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Oração
Senhor Jesus, amigo de todos
e ainda mais amigo dos que estão tristes e sós.
Te pedimos que nos ajudes a vencer este vírus que nos atrapalha.
Dá luz e sabedoria aos cientistas para que encontrem uma vacina.
Entretanto ajudai-nos a nunca esquecer os nossos amigos,
a nossa comunidade,
especialmente a nunca nos esquecermos de Ti,
que és a pessoa mais importante da nossa vida.
Neste mês de Setembro em que vão tentar recomeçar tantas atividades,
dai-nos ânimo e discernimento para sabermos o que fazer,
para continuarmos a crescer como Filhos e Filhas de Deus
e, se possível, retomarmos também os nosso encontros.
Senhor, que nunca nos abandonas,
ensina-nos a viver em Fé e Luz onde quer que estejamos.
Ámen.
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O papel das finanças
na vocação de Fé e Luz
Introdução

Fé e Luz é um movimento diferente
• Fé e Luz distingue-se radicalmente dos organismos que se
encarregam de realizações concretas em favor das pessoas
com deficiência: lares, prestação de cuidados, apoio social…
Fé e Luz convida-nos a uma comunhão com as pessoas com
deficiência intelectual a anunciar essa boa notícia a toda a
gente!
• O dinheiro é apenas um meio ao serviço da missão de Fé e
Luz: em primeiro lugar estão sempre as nossas relações de
amizade
• Fé e Luz é desde as suas origens um movimento
internacional, neste momento composto por 1400
comunidades em 86 países repartidas pelos 5 continentes

“O Senhor sempre nos dá aquilo que precisamos se
confiarmos n’Ele e fizermos aquilo que podemos”
A confiança
• Jesus pedia aos discípulos que vivessem como ele, com a
confiança de uma criança pequena
• Fé e Luz vive com meios simples, como Jesus

• Fé e Luz:
Não tem como base capital importante
Não tem segurança financeira
Não se deixar invadir pela preocupação do dinheiro

O trabalho
• A confiança não exclui o trabalho
• As finanças devem ser um trabalho de uma incansável
caridade

Então porquê as finanças em Fé e Luz?
• É necessário gerir dinheiro em Fé e Luz devido:
• Às necessidades da vida corrente do movimento (comunidade, província, internacional)
• Ao espírito de solidariedade fraterna que liga todas as comunidades de Fé e Luz do mundo

A gestão financeira na comunidade
• A comunidade não deve procurar acumular dinheiro para outros fins que não sejam as suas
despesas correntes e participação na vida provincial e internacional
• Vamos ver hoje:
• De onde vem a caixa da comunidade?
• Quais são as suas despesas correntes?
• Como se organiza a vida financeira da comunidade?

• E na Província?
• E na grande família Internacional?

Finanças como instrumento
de partilha e pertença
Apoiar a comunidade, a Província e o Internacional

Para que é usado o dinheiro em Fé e Luz?
• As comunidades angariam dinheiro e juntam as contribuições dos membros para 4 finalidades:

1.
2.
3.
4.

Apoiar a vida corrente da comunidade e as atividades de quarto tempo
Apoiar a vida da província
Apoiar a vida do Fé e Luz Internacional
Contribuir solidariamente para comunidades com mais dificuldades no
mundo

• Quais são as necessidades de cada um destes grupos?

