
TESOURARIA 

Um Trabalho Sagrado – O tesoureiro é chamado para uma tarefa importante e é eleito, como os outros 
oficiais, pelo período de um ou dois anos, conforme tenha sido determinado pela igreja local. (Ver pág. 
82.) Nas igrejas grandes, pode considerar-se aconselhável eleger também um vice-tesoureiro. 

O tesoureiro pode estimular grandemente a fidelidade na devolução do dízimo e aprofundar o espírito de 
liberalidade da parte dos membros da igreja. Uma palavra de conselho dada no espírito do Mestre ajudará 
o irmão ou a irmã a entregar a Deus com fidelidade o que Lhe pertence em matéria de dízimos e ofertas, 
mesmo em tempo de escassez financeira. 

O Tesoureiro Tem à Sua Guarda Todos os Fundos da Igreja – O tesoureiro da igreja tem à sua guarda 
todos os fundos da igreja. Estes são: 1) os fundos da Conferência (Associação)/Missão/Campo, 2) os 
fundos da igreja local, e 3) os fundos pertencentes às organizações auxiliares da igreja local. 

Todos os fundos da Conferência (Associação)/Missão/Campo, da igreja local e das suas organizações 
auxiliares são depositados pelo tesoureiro numa conta bancária à ordem em nome da igreja. Esta é uma 
conta bancária separada, que não deverá ser combinada com nenhuma conta pessoal. Nalguns países é 
mais conveniente utilizar uma conta postal. O excedente dos fundos da igreja poderá ser depositado numa 
conta de poupança, com autorização do Conselho da Igreja. Quando existam saldos importantes 
reservados para projetos de construção ou outros especiais, o Conselho da Igreja pode autorizar o seu 
depósito em contas bancárias separadas. Esses depósitos, porém, deverão ser movimentados pelo 
tesoureiro. 

Os Fundos da Conferência (Associação)/Missão/Campo – Os fundos da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo, que incluem os dízimos, todos os fundos missionários regulares e todos os 
fundos para projectos especiais e instituições da Conferência (Associação)/Missão/Campo, são fundos em 
custódia. No fim de cada mês, ou mais frequentemente a pedido da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo, o tesoureiro da igreja enviará ao tesoureiro da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo a importância total dos fundos da Conferência (Associação)/Missão/Campo 
recebidos durante esse mês. A igreja não pode tomar emprestados, utilizar ou reter estes fundos da 
Conferência (Associação)/Missão/Campo para qualquer propósito. 

Os Fundos da Escola Sabatina – Todas as ofertas da Escola Sabatina para as missões serão entregues 
semanalmente ao tesoureiro da igreja pelo secretário-tesoureiro da Escola Sabatina, mantendo o 
tesoureiro da igreja cuidadoso registro de todas essas ofertas. Estes fundos missionários são enviados ao 
escritório da Conferência (Associação)/Missão/Campo, segundo o esquema descrito nas págs. 95-100 
deste Manual da Igreja. Os fundos para as despesas da Escola Sabatina também devem ser entregues 
semanalmente ao tesoureiro da igreja para serem guardados em custódia, às ordens do conselho da Escola 
Sabatina (ver pág. 143), para fazer face às despesas correntes da Escola Sabatina. 

Os Fundos da Sociedade dos Jovens Adventistas – Os fundos da Sociedade dos Jovens Adventistas têm 
que ver tanto com os Jovens Adventistas como com os Juvenis Adventistas, e os fundos de cada socie-
dade devem ser conservados separadamente nos livros da tesouraria da igreja. As ofertas da sociedade 
para as missões e para a obra geral da igreja ou para empreendimentos da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo deverão ser entregues ao tesoureiro da igreja o mais breve possível depois 
de terem sido recebidas, para serem enviadas ao tesoureiro da Conferência (Associação)/Missão/Campo. 
Todo o dinheiro recebido para as despesas da sociedade será prontamente entregue ao tesoureiro da 
igreja, para ser guardado em custódia por conta da sociedade. 

