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O PEDIDO DE DEUS

RECURSOS ATUAIS PARA O 
LEVANTAMENTO DE SUSTENTO PESSOAL

ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE SUSTENTO

A. TntMPD  é um programa gratuito para gerenciar seu relacionamento com seus parceiros ministeriais, disponível em árabe, 

holandês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado, espanhol e tailandês. É usado por mais 

de 8 mil missionários em doze línguas, representando mais de cem organizações missionárias. Eles também dispõem de outros 

aplicativos para ajudar ministérios a dar apoio a suas equipes com informações atualizadas de doação: DonorWise, um sistema 

de processamento e emissão de recibos para doações, voltado para ministérios de pequeno e médio porte; TntMPD. DataServer, 

um sistema projetado para oferecer a usuários de TntMPD um acesso quase em tempo real às informações de doação fornecidas 

por seus ministérios. Disponível para Mac e PC. (www.tntware.com)

B. Karani  é um novo software baseado em nuvem semelhante a TntMPD, que pode ajudá-lo a gerenciar todos seus contatos e 

levantamento de recurso num único lugar online. Armazene e gerencie a informação de todos os seus contatos: e-mails, listas de 

endereço, números de telefone e mais. Rastreie cada interação com seus contatos, incluindo ligações, pedidos, cartas, notas de 

agradecimento e encontros. (www.Karani-App.com)

C. Friend Files  é gratuito e projetado para ajudá-lo a se manter em contato com seus mantenedores. Mantenha também uma lista 

atualizada de nomes, endereços, números de telefone e e-mails; rastreie contribui-ções e analise seu sustento; imprima listas e 

etiquetas de endereço. (Faça o download para Microsoft Access em www.PeterNoonan.net)

D. Donor Manager  é um programa gratuito para Windows, feito para ajudar missionários a rastrear informações sobre seus 

parceiros ministeriais.

E. Roda em Microsoft Windows  (98, 2000, NT, XP, Vista e Windows 7) e em Mac (usando Parallels, Crossover ou outro emulador) 

e em Linux, usando WINE. Recursos: mantenha uma lista atualizada de nomes, endereços, números de telefone, endereços de 

e-mail, websites e informações da família; importe fotos para cada mantenedor; rastreie e analise contribuições e gere relatórios; 

imprima etiquetas de endereço, envelopes, e mescle arquivos para mala direta; envie e-mails em massa para seus parceiros 

ministeriais. (www.DonorManager.com)

F. Mission Hub  é um novo sistema online para continuidade de contato, que você pode usar para coletar informações de todos 

os seus mante-nedores e manter contato. Também pode ser usado para organizar e manter contato com todos os seus grupos 

ministeriais e pessoas, no campus ou na cidade que você esteja tentando alcançar. Faça o download Android ou iPhone e acesse 

de qualquer lugar. Inclui um tutorial simplificado em vídeo. (www.missionhub.com)

RASTREIO DE INFORMAÇÕES DE CONTATO

A. Zabasearch  é um site que busca e combina informações diferentes de pessoas residentes nos Estados Unidos, incluindo nomes, 

endereços antigos e atuais, números de telefone e ano de nascimento, e permite ao usuário pesquisar em outros mecanismos de 

busca com essas informações para recuperar outros dados, como fotos de satélite para endereços específicos. (www.zabasearch.

com)

B. Anywho  é um serviço gratuito para encontrar pessoas, que procura em listas telefônicas e conta com busca de CEP, buscas 

reversas e funções de mapeamento. (www.anywho.com)

C. Google Maps  é um globo e mapa virtual, bem como um programa de informações geográficas. Oferece uma visão das ruas com 

casas e bairros, permitindo procurar qualquer endereço e aproximar a visualização o quanto desejar. (maps.google.com)

