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Pacto/Declaração de Compromisso Mútuo  
[versão de 05 de maio de 2015] 

  

O texto a seguir é um Pacto/uma Declaração de Compromisso da [Nome da 
Organização da Aliança] com as outras organizações da Aliança Global Wycliffe1

 

 

 

Introdução 

A Aliança Global Wycliffe é uma comunidade de organizações. Nosso objetivo comum é 
promover um ambiente no qual organizações com o mesmo modo de pensar possam participar 
integralmente e servir juntas na missão de Deus através dos movimentos de tradução da Bíblia 
e ministérios relacionados. A Aliança Global Wycliffe serve com a Igreja global e como parte da 
mesma.  
Todos os participantes – Organizações da Aliança e liderança e pessoal da Aliança Global 
Wycliffe – apoiam e praticam: 
 

● aceitação do convite de Deus para participar de Sua missão para a Sua glória. 
● oração uns pelos outros. 
● relacionamentos que demonstram amor e respeito. 
● relacionamentos sinceros e estratégicos. 
● compartilhamento e prática da boa mordomia dos recursos.  

 

[O Diretor de Área acrescenta uma breve declaração descritiva sobre a Organização da Aliança 
nesta seção.] 
 

Através deste Pacto/ Declaração de Compromisso, a Organização da Aliança é oficialmente 
reconhecida como parte da Aliança Global Wycliffe. A Organização da Aliança se compromete a 
participar e desenvolver relacionamentos mais profundos dentro da comunidade da Aliança 
Global Wycliffe.   
 

A Organização da Aliança, conforme representada pelos signatários deste Pacto/Declaração de 
Compromisso, entende que glorificar a Deus e participar de Sua missão são as principais razões 
para esta comunidade. Toda a atividade ministerial flui de quem somos em Deus e de quem 
somos uns para os outros.  
 

1. Os Valores e Crenças Centrais da Aliança 

1.1. Declarações fundamentais: Os documentos de Visão, Missão, Valores Centrais e 
Declaração Doutrinária compõem o cerne da Aliança. Todas as Organizações da Aliança 
concordam com o conteúdo destas declarações fundamentais. 

                                                 
1
 A Aliança Global Wycliffe e a Wycliffe Bible Translators International são entidades legalmente incorporadas no 

estado do Texas, Estados Unidos, com sede operacional em Singapura. Assim sendo, a Aliança obedece às leis de 
Singapura e dos Estados Unidos que são aplicáveis ao seu status nestes países.  

http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/doctrinalstatement/tabid/85/language/es-CR/Default.aspx
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1.2. Declarações complementares: Os documentos de Filosofia dos Programas de Tradução da 
Bíblia, Princípios Financeiros e Princípios de Comunidade proporcionam uma melhor 
compreensão do caráter da Aliança Global Wycliffe. 

 

2. Participação na Aliança 

 
A Organização da Aliança assume os seguintes compromissos diante da comunidade da Aliança 
Global Wycliffe: 
 

2.1 Envolvimento nas Correntes de Participação: Estas correntes representam os principais 
meios através dos quais as Organizações da Aliança facilitam movimentos de tradução que 
contribuem para a transformação holística das comunidades em todo o mundo. As Correntes 
selecionadas indicam como uma organização pretende participar da comunidade da Aliança 
Global Wycliffe. (Nota: Por favor, consulte primeiramente o documento da Aliança intitulado 
Correntes e Critérios de Participação na Aliança Global Wycliffe. Então indique com quais 
Correntes de Participação a Organização da Aliança está se envolvendo.) 
 

