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Uma miscelânea de ideias  
práticas para o ajudar a ser um 

melhor mordomo. 
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Para o questionário anual de O 
Menu do Mordomo deste ano 

centrámo-nos 
naquilo que os 
membros 
pensam 
acerca das 
suas ofertas 
para a Igreja e 
do seu 

comportamento em formar uma 
parceria com Deus na gestão do 
Seu dinheiro. As perguntas 
abaixo constam de um inquérito 
promovido pelo Departamento 
de Mordomia e pelo Gabinete de 
Avaliação e Planeamento 
Estratégico da Divisão Norte-
Americana. A sondagem 
compreendeu um total de 
aproximadamente 2 mil 
respostas obtidas em 46 igrejas 
que pertencem a 33 das 58 
Associações de nove Uniões. 
Responda ao questionário e veja 
se concorda com os seus irmãos. 
(De referir que foram dadas duas 

ou mais respostas para algumas 
questões). 

1. Qual o método mais eficaz 
para ensinar a mordomia?                
a. Um sermão do pastor                
b. Seminários sobre o tema         
c. Pequenos grupos de estudo da 
Bíblia                                                                
d. Um conceito alargado que vai 
além do dinheiro 

2. Qual o método menos eficaz 
para ensinar a mordomia?                   
a. Ensinar as crianças sobre os 
dízimos e as ofertas                                      
b. Histórias pessoais de membros 
de igreja                                                        
c. Ensinar aos membros que 
serão abençoados                                      
d. Relatórios esclarecedores 
sobre as necessidades financeiras 
da Igreja                                                                                         
3. Que percentagem dos nossos 
membros acredita que 
deveríamos “esquecer o dinheiro 
e focarmo-nos no  
desenvolvimento espiritual”?           
a. 26%                                                       
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45%, e os que nasceram entre 
1981 e 2000, 35%.) 

9. a. (Esta foi a resposta dada 
por 69% dos membros de 
Igreja, 59% escolheu ser 
honesto para com Deus e 6% 
selecionou a compensação 
pelo ministério.) 

10. d. (Esta alínea foi a 
preferência de 60% dos 
inquiridos. Apenas 20% 
acharam que a distribuição de 
literatura era muito 
importante e só pouco mais 
de 30% reconheceram que o 
evangelismo público era 
muito importante.) 

11. b. (A maioria dos inquiridos 
gostou da ideia de fazer 
contribuições diretas para 
projetos missionários e 
organizações adventistas 
independentes. O orçamento 
mundial reuniu 22%, as 
ofertas da Escola Sabatina 
20% e as ofertas especiais 
13%.) 

12. a. (Dos inquiridos, 84% não 
tinham dúvidas quanto a este 
ponto. As minorias étnicas e 
os Baby Boomers acreditam 
que o evangelismo e o 
trabalho missionário também 
deveriam ser financiados pelo 
dízimo.) 

Referências: 

Stewardship Motivations: Attitudes & Behaviors among Adventists in North America, 2013.  

Se gostaria de obter uma cópia deste relatório de 128 páginas, que inclui o modelo do questionário e um 
sumário da amostragem, por favor ligue para a AdventSource através do número 001 1800 328 0525. 

Está ou não de acordo com estas 
respostas? Se ficou frustrado ou 
confuso com o que os seus 
irmãos declararam, lembre-se 
destes dois pontos: As atitudes e 
motivações diferem 
frequentemente de acordo com a 
idade, o género, a localização 
geográfica e a geração. Segundo, 
dar ofertas é pessoal e 

frequentemente reflete atitudes 
transmitidas pelos pais e avós, 
influenciadas por pastores e 
membros de igrejas locais. A 
conclusão a retirar é que 
estejamos comprometidos com a 
generosidade. Lembre-se de que 
nunca está a dar em demasia ao 
seu parceiro de fé –  o nosso Pai 
celestial. 