D. Batch Geo  permite à pessoa gerar uma planilha ou base de dados com todos os nomes e endereços de contatos, e copiá-los para 

seu próprio programa, criando instantaneamente um mapa colorido do Google, com recursos de zoom e marcação de local de 

residência. Uma maneira gratuita e simples de ver onde seus contatos estão agrupados e quais cidades você precisa visitar em 

suas viagens em busca de sustento. (www.batchgeo.com)
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SERVIÇOS DE GRUPO DE E-MAIL PARA COMUNICAÇÃO COM MANTENEDORES

A. Mail Chimp  é um sistema gratuito de e-mail em massa que lhe permite customizar informativos, integrar suas redes sociais 

e rastrear resultados em tempo real (quem abriu, links clicados, etc.). Geralmente usado para e-mails legítimos, como para 

assinantes de listas de e-mail, é capaz de desmarcar como spam seus e-mails para que não vão para a caixa de lixo eletrônico dos 

seus destinatários. Funciona como sua própria plataforma pessoal de publicação. (www.mailchimp.com)

B. Constant Contact  oferece modelos personalizáveis e edição com um clique; suporte gratuito por telefone, e-mail e chat; listas de 

e-mail com segurança baseada em permissão; links para Facebook e Twitter; verificador anti-spam; coleta estatísticas de mídias 

sociais; sincroniza com outros aplicativos. (www.constantcontact.com)

C. iContact.com  é mais que uma loja de recursos para e-mail e mídia social; é também um serviço de e-mail marketing. Você pode 

melhorar sua estratégia de marketing online com a ajuda de seus conselheiros de estratégia, ou recorrer à equipe de serviços de 

design deles para lidar com seus projetos de design de e-mail, grandes ou pequenos. (www. icontact.com)

D. Vertical Response  é um website de e-mail marketing e mídia social que permite a você agrupar e personalizar toda sua lista de 

e-mails, fazer pesquisas online, marketing de eventos, enviar cartões-postais por mala direta, e ampliar e gerenciar suas listas de 

mantenedores. Esses recursos também o ajudarão a coordenar seus empreendimentos de mídia social. (www.verticalresponse.

com)

PRODUÇÃO E ENVIO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE SUSTENTO

A. Missionary Tech Team  é um ministério com base nos Estados Unidos dedicado a ajudar obreiros cristãos com diferentes 

necessidades logísticas. Eles têm uma equipe de designers que podem criar banners, mostruários, literatura, acessórios, 

impressão em vinil, estandes, serviços gráficos e de computação, e um catálogo de todos os seus recursos para o ministério. 

(www.techteam.org)

B. Creative Plus  concebe e produz cartões de oração customizados com foto, ímãs, cartões-resposta, marcadores de livros, cartões 

de visita, bem como mostruários para você levar a eventos. (www.creativeplus.com)

C. Magnet Street  tem criado ímãs de alta qualidade por décadas, e oferece ajuda pessoal para a escolha de designs, ferramentas e 

o apoio de que você precisa para personalizar e capturar sua mensagem. (www.mag-netstreet.com)

D. Discount Photographic Imagination  cria e imprime cartões de oração, ímãs, cartões-postais de oração, marcadores de livros de 

oração e cartões de visita de oração. (www.dpimagine.com)

E. Amazing Mail  cria e imprime cartões-postais personalizados com fotos, folders, folhetos, cartões de visita, cartões-resposta, e 

cartões comemorativos Eles também podem ajudá-lo a criar uma base de dados para suas listas, mantendo-a organizada e eficaz. 

