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Ao responsável pelo boletim: 
 
Sua ajuda na divulgação da próxima Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global no dia 13 de 
novembro de 2021 é muito apreciada. Favor inserir os seguintes anúncios no boletim da sua igreja 
nas datas indicadas entre colchetes. 
 

{Insira o seguinte anúncio no boletim do dia 30 de outubro da sua igreja:} 
 

Oferta de Sacrifício Anual – 13 de novembro: Pizza? Sorvete? Seu doce favorito? Do 
que você abriria mão por uma semana em prol da Missão Global? E se durante uma 
semana você economizasse o dinheiro que gastaria em coisas que você na realidade 
não precisa, e o doasse para apoiar a Missão Global no dia 13 de novembro? Em duas 
semanas, coletaremos a Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global que irá ajudar 
financiar os pioneiros da Missão Global enquanto trabalham para alcançar os não 
alcançados por todo o mundo. Por favor, marque na sua agenda e faça planos de 
ofertar generosamente. 

 
{Insira o seguinte anúncio no boletim do dia 6 de novembro da sua igreja:} 

 

Oferta de Sacrifício Anual – 13 de novembro: Não se esqueça de ofertar 
generosamente no próximo sábado, dia 13 de novembro, com a Oferta Anual de 
Sacrifício para a Missão Global. Essa coleta anual especial ocorre após a Semana de 
Oração e é uma oportunidade de nos sacrificarmos pela missão e ajudar a financiar o 
trabalho dos pioneiros da Missão Global. 

 
{Insira o seguinte anúncio no boletim do dia 13 de novembro da sua igreja:} 
 

Oferta de Sacrifício Anual: Hoje coletaremos a Oferta Anual de Sacrifício para a Missão 
Global. Sua doação apoiará os pioneiros da Missão Global enquanto sacrificam seu 
tempo e energia para alcançarem os ainda não alcançados ao redor do mundo, 
convidando-os a seguir a Jesus. Te agradecemos por doar generosamente e por 
colaborar com o cumprimento da comissão do Evangelho de Mateus 28:19! 

 

 
Mais materiais sobre a Oferta Anual de Sacrifício incluindo vídeos, pôsteres e gráficos para mídias sociais 
estão disponíveis em AdventistMission.org/mission-offerings. Para mais informações, entre em contato 
com o Departamento de Missão Adventista pelo do telefone +1-800-648-5824. 
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ANÚNCIOS PARA O BOLETIM 

https://am.adventistmission.org/mission-offerings

