a Água Potável em Costa Rica”
(“Access to Safe Water in Costa Rica”)
http://www.umcmission.org/find-resources/
newsletters/connectnmission/2016/cnm-june22

	
  
	
  
	
  

“Doações da IMU Apoiam os Direitos das Mulheres
em Nicarágua” (“UMC Gifts Support Women’s
Rights in Nicaragua”)
http://www.umcmission.org/find-resources/
newsletters/connectnmission/2016/cnm-july06

	
  

“A Escolaridade Durante o Verão Incentiva a
Aprendizagem” (“Summer Education Boosts
Learning”) http://www.umcmission.org/findresources/
newsletters/connectnmission/2016/cnm-july21

	
  

“Alcançar as Comunidades Rurais no México”)
(“Reaching Rural Communities in Mexico”)
http://www.umcmission.org/find-resources/
newsletters/connectnmission/2016/cnmaugust03
Às doações feitas durante o evento UMC #GivingTuesday serão
atribuídos fundos correspondentes?
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,
permanecemos confiantes de que os nossos
generosos apoiantes continuarão o seu
compromisso para com ministérios vitais. 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.

10 MANEIRAS ATRAVÉS DAS
QUAIS A SUA CONFERÊNCIA
ANUAL SE PODE ENVOLVER:
	
  

1. Peça aos superintendentes de distritos que	
  
mostrem um vídeo sobre o evento UMC
#GivingTuesday, durante eventos realizados
no distrito.

	
  

montante doado, o maior número de
doações, o maior número de igrejas
participantes, etc.).

	
  

3. Considere doações de fundos correspondentes
feitas pela sua conferência a missionários ou a
projectos específicos com os quais a
conferência tem relacionamentos.

	
  
4. Inclua anúncios de destaque em material
da conferência impresso e em publicações
online. Faixas publicitárias e outros
recursos estão disponíveis para download
na página web do evento UMC
#GivingTuesday:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  http://www.umcmission.org/giving-tuesday.
5. Publique o logótipo do evento UMC
#GivingTuesday de forma destacada na página
principal da conferência acompanhado de uma
lista e descrição dos projectos e missionários
que fazem parte das prioridades da
conferência.

	
  

6. Colabore com jovens, pastores e líderes de
missão de igrejas locais com vista a planear
estratégias para o evento UMC
#GivingTuesday.

	
  

	
  

7. Aumente a sensibilização sobre o evento de
angariação de fundos UMC #GivingTuesday
através das redes sociais (social media) da
conferência. Comunique mensagens de
UMCmission (missões da IMU) e ajude a
promover a campanha com mensagens, tais
como:

	
  

Conecte a sua Paixão com a MISSÃO DE
DEUS UMC #GivingTuesday 28/11/2917
http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/
Search-for-Projects.

	
  
O perfeito antídoto contra gastar demais durante a
#BlackFriday? O evento UMC #GivingTuesday vai
realizar-se a 28 de Novembro!
http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/
Search-for-Projects

2. Incentive distritos e igrejas a organizar
uma concorrência amigável através de
diferentes prémios (o mais elevado
	
  

	
  

	
  

8. Publique uma ilustração da página web
do evento Giving Tuesday em
http://www.umcmission.org/giving-tuesday e
incentive as pessoas a publicar “fotografias
de si próprias” (selfies) utilizando uma das
ilustrações.

e generosidade durante a época do Advento, ao
participar no evento de angariação de fundos
UMC #GivingTuesday.

9. Peça aos membros da igreja e aos
pastores para solicitarem que sejam feitas
ofertas de Natal antecipadas como uma
doação online em seu nome a um(a)
missionário(a) ou projecto preferido do
programa Avance, no dia 28 de Novembro.
Será que ainda querem oferecer um
presente embrulhado? Sugira que:

	
  

	
  
• Juntem à notificação um objecto simbólico a
representar o ministério designado: um mapa
emoldurado da região, uma garrafa de água
para um projecto hídrico, um martelo para um
projecto de construção, etc.

	
  
	
  

• Concebam ou comprem um cartão que
reflicta o 	
  

	
  

10. Envie um email como o que se segue
para os líderes da sua igreja local —
especialmente os líderes de missão:
	
  

Caro(a) amigo(a),
	
  

	
  

À medida que nos aproximamos da época das
festas e troca de presentes, o evento de
angariação de fundos UMC #GivingTuesday é
uma oportunidade para celebrar o espírito cristão
com alegria, ao fazer uma doação através do
programa Avance.
No dia 28 de Novembro de 2017, os
metodistas unidos são convidados, mais uma
vez, a aumentar o espírito de acção de graças
	
  

Quando fizer uma doação online no dia 28 de
Novembro, irá ajudar a fazer avançar a MISSÃO
DE DEUS.
No ano passado durante o evento UMC
#GivingTuesday, os metodistas unidos angariaram
colectivamente mais de USD $850.000 dólares
online através do programa Avance. Como
sempre, quando fizer uma doação através do
programa Avance, 100 por cento da sua doação
apoiará directamente o ministério que designar;
as despesas gerais serão cobertas através de
outros canais.

	
  

Como sabe, a nossa igreja tem uma relação
de aliança com este missionário e/ou apoia
este projecto do programa Avance:
	
  

tema do ministério ou uma fotografia
do(a) missionário(a).

	
  

	
  

	
  

[Nome do(a) missionário(a) / nome do projecto
com o link para a página de doações do
programa Avance]

	
  
Queremos agradecer encarecidamente o seu fiel
apoio para transformar vidas ao fazer uma
doação generosa no dia 28 de Novembro!

	
  

Graça e paz,
	
  
	
  

	
  

[Assinado pelo representante ou pelo bispo da
Conferência]