1. Necessidades da comunidade
• Materiais e documentos para os encontros
(exemplos: deslocações de carro, carnets de route
da equipa de coordenação, cartolinas, …)
• Garantir que por razões financeiras ninguém não
esteja à vontade para participar nas atividades
• Atividades do tempo de fidelidade (campos de
férias, peregrinações, …)

2. Necessidades da província
• Acompanhamento das comunidades (transportes, …)
• Impressão de documentos
• Preparar formações, peregrinações (materiais,
reuniões, …)
• Enviar delegações a Assembleias Internacionais,
Encontros de Coordenadores, ...
• Preparação das Assembleias Provinciais
• Outras despesas de secretariado (envio de documentos
por correio, comissões bancárias, …)
• Outras despesas com equipas de projeto específicas

3. Necessidades do internacional
• Acompanhamento das Províncias
• Secretariado internacional
• Edição, impressão e envio dos documentos:
carnets de route, website, grupo no Facebook,
Twitter, informativo internacional “Içar as
Velas!”
• Resposta às dúvidas e pedidos das
comunidades de todo o mundo
• Organização de eventos internacionais
(reuniões da Equipa de Coordenação
Internacional, Conselho de Coordenadores, …)
• Gestão das finanças internacionais (incluindo
donativos, ajudas entre países, …)

Funcionamento de Fé e Luz Internacional
Secretarido Internacional

Equipa de coordenação
Internacional

Província
15 a 40
Comunidades

Província
15 a 40
Comunidades

Província
15 a 40
Comunidades

53 PROVÍNCiAS
acompanhadas
por

Coordenador
Internacional, sua adjunta
e
12 Vice coordenadores
Internacionais (VCI)

Conselho de
administração

4. A solidariedade internacional
• A solidariedade entre as comunidades dos países
desenvolvidos e as dos países menos favorecidos faz parte
dos valores de Fé e Luz.
• É importante explicar isto nas comunidades: não se trata de
“exigir” mas de sensibilizar as pessoas
• As trocas de notícias, fotografias, sinais de amizade entre
comunidades e províncias são essenciais e permitem
transmitir as notícias da família internacional e também de
encorajar essa partilha
• Angariação envolve não só a partilha dos fundos mas
também o anúncio do movimento (ex. Entra na Onda)
• As comunidades passam a participar na solidariedade
internacional (Anúncio e Partilha) quando completam o seu
primeiro ano de probação, quer a comunidade esteja pronta
ou não a ser reconhecida.

Organização da vida
financeira em Fé e Luz
As contas, material existente, e contactos

O que vamos ver? Organização da vida financeira…
• … em Fé e Luz Internacional
• … na Província
• … na comunidade
• Entradas e Saídas
• O que é preciso fazer e quando?
• Ajuda!

Organização das finanças em Fé e Luz Internacional
Secretariado internacional

Tesoureiro internacional
Céline Doudelle

Gerard Chaurand

Corinne Chatain
Guenaël Reynaud

• Exercícios contados de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
• Todas as províncias reportam as suas contas em detalhe no final do exercício
• Os fundos de Fé e Luz Internacional são conservados e geridos numa conta bancária no nome da
entidade Fé e Luz

• As transferências de fundos devem ser feitas de preferência por transferências bancárias ou pela
Internet, a fim de dispor dum comprovativo contabilístico
• A transparência e a seriedade na manutenção das contas em Fé e Luz são necessidades
imperiosas.

Organização das finanças em Fé e Luz na Província
• Quem?
• Tesoureira (faz parte da Equipa de Coordenação): Beatriz Oliveira
• Conselho Fiscal: Luís Vieira, Diana Bento, Abílio Carvalho
• O que faz o tesoureiro?
• Gestão da conta bancária da Província
• Preparação do orçamento anual
• Ficheiro detalhado das contas (entradas/saídas)
• Articulação com as comunidades para gestão de donativos e emissão de recibos
• Comunicação/Transferências para o Internacional
• Ajuda na recolha de fundos
• O que faz o Conselho Fiscal?
• Conselho Fiscal dá parecer sobre o orçamento e as contas

Organização das finanças em Fé e Luz na Província
– os tempos

1 Jan

Janeiro: O balanço final
e as contas do ano
anterior são enviados
ao Conselho Fiscal para
emissão de parecer

31 Dez

Março/Abril: na primeira
Assembleia Provincial, as
contas do ano anterior são
apresentadas à Assembleia e
aprovadas pela Equipa
Provincial

