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APOIADO  POR

DOAÇÕES  PLANEJADAS  E  SERVIÇOS  DE  CONFIANÇA

1912

•  Como  povo,  precisamos  acelerar  o  trabalho  nas  cidades,
que  foi  impedido  por  falta  de  trabalhadores  e  meios  e  espírito  de  
consagração.  Neste  momento,  o  povo  de  Deus  precisa  voltar  seus  
corações  totalmente  a  Ele;  pois  o  fim  de  todas  as  coisas  está  
próximo.  Precisam  humilhar  a  mente  e  estar  atentos  à  vontade  do  
Senhor,  trabalhando  com  fervoroso  desejo  de  fazer  o  que  Deus  
mostrou  que  deve  ser  feito  para  advertir  as  cidades  de  sua  iminente  
destruição.  Review  and  Herald,  25  de  janeiro. ,  1912.  {Ev  30.1}

•  Cidade
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AVENISTAS  DO  SÉTIMO  DIA

IDADE  DOS  MEMBROS  DA  SDA
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(Estudo  Demográfico  do  NAD  de  2018)

•  80%  das  Igrejas  Adventistas  nos  EUA  estão  localizadas  

onde  apenas  20%  da  população  vive

•  Isso  reflete  o  histórico  do  sétimo  dia

•  A  idade  média  dos  adventistas  da  NAD  é  de  51  anos

(estudo  de  2008,  Revista  do  Ministério  2010-12)

•  Se  a  tendência  continuar  em  2028,  a  idade  média

Tendência  adventista  de  se  localizar  em  áreas  rurais

ser  71

•  A  idade  média  dos  adventistas  da  NAD  é  de  61  anos
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GRANDE  GRUPO  DISPONÍVEL

CASADO

•  EUA  homens  29  mulheres  27  (2015)

•  Hong  Kong  homens  31  mulheres  29  (2011)

•  Brasil  homens  33  mulheres  30  (2014)

•  Índia  

•  Rússia  homens  27  mulheres  25  (2011)

•  África  do  Sul  homens  32  mulheres  29  (2008)

homens  26  mulheres  22  (2011)

•  Idade  média  do  primeiro  casamento:
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•  O  ponto  aqui  não  é  criticar  o  NAD,  mas  sim
apontam  que  há  um  grupo  muito  grande  
de  idosos  que  não  têm  filhos  que  poderiam  
estar  disponíveis  para  trabalhar  nas  cidades.
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MOVIMENTO  DE  FOGO

PODEROSO  EXÉRCITO
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•  2.  Jovens  esperando  mais  para  ter  filhos  •  3.  

Jovens  disponíveis  para  o  ministério

•  1.  Sócios  mais  velhos  sem  filhos  em  casa

•  F  Financeira  •  I  

Independência  •  R  
Aposentadoria  •  E  

Antecipada

•  Geração  Milenar

•  Disponível  para  alcançar  as  cidades  para  Jesus
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DOAÇÃO  PLANEJADA  E  CONFIANÇA

SERVIÇOS

ALFÂNDEGA  E  CULTURA
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•  Como  isso  é  feito  em  uma  igreja  mundial?
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SERVIÇOS

DOAÇÃO  PLANEJADA  E  CONFIANÇA

DOAÇÃO  PLANEJADA
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•  A  Meta  de  Doação  Planejada  e  Serviços  de  Confiança
(PGTS)  é  encorajar  os  membros  adventistas  do  
sétimo  dia  a  buscar  o  plano  de  Deus  como  revelado  
nas  Escrituras  e  no  Espírito  de  Profecia  para  suas  famílias.

realizar  o  que  Deus  já  moveu  em  seus  corações  para  
fazer  em  apoio  à  missão  de  Alcançar  o  Mundo  para  Jesus  
Cristo.