[   ] Comprometimento com a Igreja 

[   ] Oração 

[   ] Levantamento de Fundos 

[   ] Recrutamento e/ou Envio  
[   ] Serviços Especializados 

[   ] Treinamento em Aspectos Técnicos 

[   ] Programas Linguísticos 

 

2.2 Contribuição Financeira: As Organizações da Aliança compreendem que a liderança e o 
pessoal da Aliança Global Wycliffe não se envolvem em atividades de levantamento de fundos 
no país de origem de nenhuma Organização. Como forma de mostrar seu apoio às iniciativas, às 
conexões e ao suporte solicitado e providenciado pela liderança e pelos escritórios regionais da 
Aliança, a Organização concorda em fazer uma contribuição financeira anual para as iniciativas 
estratégicas2 no orçamento operacional da Aliança Global Wycliffe.  (Esta contribuição não está 
incluída em nenhum fundo nem em outras doações que a Organização da Aliança faz para a 
Aliança.) 
A contribuição financeira da Organização da Aliança é atualmente calculada como 0,35% da 
renda anual total da Organização da Aliança (por exemplo, 0,35% de $100.000 = $350). Note 
que a contribuição mínima anual de qualquer Organização da Aliança é de US $250 para o ano 
fiscal de 2016, US $300 para o ano fiscal de 2017, e US $350 para o ano fiscal de 2018. Esta 
contribuição deve ser paga à Aliança até 1º de outubro de cada ano. A contribuição se baseia na 
renda do ano anterior. A Junta Diretiva da Aliança revisará e determinará anualmente a 
porcentagem de acordo com as necessidades das Organizações e da Aliança como um todo. 
Exceções desta diretriz podem ser discutidas com o Diretor de Área.  
 

                                                 
2 Detalhes sobre as iniciativas estratégicas da Aliança são disponibilizados pelo Diretor de Área.    

http://www.wycliffe.net/resources/missiology/globalperspectives/tabid/97/id/5181/language/es/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=5084
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A Organização da Aliança pode encontrar relatórios financeiros anuais da Aliança no endereço 
www.wycliffe.net (Link). 
 
2.3 Vantagens da participação na comunidade da Aliança Global Wycliffe: A Organização da 
Aliança tem a oportunidade única de pertencer a um corpo global que é conhecido por seu 
comprometimento com os movimentos de tradução da Bíblia em todo o mundo. Nós 
oferecemos uma comunidade globalmente reflexiva que busca compreender como a tradução 
da Bíblia se encaixa na missão de Deus e como participamos juntos da missão de Deus. 
Pertencer à comunidade da Aliança inclui:  

1) Convite para consultas Globais e de Área sobre tópicos de interesse;  
2) Convite para reuniões da Aliança;  
3) Convite para o Encontro Global Wycliffe, evento quadrienal da Aliança;  
4) Oportunidade para ideias e confirmação de mudanças ou modificações nos Estatutos da 

Aliança (as políticas de governança mais elevadas da Aliança); 
5) Oportunidade para ideias e confirmação relativas à Junta Diretiva da Aliança (de acordo 

com o processo de nominação da Junta Diretiva da Aliança);  
6) Convite para dar ideias e discutir sobre as estratégias e o orçamento da Aliança em nível 

de área e global; 
7) Acesso a serviços especializados, monitoria e aconselhamento de membros da Equipe 

de Liderança Global, Diretores de Área e Pessoal de Área; 
8) Representação da Organização da Aliança no site da Aliança, incluindo pedidos de 

oração da Organização, bem como artigos e recursos que possam ser acessados pelo 
público global; 

9) Trabalho em rede formal e informal com outras Organizações da Aliança. 
 
 

3. Princípios Éticos da Aliança Global Wycliffe 

 

Estes são os princípios éticos da Aliança Global Wycliffe: 
 

3.1 Comunicação com integridade: A Organização da Aliança concorda em se comunicar de 
maneiras que glorifiquem a Deus, reflitam a Cristo e honrem a dignidade de todas as pessoas. A 
Organização da Aliança concorda em se comunicar com amor e respeito com outras 
Organizações da Aliança, parceiros e comunidades linguísticas. A Organização da Aliança 
concorda em compartilhar recursos de comunicação e trabalhar em um espírito de 
comunidade. Ela também seguirá diretrizes de comunicação ética, cultural e contextualmente 
apropriadas em alinhamento com os Princípios de Comunicação3 da Aliança.  
 