Outubro/Novembro: na
segunda Assembleia Provincial,
o orçamento para o ano
seguinte é apresentado à
Assembleia e aprovado pela
Equipa Provincial

Organização das finanças em Fé e Luz na Província
– os tempos
Janeiro/Fevereiro:
as comunidades
enviam o seu
compromisso à
Província

Março: a Província
envia a contribuição
para Fé e Luz
Internacional

1 Jan

Janeiro: O balanço final
e as contas do ano
anterior são enviados
ao Conselho Fiscal para
emissão de parecer

31 Dez

Março/Abril: na primeira
Assembleia Provincial, as
contas do ano anterior são
apresentadas à Assembleia e
aprovadas pela Equipa
Provincial

Outubro/Novembro: na
segunda Assembleia Provincial,
o orçamento para o ano
seguinte é apresentado à
Assembleia e aprovado pela
Equipa Provincial

Organização das finanças na Comunidade
• Quem?
• Tesoureiro (faz parte da Equipa de Coordenação)
• O que fazem?
• Gestão da caixa da comunidade
• Sensibilização dos membros e organização da recolha das quotas
• Planeamento das despesas correntes da comunidade e da necessidade de atividades
extraordinárias de angariação de fundos
• Comunicação/Transferências com a Província
• Todos os anos o tesoureiro transfere para o tesoureiro provincial as contribuições
pedidas para a província e para o internacional indicando o total de comparticipações
individuais recebidas, assim como o montante respeitante à solidariedade.
• O tesoureiro provincial guarda a parte das contribuições recebidas para a sua província e
transfere a parte prevista para o Internacional, juntamente com o total da solidariedade.

Entradas na caixa: Quotas
• A comparticipação anual pedida aos membros individuais pode ser muito variável conforme as
províncias e segue os seguintes critérios:
• As necessidades ordinárias mínimas da vida duma comunidade na província
• Aquilo que é necessário para a vida provincial para levar a cabo as atividades decididas pela
Assembleia Provincial.
• Aquilo que é necessário para o funcionamento internacional segundo as necessidades
expressas pelo Conselho de Administração
• A comparticipação anual pedida é sempre claramente declarada mas nunca deve constituir um
impedimento à participação na vida da comunidade.
• A comparticipação deve ser explicada: p. ex.
“Sobre os 20 € que vocês dão em cada ano, 4 servem para a comunidade, 8 para a vida da
província, e 8 para o Fé e Luz Internacional” (Isto não inclui a solidariedade)

Entradas na caixa: Quotas
• Como acontece agora?
• De um modo geral, na nossa Província, a quota corresponde a +/- 1 € por cada mês de
encontro, paga por cada membro que entende o valor do dinheiro.
• Como devia acontecer?
• Este valor é o mesmo há 30 anos… Será que cumpre os critérios de ir de encontro às
necessidades da comunidade, província e Internacional, e será que é adaptado à nossa
realidade?
• Isto depende da capacidade financeira de cada um – há contribuições diferentes, como há
capacidades diferentes.
• A comparticipação de uma família pode ser ajustada ao número de membros que pertencem à
comunidade
• Os membros duma comunidade comparticipam financeiramente para o funcionamento do
Movimento quando a comunidade completa o seu primeiro ano probatório e quer a comunidade
esteja pronta a ser reconhecida, quer não.

Entradas na caixa: Quotas
• As quotas são extremamente importantes para o sentimento de pertença, contribuição e partilha
de todos os membros das comunidades.

• É necessário ter atenção a quando devem ser transferidas as quotas (ver Plano de Atividades) e
arranjar forma de as recolher a tempo para fazer a transferência.

