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Oferta Anual de Sacrifício 

 

 

“Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios: Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom.” 
Salmos 54:6 

 
Prezado Colega do Ministério:  
 

Como você sabe, a Semana da Oferta de Sacrifício foi lançada na década de 1920, quando 
líderes e membros da igreja sacrificaram pelo menos uma semana de salário por missão. 
Esta oferta salvou o programa missionário da igreja em um momento de crise financeira. 
 

Em 2021, durante uma emergência sanitária mundial, uma nova igreja foi estabelecida a 
cada 3,62 horas-além, é claro, de muitos outros grupos e empresas. Isso foi possível através 
do ministério do Espírito Santo, porque os membros apoiaram fielmente a Oferta Anual de 
Sacrifício. Cem por cento dos donativos desta oferta sustentam o trabalho de implantação 
de igrejas dos pioneiros da Missão Global e Centros Urbanos de Influência em novas áreas e 
entre grupos de pessoas não alcançadas. 
 

Nosso tema de oferta este ano é O que você poderia abdicar pela Missão? Incentive seus 
membros a decidir o que eles poderiam desistir de comprar por uma semana e, com o 
dinheiro que economizam, apoiar a Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global. 
 

Membros da igreja podem apoiar esta oferta ao: 
1. Escrever "Oferta Anual de Sacrifício para Missão Global" em um envelope com o 

dízimo. OU 
2. Visitar Global-Mission.org/MySacrifice (clique em “Donate Online”, depois “My 

donation is for” e depois “Global Mission’s Annual Sacrifice Offering”). OU 
3. Escanear o QR code nos cartazes de e encartes do Sacrifício Anual. 
 

Também temos recursos disponíveis para download em adventistmission.org/mission-

offering-resources incluindo um vídeo especial para ser exibido antes da oferta, uma 
Solicitação de Donativos, um Pôster para o saguão da sua igreja e Encartes. 
 

Obrigado por promover esta oferta aos membros de sua igreja. Ela certamente abençoará a 
missão em todo o mundo; e tenho certeza de que também abençoará sua igreja. 
 

Saudações, 
 
 

 
Gary Krause 
Diretor 
Escritório da Missão Adventista 
Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
 
-- 

cc:  Presbítero e Tesoureiro da Igreja 
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