3.2 Qualidades e expectativas do pessoal: A Organização da Aliança garante a adesão de seu 
pessoal aos mais altos padrões bíblicos, éticos e morais, onde quer que estejam servindo, de 

                                                 
3
 Nota: O Portal de Princípios de Comunicação da Aliança é um recurso seguro e aberto a todas as organizações e a 

todo o pessoal associado com a Aliança. Os Princípios de Comunicação são encontrados aqui, bem como pastas 
contendo informações de logotipo e logomarca da Aliança em múltiplas línguas.  Para obter ajuda com o login, 
contate: portal@wycliffe.net 

http://www.wycliffe.net/aboutus/financialstatements/tabid/88/Default.aspx
https://portal.wycliffe.net/
mailto:portal@wycliffe.net
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maneiras culturalmente e contextualmente apropriadas. Ao fazê-lo, a Organização da Aliança 
deve agir de acordo com todas as políticas organizacionais e os requerimentos legais que 
governam o seu pessoal e seus empregados.  
 

3.3 Proteção de informações pessoais e corporativas: A Organização da Aliança respeita leis 
nacionais e, onde for apropriado, leis internacionais relativas a informações pessoais e 
corporativas. 

A Organização da Aliança é proativa em informar o Diretora da Aliança sobre mudanças em sua 
administração e cargos de liderança (para propósitos de banco de dados e de comunicação 
interna). 
 

3.4 Condição legal e governança: A Organização da Aliança opera dentro das leis do seu país. A 
Organização da Aliança segue as melhores práticas de governança. 
 
3.5 Responsabilidades financeiras: A Organização da Aliança gerencia e utiliza seus fundos com 
o mais alto nível de integridade e profissionalismo. Os fundos recebidos são usados para o 
propósito a que foram destinados. A Organização da Aliança mantém um sistema adequado de 
controle interno de levantamento de fundos, recebimento, gerenciamento e distribuição de 
fundos. Para o propósito de prestação de contas mútua, a Organização da Aliança fornece um 
relatório financeiro anual para o Diretor de Área. 
 

3.6 Uso do logo da Aliança Global Wycliffe: Enquanto for parte da comunidade da Aliança, a 
Organização da Aliança tem permissão para usar o logo da Aliança em mídias impressas e 
eletrônicas para identificar sua afiliação com a Aliança. O logo não pode ser usado para implicar 
a aprovação da Aliança para programas específicos da organização ou de suas mídias ou 
materiais.  
 

4. Conclusão e Assinaturas 

 

4.1 Revisão, modificação ou cancelamento deste Pacto/ Declaração de Compromisso: a 
Organização da Aliança ou o Diretor de Área da Aliança podem iniciar um diálogo para revisar 
e/ou atualizar esta Declaração de Compromisso a qualquer momento.  
 

Se a Organização da Aliança ou a liderança da Aliança não obedecerem aos termos deste 
Pacto/Declaração de Compromisso, qualquer uma das partes pode suspender ou cancelar este 
Pacto/Declaração de Compromisso.  
 
O Pacto/Declaração de Compromisso será revisado em no máximo três anos a partir da data de 
assinatura por ambas as partes.  
 

4.2 Acordos adicionais: Este Pacto/Declaração de Compromisso pode incluir acordos adicionais 
entre a Organização da Aliança e a Aliança, conforme necessário. Por exemplo, o envolvimento 
em certas Correntes de Participação pode exigir acordos adicionais. 
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4.3 Assinaturas e data: Os signatários aceitam este Pacto/Declaração de Compromisso: 
 
_________________________________ _________________________________ 

Diretor de Área da Aliança   Representante Autorizado da Organização da Aliança 

(em nome do Diretor Executivo) 
 

_________________________________ _________________________________ 

Assinatura     Assinatura 

 

_________________________________ _________________________________ 

Data      Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