O fundo de despesas da Sociedade dos JA será desembolsado pelo tesoureiro da igreja por ordem do 
conselho da sociedade. (Ver pág. 148.) O dinheiro do fundo de despesas da Sociedade dos Juvenis será 
desembolsado por ordem do diretor da Sociedade dos Juvenis Adventistas. 



Os Fundos da Igreja Local – Os fundos da igreja local incluem fundos de despesas da igreja, fundos de 
construções e reparações da igreja, e o fundo para os necessitados. Estes fundos pertencem à igreja local e 
são desembolsados pelo tesoureiro unicamente com autorização do Conselho da Igreja ou de reuniões 
administrativas da igreja. Contudo, o tesoureiro da igreja pagará com dinheiro proveniente dos fundos 
para as despesas da igreja local todos os gastos autorizados pelo Conselho da Igreja, como aluguéis, 
zelador, água, luz, combustível, seguro, limpeza, etc.. O tesoureiro deverá ter o cuidado de pedir recibos 
de todas as faturas pagas. 

Os Fundos das Organizações Auxiliares – Os fundos das organizações auxiliares incluem fundos para 
atividades missionárias da igreja, vida familiar, Sociedade dos Jovens Adventistas, Sociedade de Dorcas 
(Serviço de Assistência Social Adventista), despesas da Escola Sabatina, e a parte dos fundos dos 
Ministérios da Saúde pertencentes à igreja, e poderão incluir os fundos da escola da igreja. Todas as 
importâncias recebidas por estas organizações e a elas destinados serão prontamente entregues ao 
tesoureiro da igreja pelos secretários das respectivas organizações ou pelos diáconos. Estes fundos 
pertencem às organizações auxiliares da igreja. Só podem ser utilizados por ordem da organização 
auxiliar a que pertencem. 

O tesoureiro passará recibos de todos os fundos recebidos, incluindo os depositados por qualquer das 
organizações subsidiárias da igreja. Ao receber qualquer dinheiro do tesoureiro da igreja, o secretário de 
cada organização entregará um recibo apropriado ao tesoureiro. 

Salvaguarda do Propósito dos Fundos – Quando é levantada uma determinada oferta para as missões 
mundiais ou para qualquer empreendimento geral ou local, todas as importâncias colocadas nas bandejas 
ou sacos das ofertas (salvo diferente indicação do ofertante) serão consideradas como parte dessa oferta 
determinada. É da máxima importância que todas as ofertas e dádivas entregues por qualquer pessoa à 
igreja, destinadas a um fundo ou propósito específico, sejam utilizadas para essa finalidade. Nem o 
tesoureiro da igreja nem o Conselho da Igreja têm autoridade para desviar quaisquer importâncias dos 
objectivos para os quais tiverem sido dadas. 

Os fundos das organizações auxiliares, uma considerável proporção dos quais frequentemente representa 
donativos feitos para propósitos específicos, destinam-se à parte especial do trabalho da igreja a que as 
respectivas organizações auxiliares se dedicam. Esses fundos são mantidos em custódia pelo tesoureiro da 
igreja e também eles não podem ser tomados por empréstimo ou de algum modo desviados, pelo 
tesoureiro ou pelo Conselho da Igreja, dos objetivos para os quais foram recebidos. 

Quando uma organização auxiliar se extingue, a igreja, numa reunião administrativa regular, pode, por 
voto, indicar qual o destino a dar a quaisquer fundos restantes na conta da mesma organização auxiliar. 

