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Assunto: Colportagem JA 

Data: 20-1-2022 
  

Estimados  
Pastores 
Coordenadores JA 
Diretores e Dirigentes dos Clubes de Desbravadores 

É com grande satisfação que nos dirigimos a todos para apresentar o projeto Colportagem 
JA. 

Procuraremos apresentar-vos o projeto, respondendo a algumas perguntas que certamente 
possam ter ou que vos sejam colocadas pelos jovens das vossas Igrejas. 

O que é a Colportagem JA? 

 É uma parceria entre a Juventude Adventista e a Publicadora SerVir. 

Quem poderá participar?  
Todos as crianças, adolescentes e jovens associados da AJA que procuram formas de financiar 
as suas atividades JA de verão e/ou aquisição de fardamento. 

Qual o objetivo deste projeto? 

Apresentar-se como uma estratégia de angariação de fundos para atividades JA (incluindo o 
Camporee EUD 2023), colaborando em simultâneo com a divulgação das revistas 
institucionais da UPASD/Publicadora SerVir. 

O que vamos estar a divulgar? 

Angariações de novos assinantes das seguintes revistas: “Revista Adventista”; Saúde&Lar”e 
“Nosso Amiguinho”. 

Qual o público alvo a quem vamos divulgar? 

A “Revista Adventista” deve ser divulgada exclusivamente junto de adventistas do sétimo dia 
que não sejam assinantes. Já as revistas “Saúde&Lar” e “Nosso Amiguinho”, a toda e qualquer 
pessoa que não seja assinante das mesmas. 

O que se ganha em participar neste projeto? 

25% do preço de assinatura reverte para a conta corrente do associado, possibilitando que este 
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utilize exclusivamente o valor em atividades de verão do Departamento de Jovens da UPASD 
e/ou em compras na loja on-line da JA. 

Como proceder? 

Recolher o Formulário Colportagem JA - assinatura revistas (em anexo e disponível em 
juventudeadventista.pt) devidamente preenchido e assinado, enviando para o e-mail 
colportagem.ja@adventistas.org.pt acompanhado de comprovativo de transferência bancária 
(IBAN PT50 0018 0000 5087 6696 0010 7) ou comprovativo de pagamento por MBWAY 
(número 925 896 870). Estes dados correspondem aos dados bancários da Publicadora SerVir. 

O que motiva a JA a ter estabelecido esta parceria? 

Conscientes da conjuntura económica atual e da necessidade de ajudar os jovens a angariar os 
fundos necessários para a participação nas atividades JA deste verão, estabelecemos uma 
parceria em que simultaneamente participamos na missão presente no nosso alvo e damos a 
oportunidade aos nossos jovens de angariar fundos.  

Quando tem início este projeto? 

De imediato. 

Agradecemos que divulguem e motivem os jovens das vossas Igrejas a participarem 
ativamente neste projeto. Solicitamos ainda que imprimam alguns formulários, em anexo, e 
entreguem aos jovens. 

Terminamos incentivando os Clubes a promoverem esta e outras estratégias de angariação de 
fundos, procurando envolver os Desbravadores, as 
suas famílias e a Igreja. Recordamos que também 
estão disponíveis no Departamento, mediante 
aquisição na loja on-line, Calendários de bolso JA 
2023. Todos os esforços serão, certamente, 
recompensados. 

Qualquer dúvida, estaremos à vossa disposição. 

Saudação JA 

Departamento de Jovens da UPASD 

________________________ 
(Tiago Alves, Diretor)



FORMULÁRIO
NOME NIFDADOS ASSINANTE

ASSINATURA  / /DATA

WWW.JUVENTUDEADVENTISTA.PT

COLPORTAGEM JA ‑ ASSINATURA REVISTAS 
MORADA
CÓDIGO POSTAL CONCELHO LOCALIDADE
ASSINATURA REVISTA

€19 €34 €30
DADOS COLPORTOR | ASSOCIADO DA AJA
NÚCLEO ID | AJA 
NOME

PAGAMENTO | OS DADOS BANCÁRIOS E O NÚMERO DE TELEFONE ASSOCIADO AO MBWAY, PERTENCEM À PUBLICADORA SERVIR.IBAN PT50 0018 0000 5087 6696 0010 7 MBWAY 925 896 870 

CONTATO E‑MAIL

O projeto Colportagem JA resulta de uma parceria entre a AJA e a Publicadora SerVir no qual poderão participartodos os associados da AJA interessados.
Este formulário, devidamente preenchido e assinado, deverá ser enviado pelo Colportor JA para o e‑mail colportagem.ja@adventistas.org.pt acompanhado de comprovativo de transferência bancária ou comprovativo de pagamento por MBWAY.

A Associação da Juventude Adventista, com o número de identificação de pessoa coletiva (NIPC) 506074064, é uma Associação Juvenil inscrita no RNAJ ‑ Registo Nacional do Associativismo Jovem (ao abrigo da Lei n.° 57/2019, de 7 de agosto), possuindo o código o código RNAJ 2020‑AJV‑26.

DESBRAVADORES

CONTATO APENAS PARATRANSFERÊNCIA MBWAY