Eles podem enviá-las a qualquer lugar do mundo. (www.amazingmail.com)

F. Chalk Line  oferece uma vasta gama de serviços de comunicação com mantenedores, como criação e impressão de cartas de 

oração, cartões-postais, informativos, envelopes, lembrancinhas, ímãs e cartões com foto. Fazem o serviço de dobrar, envelopar 

e selar suas cartas, e enviam para outras partes do mundo. (www.ChalkLine.org)

G. Mission Center International  serve obreiros cristãos imprimindo e enviando informativos e outras literaturas por um custo 

baixo. Você pode enviar camera-ready copy, com fotos e artes pelo correio ou e-mail, ou pode deixar que eles façam esse trabalho 

por você. Imprimem, envelopam, endereçam e enviam todo tipo de material. (www.missioncenterusa.com)

H. Prayer Letters  é um ministério cristão que busca ajudar missionários a se comunicar com seu público. Oferecendo um serviço 

totalmente online de impressão e envio, seu foco é velocidade, simplicidade e flexibilidade. Oferecem ainda ajuda para gerenciar 

sua lista de contato, dicas de escrita de cartas e até revisam o que você escreveu. (www.prayerletters.com)

I. Missions Linked  é dirigido por cristãos e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo design e impressão customizados de 

cartões de oração, informativos (cópia física e digital, para e-mail), folhetos, flyers, papéis de carta, ímãs, mostruários, websites, e 

até fixação de marcas para o seu ministério. (www.missionslinked.com)

J. Vista Print  é uma antiga companhia que cria e imprime cartões de visita, convites/anúncios, cartões-postais, etiquetas de 

endereço, folhetos, ímãs, calendários, cartazes/banners, websites, e até camisetas e bordados personalizados. (www.vistaprint.

com)

K. Cardstore  permite criar cartões simples e divertidos, bem como convites, anúncios, etc., no seu próprio computador, 

personalizados com sua própria saudação e fotos à sua escolha. Escreva o que quiser e tenha seu cartão enviado diretamente 

para qualquer lugar nos Estados Unidos pelo preço de um selo. Cardstore pode até acrescentar sua assinatura digital. (www.

cardstore.com)
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L. Shutterfly  permite que você insira e organize suas fotos para trans-formá-las num álbum de fotos com encadernação profissional 

e impressas em papel de alta qualidade. Esses álbuns servem como um ótimo portfólio ministerial portátil. Você também pode 

criar um website customizado e gratuito para compartilhar seus vídeos e fotos com todos seus mantenedores, com endereço 

web próprio. (www.shutterfly.com)

PROGRAMAS PARA PRODUÇÃO DE MÍDIA

A. Prezi  é semelhante a PowerPoint ou Keynote, mas com muito mais apelo visual e movimento. É um software para apresentação 

baseado em nuvem (SaaS) e uma ferramenta para contação de histórias, com o qual você pode explorar e compartilhar ideias 

numa tela virtual, com recursos de zoom. Permite ainda ver amostras e tutoriais em inglês e espanhol, importar arquivos de 

Powerpoint, vídeos e imagens, criar e exibir sua própria apresentação de Prezi usando um iPad. (www.prezi.com)

B. Animoto  é gratuito e permite escolher facilmente fotos e vídeos de serviços como Facebook, Flickr, Picasa, Instagram (ou carregá-

los do seu computador), para em seguida acrescentar suas próprias palavras e música e criar um vídeo pessoal emocionante. Você 

pode escolher as músicas da coleção que o serviço oferece ou da sua própria biblioteca. Compartilhe seus vídeos facilmente, pelo 

Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, e-mail, ou usando o aplicativo para smartphone. Você pode até baixar seu vídeo e gravá-lo 

em DVD. (www.animoto.com)

C. Beyond Bullet Points  é um website de treinamento que oferece cursos online sobre como usar com mais eficácia seu programa 

de PowerPoint (ou outras ferramentas de apresentação). Conta com blogs, eventos ao vivo, informativos mensais e outros 

recursos, alguns gratuitos. (www.beyondbulle-tpoints.com)

D. Presentationzen  é um website fascinante e cheio de artigos, recursos, links, vídeo clips, etc., sobre como tornar sua apresentação 

ministerial mais interessante e envolvente para seus potenciais mantenedores. Rejeita o modelo de apresentação como palestra e 

força você a pensar numa variedade de métodos criativos de como tornar sua mensagem e visão compreensíveis a seus ouvintes. 