•  A  tarefa  é  ajudar  aqueles  que  escolhem,  para
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•  PROTEGENDO  OS  BENS  DE  DEUS

•  ATENDIMENTO  ÀS  NECESSIDADES  DE

FAMÍLIA
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SERVIÇO  DE  CONFIANÇA

DOAÇÃO  PLANEJADA
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Eles  sentem  que  estão  pisando  em  terreno  proibido  
quando  introduzem  o  assunto  da  propriedade  aos  idosos  ou  
aos  inválidos,  a  fim  de  aprender  que  disposição  pretendem  
fazer  dela.  Mas  este  dever  é  tão  sagrado  quanto  o  dever  de  
pregar  a  palavra  para  salvar  almas”.  (a  ênfase  é  minha)

•  “Muitos  manifestam  uma  delicadeza  desnecessária  neste  ponto.

White,  EG  (1940).  Conselhos  sobre  Mordomia  (pp.  323–324).  Review  and  Herald  
Publishing  Association.

•  Serviços  de  Confiança  é  o  processo  de  
receber  presentes  de  membros  adventistas  
do  sétimo  dia  ou  outros  amigos  não  

membros  da  igreja  para  apoiar  a  missão  de  
alcançar  o  mundo  para  Jesus.
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SERVIÇOS  DE  CONFIANÇA
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•  “Enquanto  estivermos  neste  mundo,  e  o  Espírito  de  Deus  
estiver  lutando  com  o  mundo,  devemos  receber  e  
distribuir  favores.  Devemos  dar  ao  mundo  a  luz  da  
verdade  conforme  apresentada  nas  Sagradas  Escrituras,  
e  devemos  receber  do  mundo  aquilo  que  Deus  os  impele  
a  fazer  em  favor  de  Sua  causa.  O  Senhor  ainda  toca  o  
coração  de  reis  e  governantes  em  favor  de  Seu  povo,  e  
cabe  a  eles... .” (a  ênfase  é  minha)

White,  EG  (1940).  Conselhos  sobre  Mordomia  (p.  183).  Review  and  
Herald  Publishing  Association.

SERVIÇOS  DE  CONFIANÇA  É  

IMPORTANTE?
•  A  obra  de  Deus  agora  deve  avançar  rapidamente,  e  se  Seu  

povo  responder  ao  Seu  chamado,  Ele  fará  com  que  os  
possuidores  de  propriedades  estejam  dispostos  a  doar  seus  
meios,  e  assim  tornará  possível  que  Sua  obra  seja  realizada  
na  terra.  “A  fé  é  o  firme  fundamento  das  coisas  que  se  
esperam,  a  prova  das  coisas  que  se  não  veem.”  Hebreus  11:1.  
A  fé  na  Palavra  de  Deus  colocará  Seu  povo  na  posse  de  
propriedades  que  os  habilitarão  a  trabalhar  nas  grandes  
cidades  que  aguardam  a  mensagem  da  verdade.  —  Testimonies  for  the  Church  9:272,  273.
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Fundos  para  a  Igreja  através
Serviços  planejados  de  doação  e  confiança

RELATÓRIO  PARA  2021
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Divisão  Centro-Africana  Oriental

Divisão  Sul  da  Ásia

$  4.641.478,00

Relatório  de  Vencimentos  2021

$  1.145.723,86

Divisão  do  Pacífico  Sul

$  216.628,00

$  1.351.336,93

$

$  23.032,06

DOAÇÕES  PLANEJADAS  E  SERVIÇOS  DE  CONFIANÇA

Divisão  Sul-Americana

$  1.887.585,50

Divisão  Interamericana

Divisão  Transeuropeia $

Divisão  Norte-Americana

Divisão  Sul  da  Ásia-Pacífico

Divisão  Euro-Ásia

$

Todas  as  divisões  –  $  88.126.715,60

Divisão  Sul-Africana-Oceano  Índico

$  78.798.639,14
Divisão  Norte  da  Ásia-Pacífico

$

$

Divisão  Intereuropeia

Divisão  Centro-Oeste  Africana

$  62.292,11

63,3

60,0

86,7

49,6
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Contribuições  para  o  avanço  da  obra  de  Deus  através  

do  Ministério  de  Doações  Planejadas  e  Serviços  de  

Confiança  da  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia  desde  

1968
=  mais  de  US$  2,4  bilhões.

willplan@gc.Adventist.org

02/06/2022
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www.willplan.org
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