
Como levantar finanças para a sua ETED 

 

1. Trabalhar A maioria de nós tem a capacidade de ganhar dinheiro ao conseguir um 
emprego! Esta é uma ótima maneira de salvar os fundos necessários para sua ETED, e 
uma oportunidade de se apropriar ao investir em seu próprio futuro e o que você acredita 
que Deus o está chamando para fazer. 
 
2. Acredite que vale a pena investir no que você está fazendo. Você está entrando em um 
momento de intenso crescimento em seu relacionamento com Deus, reservando tudo para 
aprender sobre o propósito que ele tem para você, os presentes e as paixões que ele 
plantou dentro de você, para se tornar uma pessoa que está equipada para compartilhe o 
amor de Deus em diferentes culturas e contextos. Realmente vale o investimento, e você 
deve acreditar nisso antes de convidar outros a fazer parte disso. 
 
3. Promova-se com os outros. Compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de 
trabalho e a comunidade da igreja sobre a emocionante jornada que você está entrando. 
Compartilhe seu coração atrás porque você acha que isso é uma parte fundamental da 
sua vida. Fale com o pastor e / ou pastor da juventude em sua igreja sobre compartilhar 
com a congregação. Faça cartões postais ou marcadores que você possa distribuir com 
poucas informações sobre o que você está fazendo e como as pessoas podem apoiá-lo 
com suas orações e contribuições financeiras. 
 
4. Faça com que outros possam lhe dar doações. Muitas pessoas não dão às missões 
porque se esquecem, se não houver uma maneira fácil de fazê-lo imediatamente. Se você 
fala com alguém ou fala em uma igreja e as pessoas estão interessadas em dar, você 
deve ter uma maneira simples, rápida e imediata de dar. Aplicativos / sites como Paypal, 
Venmo e Squarecash são rápidos e fáceis de dar. Certifique-se de ter algo assim antes de 
falar com potenciais doadores. 
 
5. Seja intencional nas conversas face a face. A melhor situação possível para as pessoas 
responder com o desejo de contribuir com a missão deles é a conversa cara-a-cara. Este é 
um momento em que você realmente pode compartilhar seu coração e as pessoas podem 
fazer perguntas. A maioria dos fundos arrecadados não vem de boletins de notícias ou 
tempos de troca de grupo, mas de conversas individuais em tempo real. Faça o esforço e 
aproveite o tempo para compartilhar com as pessoas que desejam fazer parte do que você 
está fazendo. 
 
6. Tome sua paixão e coloque-a em ação . Você gosta de fotografia? Cozinhando? Criar 
jóias ou outros itens? Pegue o que você é apaixonado e use-o para arrecadar fundos! Algo 
que fiz há muito tempo foi fazer pinos e pulseiras para arrecadar fundos. É uma maneira 
divertida de se conectar com as pessoas, dar-lhes algo tangível para lembrar sua missão e 
uma maneira de arrecadar dinheiro. Alguns dos meus amigos missionários organizam 
jantares que foram cozidos, têm vendas de bolo ou até fazem revistas para serem 
vendidas como fundraisers. 
 
7. Gerencie seus recursos bem. Seja sábio com o que você tem. Você pode economizar 



muito dinheiro simplesmente desistindo do seu café diário ou da refeição semanal no seu 
restaurante favorito. De que forma você pode reduzir seus custos para alocar esse 
dinheiro a sua ETED? O sacrifício que você faz agora valerá muito mais do que isso no 
futuro. 
 
8. Comunique-se! Certifique-se de acompanhar as pessoas que manifestaram interesse ou 
estão empenhadas em fazer parcerias com você, seja através da oração ou das finanças. 
Mantenha uma lista organizada daqueles que fizeram contribuições e aqueles que 
solicitaram atualizações durante a ETED. Eles fazem parte desta viagem tanto quanto 
você e sem eles, o que você está fazendo não seria possível. Então, aproveite o tempo 
para que eles saibam quão grato você é para eles e comemorar seus sucessos com eles! 
Escreva blogs e cartas, envie cartões de agradecimento, você pode até mesmo trazer um 
presente quando você voltar para casa. 
 
9. Compartilhe sua visão, em vez de sua necessidade. Há tantas necessidades no mundo, 
e é fácil para nós não fazer nada sobre eles quando não são pessoais. Uma das chaves 
para angariar fundos é compartilhar sua visão com as pessoas para que tenham a 
oportunidade de se conectar pessoalmente com você e o que você está fazendo. As 
pessoas querem se conectar a algo que é significativo para eles, não apenas escrever 
uma verificação para diminuir um número. Certifique-se de tomar o tempo para se 
conectar com as pessoas e realmente compartilhar o coração do que está fazendo. Você 
verá o quanto é encorajador encontrar muitas pessoas com a mesma paixão e coração 
que você, que não pode necessariamente ir, mas quem quer ser parte da missão a dar! 

10. Compreender as finanças bíblicas. Jesus fala sobre dinheiro mais do que qualquer 
outra coisa nas Escrituras! Vá para a Palavra e estude como você vê viver o Reino nas 
finanças. Olhe para o exemplo de Paulo, como ele foi apoiado pelas igrejas para suas 
jornadas missionárias, e a maneira como Jesus chamou seus discípulos para desistir de 
tudo para segui-lo. Ao prosseguir esta viagem, se o seu plano é fazer missões de curto ou 
longo prazo, certifique-se de que sua compreensão das finanças é bíblica! Isso fará a 
diferença no mundo ao fazer sua parte para levantar fundos e confiar que Deus fará o que 
não pode. 

 