(www.presentationzen.com)

E. Slide Shark  é um aplicativo gratuito para iPad que permite baixar, visualizar e compartilhar apresentações de PowerPoint 

para usar em suas conversas sobre sustento. Ele mantém transições, animações, fontes, gráficos e cores, tem uma edição que 

oferece pacote para vários usuários e opções de apresentação em vídeo online e para dispositivos móveis, com recurso de 

aprimoramento por voz. (www.slideshark.com)

OUTROS LIVROS E RECURSOS (TODOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM AMAZON.COM)

A. Spirituality of Fund-raising  por Henri Nouwen, Upper Room Publishing.

B. Getting Sent: A Relational Approach to Support Raising  por Pete Sommer, InterVarsity Press.

C. Friend Raising: Building a Missionary Support Team That Lasts  por Betty Barnett, YWAM Publishing.

D. Funding Your Ministry  por Scott Morton, NavPress (Scott também tem um excelente website com vários recursos: www.

ScottMorton.net.)

E. More Than Money, More Than Faith  por Paul I. Johnson, Pleasant Word Publishing.

F. People Raising: A Practical Guide to Raising Support  por William P. Dillon, Moody Publishers

G. Funding the Family Business: A Handbook for Raising Personal Support  por Myles Wilson (www.fundingthefamilybusiness.

org)

H. ViewPoints: Fresh Perspectives on Personal Support Raising  por Steve Shadrach, The BodyBuilders Press.

I. How to Write Missionary Letters  por Alvera Mickelsen, Media Associates International.

J. Cross-cultural Partnerships: Navigating the Complexities of Money and Missions por Mary T. Lederleitner, IVP Books.

K. K. Global Mission Handbook: A Guide for Crosscultural Service  por Steve Hoke e Bill Taylor, IVP Books.

L. Biblical Financial Study por Crown Financial Ministries.

M. Your Money Counts: The Biblical Guide to Earning, Spending, Saving, Investing, Giving, and Getting Out of Debt  por 

Howard Dayton, Tyndale House Publishers.

N. The Third Conversion  por R. Scott Rodin, Kingdom Life Publishing.

O. The Treasure Principle  por Randy Alcorn, Multnomah Press.

P. Writing Exceptional Missionary Newsletters  por Sandy Weyeneth, William Carey Library Publishing.

Q. The Sower: Redefining the Ministry of Raising Kingdom Resources  por R. Scott Rodin e Gary G. Hoag, ECFA Press.

R. People Raising Monthly Newsletter.  Gratuito e repleto de dicas exce-lentes. (Assine em www.peopleraising.com).
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S. Support Raising Solutions Monthly Newsletter.  Gratuito e escrito por vários treinadores veteranos na área de levantamento 

de sustento. (Assine em www. supportraisingsolutions.org).

OUTROS CURSOS SOBRE LEVANTAMENTO DE SUSTENTO

A. KingdomCome Training é dirigido  por ex-missionários da Wycliffe, que usam videoconferências para dar treinamento a grupos 

pequenos sobre como preparar e apresentar seus pedidos de sustento. Curso totalmente à distância que pode se estender das 

dezoito horas iniciais a três semanas de treinamento. Oferece ainda um programa constante de coaching e prestação de contas, 

que busca ajudar seus clientes a conseguir 100% do sustento. (www.kingdomcometraining.com)

B. Cruzada Estudantil para Cristo  oferece ajuda na busca por sustento (incluindo excelentes mensagens em áudio sobre como ter 

a atitude certa), em inglês e em várias outras línguas. (www.dmpdccc.org)

C. Friend Raising  DVD por Betty Barnett, YWAM Publishing. (1 disco, 1 sessão).

D. People Raising  DVDs por Bill Dillon, Moody Publishing. (5 discos, 5 sessões).
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