Orientações Sobre as Contribuições de Filiação
2017

1. Tipos de Filiação:

Membros plenos: organizações de cooperação, organizações missionárias, instituições acadêmicas
e de treinamento, congregações locais e empresas

Membros associados: redes, coalizações de defesa e promoção de direitos, alianças, secretariados
denominacionais e organizações de financiamento

Membros individuais
2. Abordagem usada em relação às contribuições
Um princípio central da Miquéias é a inclusividade. Convidamos organizações e pessoas que se sentem
inspiradas pela nossa visão a se unirem conosco na implementação da mesma. Quando uma pessoa ou
organização passa a fazer parte da Miquéias, espera-se que ela invista em nossa visão compartilhada.
Os benefícios de filiação incluem a solidariedade na implementação da nossa visão, acessar a
aprendizagem compartilhada, desenvolver iniciativas conjuntas, crescer juntos através do diálogo,
defender direitos, fazer campanhas conjuntas para alcançar transformação e também os
relacionamentos dinamizantes que são formados através das interações em eventos e das nossas
comunicações.
A Miquéias não estabelece uma taxa fixa de filiação. Em vez disso, convidamos a cada um dos nossos
membros a considerar a quantia da sua contribuição anual de filiação em um espírito de oração.
Incluímos uma tabela abaixo para ajudá-lo(a) a decidir com quanto contribuir.
Reconhecemos que o tamanho, os compromissos e as limitações dos nossos membros nacionais e
internacionais podem mudar de um ano para o outro. O modelo de contribuição anual procura dar aos
membros flexibilidade para aumentar ou diminuir a contribuição, quando isso necessário e de acordo
com a orientação de Deus.
3. Anuais
As contribuições são anuais, apesar de que os membros podem escolher contribuir por dois ou mais
anos de uma só vez para evitar o pagamento de taxas bancárias excessivas ou dificuldades com a
transferência dos fundos. Lembramos os nossos membros sobre a necessidade de renovar a filiação
através do nosso boletim informativo e também enviamos faturas aos mesmos.
O ideal é que os nossos membros enviem as suas contribuições no começo de cada ano para evitarmos
limitações no nosso fluxo de caixa. Reconhecemos que os anos fiscais começam em diferentes meses
para os nossos membros e pedimos que eles procurem enviar as suas contribuições em janeiro, sempre
que possível. Alternativamente, pedimos que os nossos membros nos informem pelo e-mail
info@micahglobal.org em qual mês eles farão as suas contribuições a cada ano. Isto nos ajuda muito
na preparação do nosso orçamento e em nosso planejamento.
4. Doações Específicas
Membros e não-membros interessados também são convidados a colaborar e trabalhar em parceria
doando recursos para projetos e atividades específicas. Mantemos os nossos membros informados
sobre tais oportunidades através das nossas comunicações frequentes e também apresentando planos
de trabalho.
Desde já, obrigado pela sua parceria. Abaixo, você vai poder consultar a nossa tabela de contribuição
anual de filiação.
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Tabela de Contribuição Anual de Filiação
(Quantias em dólares americanos - US$)

MEMBROS PLENOS
Organizações Missionárias, de Cooperação e Empresas
Receita anual
não-designada

Contribuição Sugerida

Receita anual
não-designada

Contribuição Sugerida

Até $10.000
$10.000 - $100.000
$100,000 - $500.000
$500.000 - $1.000.000
$1.000.000 - $5.000.000

$50
$50 - $100
$100 - $500
$500 - $1.000
$1.000 - $5.000

$5.000.000 - $10.000.000
$10.000.000 - $15.000.000
$15.000.000 - $20.000.000
$20.000.000 - $30.000.000
$30.000.000 – ou mais

$5.000 - $10.000
$10.000 - $15.000
$15.000 - $20.000
$20.000 - $30.000
$35.000 +

MEMBROS PLENOS
Congregações Locais

Institutos Bíblicos

Contribuição Sugerida

Contribuição Sugerida

$20 - $100

$100 - $300

Igrejas maiores - favor orientarem-se pela tabela
anterior, para organizações missionárias

MEMBROS ASSOCIADOS
Redes, Coalizões, Alianças, Movimentos, Secretariados Denominacionais
Receita anual não-designada

Contribuição Sugerida

Até $10.000
$10.000 - $100.000
$100.000 - ou mais

$200 - $400
$500 - $800
$1.000

MEMBROS ASSOCIADOS
Fundos Fiduciários, Doadores e Investidores
Contribuições Anuais - Fatores a serem considerados

Contribuição Sugerida

Patrocínio do Secretariado da Miquéias (pessoal, apoio)
Iniciativas da Miquéias na área de Defesa e Promoção
de Direitos
Conversas Nacionais sobre Missão Integral
Consultas Regionais / Globais Trienais
Apoio para o deslocamento de membros, palestrantes e
funcionários

$10.000 -$80.000
$15.000 - $60.000
$2.000 - $10.000
$30.000 - $100.000
$500 - $5.000

MEMBROS INDIVIDUAIS
Contribuição Sugerida

$30 - $200
Observação: Os membros individuais são incentivados a mobilizar as suas igrejas locais e a levantar recursos para
conversas e oficinas em determinados países.