Dinheiro para Pedidos Pessoais de Literatura – Em locais onde não exista uma Livraria da Igreja, as 
importâncias respeitantes a pedidos pessoais de livros, folhetos, revistas e assinaturas de periódicos 
devem ser entregues ao tesoureiro. (Ver Nota 10, pág. 108) 

Método Adequado dos Membros Entregarem Dinheiro à Igreja – O tesoureiro deverá insistir no sentido 
de que todo o dinheiro entregue pelos membros da igreja, além das coletas regulares, seja colocado nos 
envelopes dos dízimos e ofertas, instruindo cada membro a discriminar as várias rubricas e quantias 
conforme indica o envelope, e a certificar-se de que o dinheiro incluído equivale ao total mencionado. Os 
membros deverão assinar o seu nome e indicar o seu endereço, e colocar o envelope na bandeja das 
ofertas ou entregá-lo pessoalmente ao tesoureiro, o qual deverá conservar esses envelopes para que 
sirvam de comprovantes até que todas as contas tenham sido revistas pelo verificador da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo. 



Os membros que entregam os seus dízimos e ofertas por meio de cheque ou vale postal devem, sempre 
que seja legalmente possível, emitir esses cheques ou vales em nome da igreja e não de qualquer pessoa 
individualmente. 

Recibos para os Membros da Igreja – De todas as importâncias recebidas, ainda que sejam diminutas, 
devem ser imediatamente passados recibos, e o tesoureiro da igreja deve manter um registo rigoroso de 
todos os recebimentos e pagamentos. Todas as ofertas gerais que não se encontrem dentro de envelopes 
devem ser contadas pelo tesoureiro na presença de outro oficial da igreja, de preferência um diácono, e 
deve ser entregue um recibo a esse oficial. 

O Devido Método de Remeter Fundos Para a Conferência (Associ-ação)/Missão/Campo – Na remessa de 
fundos ao tesoureiro da Conferência (Associação)/Missão/Campo local, todos os cheques, ordens de 
pagamento ou vales do correio devem ser pagáveis à organização, onde isso seja legalmente possível, e 
não a qualquer pessoa individualmente. O duplicado da folha do livro da tesouraria da igreja deve 
acompanhar a remessa. Os impressos próprios para esse efeito são fornecidos pela Conferência 
(Associação)/Missão/Campo. 

Conservação dos Comprovantes – Devem obter-se documentos comprovantes ou facturas e recibos de 
todo o dinheiro recebido e desembolsado de acordo com o sistema da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo local. 

Os Livros Devem ser Conferidos – O tesoureiro da Conferência (Associação)/Missão/Campo local, ou 
outra pessoa indicada pelo Comissão da Associação/Missão/Campo local, confere os registros financeiros 
da igreja, geralmente uma vez por ano. Os livros da tesouraria da igreja e outros registros relacionados 
com o trabalho do tesoureiro da igreja, do tesoureiro da escola da igreja e do tesoureiro de qualquer outra 
organização, podem ser pedidos e examinados em qualquer momento pelo revisor de contas da 
Conferência (Associação)/Missão/Campo, pelo pastor, pelo diretor distrital, pelo ancião dirigente da 
igreja, ou por qualquer outra pessoa autorizada pelo Conselho da Igreja, mas não devem ser facultados a 
pessoa alguma não autorizada. (Ver pág. 220.) 

Nas reuniões administrativas regulares da igreja devem ser apresentados relatórios de todos os fundos 
recebidos e desembolsados. Uma cópia desses relatórios deve ser fornecida aos oficiais dirigentes da 
igreja. 

Quando se inscreve no relatório o número de pessoas dizimistas na igreja, a esposa e os filhos menores 
que não recebem salário, mas são membros da igreja, devem ser contados também como dizimistas além 
do chefe da família, quando se saiba que este é fiel nesse sentido. 

As Relações com os Membros São Confidenciais – O tesoureiro deve lembrar-se sempre de que as suas 
relações com os membros individualmente são estritamente confidenciais. Deve ser cuidadoso em nunca 
fazer qualquer comentário sobre o dízimo entregue por algum membro, nem sobre os seus rendimentos ou 
algo relacionado, exceto com aqueles que com ele partilham da responsabilidade da obra. Pode ser 
causado grande dano se esta norma não for observada. 

 


