ÁREA DEPARTAMENTAL DE MORDOMIA
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022
Introdução
O Departamento de Mordomia da UPASD, tem como propósito ajudar, motivar e
conduzir cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Portugal, a ser um mordomo
fiel que vive plenamente um relacionamento de mordomo/discípulo do Senhor. Tal
relacionamento tem por base os princípios e valores que imanam das Sagradas Escrituras e
promove uma vida, de descoberta constante de Deus como o Dono e Senhor de todas as coisas,
do desenvolvimento dos talentos, dons e recursos que Deus coloca à sua disposição e da
Dádiva de si mesmo, em todas as dimensões da vida.
O Plano de Ação para 2018 está estruturado de forma integrada no Plano Estratégico da
UPASD para o período 2018-2022.
As ações, programas, formações e materiais para o ano de 2018, dividem-se em três
objetivos integrados no Plano Estratégico da UPASD:
 Meta 1 – Descobrir o nosso dever de fidelidade para com Deus
 Meta 2 – Desenvolver uma Fidelidade Consistente
 Meta 3 – Dar Testemunho Fiel da Fé
META 1 – DESCOBRIR O NOSSO DEVER DE FIDELIDADE PARA COM DEUS
-

Descobrir Deus como Dono e Senhor de Tudo: Através do estudo sistemático da Bíblia e
do Espírito de Profecia, motivado pela criação de um vídeo, material diverso e um
seminário baseado no livro “Normal, e Com Muito Gosto!”.

-

Descobrir como é maravilhoso viver na dependência do Deus Omnipotente: Criação de
um boletim de testemunhos como instrumento útil no culto familiar ou em pequenos
grupos.
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-

Descobrir as possibilidades e oportunidades que Deus coloca à minha disposição:
Facilitar o colocar os talentos naturais, dons e recursos ao serviço de Deus,
disponibilizando a cada crente o folheto “Compromisso” produzido pelo Ministério de
Mordomia da Conferência Geral.

-

Descobrir o valor da fidelidade em todos os domínios da vida: Edição em Português de 5
vídeos e 5 cartazes (Talentos; Templo; Terra; Tesouro; Tempo), bem como um folheto
criado pelo Departamento de Mordomia da EUD.

META 2 – DESENVOLVER

UMA

FIDELIDADE CONSISTENTE

NA

IGREJA; FAMÍLIA

E

SOCIEDADE
-

Desenvolver de Forma Sistemática a nossa fidelidade para com a família: realização de 5
Seminários sobre administração das finanças pessoais e familiares e 10 programas sobre
discipulado cristão e mordomia. Programa em parceria com os Ministérios da Criança
para pais e educadores, facilitador do papel dos pais no desenvolvimento de princípios
sistemáticos de mordomia cristã nas crianças e adolescentes.

-

Desenvolver a capacidade dos líderes: formação em parceria com o Ministério Pessoal.

-

Desenvolver de forma sistemática a nossa fidelidade para com a Igreja: otimizar a
cooperação entre Departamentos, Serviços e Instituições da Igreja, como princípio de
rentabilização dos recursos existentes, através do exemplo de parceria do próprio
Departamento de Mordomia, em formações conjuntas com outros Departamentos,
Serviços e Instituições, quer apoiando as igrejas que solicitem diretrizes nesse sentido.

-

Outros Materiais e Conteúdos de apoio a esta meta: Tradução e divulgação da Newsletter
do Departamento de Mordomia da EUD. Manutenção e atualização do site do
Departamento.

META 3 – DAR TESTEMUNHO FIEL DA FÉ
-

Dar provas de um amor desinteressado: pela promoção do espírito de missão mundial da
Igreja através da divulgação dos projetos e respetivas ofertas de 13º Sábado, em parceria
com o Departamento da Escola Sabatina.
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-

Dar provas de altruísmo: favorecer o princípio de doação sistemática e de entrega de si
mesmo ao serviço da causa de Deus, através de programa específico, junto das
comunidades adventistas.

-

Dar maior apoio a programas de sensibilização ambiental: disponibilização de um sermão
sobre

responsabilidade

ambiental.

Programa

sobre

a

responsabilidade

do

Mordomo/discípulo na conservação e cuidado da natureza criada por Deus.
-

Dar e cooperar para o avanço da causa de Deus: Divulgação do Calendário Anual de
Ofertas através do Boletim de Mordomia e PPT de suporte.

-

Apoio à RCS: Reformulação e produção do Programa “Cuidar e Guardar” num novo
formato.

- Outros Materiais e Conteúdos de apoio a esta meta: Tradução, adaptação e publicação do
“Menu do Mordomo”.
Que o Senhor nos dirija, oriente e capacite a fim de podermos atingir estas metas de
apoio à construção de um discipulado fiel e construtivo de cada um de nós, para Sua honra e
glória.
Daniel Vicente
Departamento de Mordomia UPASD
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