“Dar abre o caminho para receber.” –Florence Scovel  Shinn 
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b. 23%                                                       
c. 20%                                                         
d. 12% 

4. Qual a melhor forma de 
motivar os nossos membros a 
dar?                                                                 
a. Comunicar as necessidades da 
Igreja                                                                   
b. Líderes visionários que se 
focam na missão da Igreja                                      
c. Apelar aos membros para 
contribuírem para projetos 
específicos                                             
d. Envolver os 
membros mais 
ativamente nos 
ministérios 
voluntários 

5. Que percentagem dos nossos 
membros calcula o dízimo com 
base no rendimento líquido?     

a. 48%                                                 
b. 36%                                                   
c. 30%                                                    
d. 17% 

6. Quando se trata de dar, qual 
dos seguintes estilos é o mais 
típico entre os membros que 
responderam ao questionário?   
a. Doadores reativos                                 
b. Doadores habituais                            
c. Doadores intencionais                        
d. Outros tipos de doadores 

7. Qual a razão mais importante 
para dar?                                                         
a.Porque Deus o ordena                                    

b. A missão da Igreja c. Sentido 
de dever   d. Um ato de louvor 

8. Qual a percentagem de 
pessoas da geração X (os que 
nasceram entre 1961 e 1981) que 
devolve o dízimo?                               
a. 55%                                                     
b. 45%                                                         
c. 40%                                                        
d. 35% 

9. Qual a razão mais 
frequentemente apontada pelos 

membros para 
devolverem o dízimo?                                                            
a. É um sólido 
princípio bíblico                 
b. Ser honesto para 
com Deus                                               

c. Deus significa muito para mim 
d. É uma forma de compensar os 
ministros                                                

10. Qual a principal preferência 
apresentada pelos membros para 
a utilização do seu dinheiro?       
a. Desenvolvimento comunitário 
b. Evangelismo público                           
c. Distribuição de literatura                   
d. Educação cristã 

11. Quando lhes foi solicitado 
que indicassem como preferiam 
contribuir para as missões, 38% 
responderam que preferiam 
dar...                                                          
a. Ofertas especiais                                  
b. Contribuições diretas                               
c. Orçamento mundial                                    
d. Ofertas da Escola Sabatina 
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12. Quando inquiridos sobre o 
que deveria ser financiado pelos 
dízimos, que percentagem 
respondeu que os mesmos 
deveriam destinar-se ao 
pagamento dos salários e 

subsídios dos pastores?                 
a. 84%                                              
b. 68%                                                           
c. 40%                                                            
d. 30% 

1. d. (Mais de 60% 
responderam a opção D e 
menos de 20% escolheram 
um sermão do pastor.) 

2. c. (As histórias pessoais de 
membros de igreja foi a 
escolha de 60% dos 
inquiridos.) 

3. a. (Um total de 26% 
respondeu que esta 
abordagem deveria 
ser a principal 
motivação, 20% disse 
que não é de modo 
algum uma 
motivação e 23% não 
tinha a certeza.) 

4. a. (Esta resposta foi escolhida 
esmagadoramente por 88% 
dos inquiridos, sendo que as 
mulheres e os grupos étnicos 
minoritários escolheram 
muito provavelmente esta 
alínea; a resposta B foi 
selecionada por 87%.) 

5. c. (O rendimento bruto ou 

sem dedução de impostos foi 
escolhido por 48% dos 
inquiridos.) 

6. c. (Os Baby Boomers –a 
geração que nasceu entre 
1946 e 1964 – foram 
possivelmente os que mais 
escolheram esta resposta; 
25% selecionaram doadores 
reativos e 19% doadores 

habituais – aqueles que 
dão um montante 
específico cada semana e 
não fizeram ajustes 
tendo em conta as 
alterações no seu 
rendimento ou a 
inflação.) 

7. d. (Mais de 50% afirmaram 
ser esta a sua atitude, 
enquanto 4% escolheram o 
sentido de obrigação; 12% 
selecionou a resposta porque 
Deus assim ordena e 11% a 
missão da Igreja.) 

8. c. (55% dos idosos devolvem 
o dízimo, os Baby Boomers 

 RESPOSTAS 