Entradas: A procura de fundos
• A vida corrente duma comunidade não necessita de recursos externos a si mesma. Convém zelar,
em nome da comunidade, que não se procure, nem se acumule dinheiro para outros fins que
não sejam as despesas correntes e a participação na vida provincial e internacional.
• A caixa da comunidade é habitualmente constituída:
• Pela comparticipação dos membros (quotas)
• Por atividades comunitárias (confeção e venda de bolos, de postais, pequenos objetos
artesanais...)
• Para os dons e os subsídios, convém respeitar as seguintes regras:
• Os doadores são claramente avisados que o dinheiro não é destinado a ajudas materiais
para as pessoas, mas apenas para o funcionamento do Movimento ou para a realização
duma manifestação específica (p.ex. peregrinação). É pois no sentido profundo da Missão de
Fé e Luz que se pode fazer apelo a donativos.
• Nenhuma unidade de Fé e Luz (comunidade ou província) está habilitada a prestar apoio
financeiro em nome de Fé e Luz a uma instituição de ajuda às pessoas: escola, lar,
organização humanitária, associação de interajuda social, etc.

Saídas: O que é preciso fazer e quando? Sumário!
• Durante o ano:
• Sensibilização e explicação das contas à comunidade
• Recolha das quotas
• Atividades comunitárias de angariação de fundos
• Atividade do Dia de Anúncio e Partilha para recolher fundos para a solidariedade
• Janeiro-Fevereiro:
• Envio à Província do montante referente: à contribuição para a Província, para o
Internacional e à solidariedade
• No Plano de Atividades têm sempre incluídas as datas referentes à gestão financeira da
Província
• No final do mandato:
• Não esquecer: responsabilidade do coordenador/tesoureiro de comunidade: passar a pasta!

Saídas: A nova organização das contas - o compromisso
• É pedido um compromisso de um valor (englobando as contribuições e
solidariedade)
• Implica um maior realismo, responsabilidade e planeamento
• Na prática, como podemos fazer isto?
• Planear o ano com base no número de membros da comunidade,
despesas previstas, etc.
• Novas comunidades: ir aprendendo a conhecer a sua realidade
• Perceber que atividades podemos/precisamos de fazer e decidir
quando/como o fazer
• Muito importante: recolher quotas (cada um é parte da comunidade)
• (Re)pensar em comunidade o valor das quotas…
• Acompanhar com cuidado
• Falar com tesoureiro provincial ou vice-coordenador se surgir algo

E se precisarem de ajuda?

• Material que vai estar disponível no novo site:
• Esta apresentação
• Regras para a gestão financeira em Fé e Luz (2014)
• Material sobre Fé e Luz Internacional
• Falem connosco!
• Tesoureiro provincial
• Vice-coordenador que acompanha a comunidade

Conclusões

Oração

Senhor, Tu vieste à nossa terra
para nos revelar o Teu Pai, o nosso Pai,
e para nos ensinares a amar-nos uns aos outros.
Envia-nos o Espírito Santo que nos prometeste.
Que Ele faça de nós, neste mundo de guerra e divisões,
instrumentos de paz e de unidade.
Jesus, Tu chamaste-nos para Te seguirmos
numa comunidade Fé́ e Luz. Nós queremos dizer-Te “Sim”.
Queremos viver uma aliança de amor nesta grande família que Tu
nos deste,
para partilharmos os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades,
as nossas alegrias e a nossa esperança.
Ensina-nos a acolher as nossas feridas e a nossa fraqueza,
para que nelas se manifeste o Teu poder.
Ensina-nos a descobrir o Teu rosto e a Tua presença
em todos os nossos irmãos e irmãs, especialmente nos mais fracos.
Ensina-nos a seguir-Te pelos caminhos do Evangelho.
Jesus, vem ficar em nós e nas nossas comunidades
como ficaste primeiro em Maria.
Ela foi a primeira a acolher-Te nela.
Ajuda-nos a estar sempre de pé́, com ela,
aos pés da Cruz, próximos dos crucificados do nosso mundo.
Ajuda-nos a viver da Tua Ressurreição.
Ámen.
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