Como fazer uma contribuição

Aqui está a lista atual de como você pode enviar a sua contribuição para a Miquéias.
Pagamentos com cartão de crédito ou pela PayPal
Também é possível fazer o pagamento com cartão de crédito através da PayPal nessa página web:
http://www.micahnetwork.org/contribute
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A PayPal permite que transferências sejam feitas para a Miquéias em 103 países. Introduzimos essa
opção de pagamento através da PayPal especialmente para os membros que, de outra forma, teriam de
pagar altas taxas bancárias para fazerem as suas transferências. A PayPal cobra uma taxa pelo serviço
prestado, mas o custo da transação é coberto pela Miquéias e não pelo doador. É possível optar por
cobrir os custos de transação, assinalando um "x" no quadrinho indicado, confirmando que você aceita
cobrir o custo da transferência.
Transferência bancária
É possível fazer uma transferência de fundos diretamente para uma das nossas contas bancárias em
libras esterlinas ou dólares americanos. Favor enviar um e-mail para info@micahglobal.org, incluindo os
detalhes da sua transferência. Favor incluir pelo menos uma abreviatura do seu nome no começo da
referência do seu pagamento e confirme o motivo do mesmo (ex. nome-membership).


Favor enviar o seu pagamento em GBP (libras
esterlinas) para a seguinte conta:
The Co-operative Bank PLC
Número IBAN: GB81CPBK 089299 65114559
Código Swift: CPBKGB22
Código de identificação bancária (Sort Code):
08-92-99
Business Direct, P O Box 250
Skelmersdale WN8 6WT, UK (Reino Unido)
Número da Conta: 65114559
Beneficiário: The Micah Network

Favor enviar o seu pagamento em US$ (dólares
americanos) para a seguinte conta:
The Co-operative Bank PLC
Número IBAN: GB07 CPBK 080211
20004387
Código Swift: CPBKGB22
Overseas Financial Services, 9 Prescot Street,
London, E1 8BE, UK (Reino Unido)
Código de identificação bancária (Sort Code):
08-02-11
Número da Conta: 0220004387
Beneficiário: The Micah Network

Pagamento com cheque
Por favor, envie um cheque (de preferência em USD ou GBP) para o seguinte endereço, nominal à "The
Micah Network":
The Micah Network
PO Box 381
Carlisle, CA1 9FE
UK (Reino Unido)


Western Union
Por favor, faça o seu pagamento em libras esterlinas (GBP) para "Sheryl Haw, International Director,
Micah Global". A Western Union tem agências em Carlisle, no Reino Unido, e requer que uma pessoa
específica faça o saque da quantia transferida. Algumas agências da Western Union têm condições de
fazer transferências para contas bancárias. Nesse caso, por favor informe os dados bancários incluídos
abaixo. Por favor, não esqueça de nos avisar que o pagamento foi feito para que possamos acompanhar
o processo de transferência e emitir um recibo. Lembre-se de que precisaremos dos seguintes dados
para sacar a quantia enviada através da Western Union:
 Nome completo do remetente (tal como consta na ordem de transferência)
 Código MTCN de 8 dígitos (número de controle de transferência de dinheiro)
 Nome do país onde a transferência foi solicitada
 Quantia exata transferida (na moeda local) e quantia a ser recebida (em libras esterlinas)


 Pagamento em Dinheiro
Em vários países é difícil e, às vezes, impossível enviar dinheiro para o exterior. Onde este for o caso,
podemos oferecer estas opções:
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1. Enviar um e-mail para info@micahglobal.org, informando com quanto você promete contribuir
e concordando em qual evento Miquéias você ou o seu representante vai poder fazer o
pagamento em dinheiro.
2. Juntar as contribuições de vários membros em seu país para que seja feita uma só transferência
(uma lista de todos os que contribuíram deverá ser enviada para a Miquéias para que possamos
providenciar os recibos).
É útil quando você comunica a data em que a sua contribuição / doação foi enviada. Sempre enviamos
recibos quando recebemos os pagamentos.
Obrigado pelo seu apoio e compromisso contínuo com a nossa visão compartilhada e a nossa missão de
promover e capacitar uns aos outros para a missão integral.
Com os nossos cordiais cumprimentos,

Sheryl Haw
Diretora Internacional
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