MENSAGEM DO TESOUREIRO DA DIVISÃO INTER-EUROPEIA
Caros irmãos e irmãs,
Caros amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
A pregação da feliz mensagem sobre a vinda iminente do nosso Salvador tem sido sempre o poder motivador das
missões mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A espinha dorsal financeira destas atividades missionárias são as
chamadas ofertas missionárias. Elas compreendem em especial as ofertas da Escola Sabatina e as ofertas da Semana de
Oração. Elas foram introduzidas pela primeira vez em 1922, quando os líderes da nossa Igreja mundial tiveram de fazer
face à necessidade de retirar missionários dos seus campos de missão por causa do decréscimo nos meios financeiros
devido à crise económica mundial, dado que os meios necessários para prover o seu apoio financeiro tinham-se tornado
insuficientes. É por isso que foi decidido convidar todos os nossos membros de Igreja para que fizessem uma oferta
sacrificial especial: cada membro de igreja deveria contribuir para o financiamento das nossas missões mundiais com o
equivalente ao salário de uma semana. Nos territórios anglófonos é usada a expressão “Oferta Anual de Sacrifício”. Ela
revela o princípio básico da oferta da Semana de Oração: ela é uma contribuição anual e pessoal para o financiamento
das nossas missões mundiais. Originalmente, o alvo era que cada membro de igreja desse para as missões o equivalente
ao salário de uma semana. De facto, o alvo dos 200 000 Adventistas que então existiam foi alcançado: eles ofereceram
330 000 dólares.
Durante 2015, os 180 000 Adventistas do Sétimo Dia na Divisão Inter-Europeia ofereceram cerca de um milhão de
Euros no quadro da Oferta da Semana de Oração. Tal como acontece todos os anos, as somas oferecidas são enviadas
na sua totalidade para a sede mundial da nossa Igreja. Elas permitem apoiar financeiramente vários projetos
missionários espalhados pelo mundo. Uma parte desta oferta é usada para implantar novas igrejas Adventistas do
Sétimo Dia em territórios que ainda não foram penetrados ou que o foram de modo limitado. Além disso, a oferta
também nos permite apoiar projetos, como, por exemplo, evangelização dos membros de grupos étnicos ainda não
alcançados. Nos últimos anos ela tem apoiado financeiramente os chamados “Centros de Influência”. O seu objetivo é
contactar os habitantes das cidades através de ações práticas, como, por exemplo, projetos de auxílio social.
No quadro do financiamento de projetos missionários nos territórios da Divisão Inter-Europeia, os líderes mundiais da
nossa Igreja atribuíram-nos, em 2015, um apoio financeiro de 300 000 Euros. Esta soma foi duplicada pelo orçamento
da Divisão Inter-Europeia. Assim, cerca de 50 projetos missionários foram financiados em 2015 na nossa Divisão. Nos
territórios de língua alemã, fomos capazes de apoiar financeiramente projetos de implantação de igrejas em
Bregenzerwald e Munique e também projetos especiais em favor dos Muçulmanos. Deveríamos referir em especial o
projeto “Ergue-te e caminha”. Este projeto permitir-nos-á alcançar pessoas deficientes na Roménia com a mensagem
sobre um Deus amoroso e carinhoso. Também na Roménia, em 2015, apoiámos financeiramente vários projetos de
auxílio social implementados pelas nossas igrejas locais; por exemplo, projetos para ajudar os jovens a escolherem a sua
vocação profissional ou para ajudar aqueles que atravessam dificuldades financeiras. Em Espanha, os projetos apoiados
são, essencialmente, projetos de implantação de igrejas.
Caros irmãos, irmãs e amigos, iremos orar durante esta semana para que Deus possa ser revelado cada vez mais em nós
e para que possamos, assim, tornar-nos testemunhas do Seu amor e do Seu cuidado.
Saudações cristãs
Norbert Zens
Tesoureiro da Divisão Inter-Europeia (EUD)

