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(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

Qual é o futuro ao qual Deus 
nos convida a caminhar?

No lugar onde nos chamou…

No tempo que se chama hoje…

Uma Igreja Local...
Um Projeto Social...



(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

Propósito se define por 5 elementos

• Qual é a nossa missão?

• Que visão temos de futuro?

• Quais são nossos Princípios?

• Quais são nossos valores?

• Qual a nossa abrangência?

Percepção do Propósito de nossa Igreja 
ou Organização ou Projeto Social
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Ação intencional do semeador 

+ o agir de Deus = colheita! 

• Ele prosseguiu dizendo: “O Reino de Deus é 
semelhante a um homem que lança a 
semente sobre a terra. Noite e dia, estando 
ele dormindo ou acordado, a semente 
germina e cresce, embora ele não saiba 
como. A terra por si própria produz o grão: 
primeiro o talo, depois a espiga e, então, o 
grão cheio na espiga. Logo que o grão fica 
maduro, o homem lhe passa a foice, porque 
chegou a colheita”. (Marcos 4.26-29)
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Uma semente poderosa

• “O Reino dos céus é semelhante a um 

grão de mostarda, que um homem 

tomou e plantou no seu campo;

• O qual é, na verdade, a menor de todas 

as sementes, e, crescida, é maior do 

que as hortaliças, e se faz árvore, de 

modo que as aves do céu vêm aninhar-

se nos seus ramos”. (Mateus 13.31, 32)



(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

Um assunto espiritual?

Um assunto bíblico?

O que você acha?

Planejamento Estratégico...
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Planejamento na Bíblia

• A ordem da criação: do caos ao cosmos

• O ser humano é criado quando tudo está 
preparado.

• O conselho de Jetro a Moisés (Ex. 18.13-
27)  - “Não é bom o que fazes... Eu te 
aconselharei...”

• Jesus na multiplicação dos pães –
organização da multidão para a ceia 
coletiva.

• Neemias
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Planejamento em Neemias

• Um relatório informativo: Ne. 1.2, 3

• Sensibilidade para com a causa: Ne. 1.4a

• Busca de direção de Deus: Ne. 1.4b

• Planejamento de uma estratégia: Ne. 1.11-
2.4 – o direito de pedir

• Não basta conquistar o direito de pedir, é 
necessário saber o que pedir – saber do 
que você necessita. Ne. 2.5-8

• Prepare-se para os obstáculos: Ne. 2.9,10
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Primeiro...

Depois...

• “Pois qual de vós, pretendendo construir 

uma torre, não se assenta primeiro para 

calcular a despesa e verificar se tem os 

meios para a concluir?” Lc. 14.28

• “Ou qual é o rei que, indo para combater 

outro rei, não se assenta primeiro para 

calcular se com dez mil homens poderá 

enfrentar o que vem contra ele com vinte 

mil?” Lc. 14.31
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Alguns textos da 

sabedoria bíblica...

• “Pense bem no que você vai fazer, e todos 

os seus planos darão certo.” (Pv. 4.26 

NTLH)

• “Quem planeja com cuidado tem fartura, 

mas o apressado acaba passando 

necessidade.” (Pv. 21.5 NTLH)

• “Afinal, antes de entrar numa batalha, é 

preciso planejar bem, e, quando há muitos 

conselheiros, é mais fácil vencer.” (Pv. 

24.6)



13

Um convite para 

assentar-se primeiro!

• Uma 

metodologia de 

planejamento 

estratégico 

aplicável a 

igrejas e 

organizações 

sociais
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Uma proposta de trabalho

 Definição de um caminho a seguir.

 Proposta ao Conselho/Diretoria

 O trabalho maior virá depois: implantar!

 Melhor ir na direção desejada e combinada!

 Outras Igrejas e Organizações tem 

aproveitado
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Planejar ou não planejar?

Um falso dilema!

“Se nós não 

planejarmos o nosso 

futuro,

outros o farão para 

nós,

por nós...”

(ou contra nós!!!)
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Futuro 

Desejado

Passado

Presente

Hoje

Olhando o presente 

com os olhos do futuro

(e não o contrário!)



(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

Olhar para fora, para o mundo!

Quais são as tendências?

O que está mudando?

Quais são as mudanças 
estratégicas que ocorrem no 
ambiente onde Deus nos chama?

Para planejar bem precisamos...
Olhar para o lugar que nos cerca!
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O que isso tem a ver 

com nossa missão?
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As mudanças estratégicas

Mudanças 

Demográficas

Mudanças 

Tecnológicas

Mudanças no 

Estilo de vida

Mudanças nas 

Regulamentações

Mudanças

Sócio-Econômicas
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1. Análise externa: 

de olho nos sinais dos tempos

“Tendências são variações no 

ambiente externo -

lentas ou rápidas -

mas persistentes,

que podem afetar as

atividades das organizações,

de seu público-alvo, de seus 

fornecedores 

ou da sociedade em geral”
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Oportunidades

FuturoAtual

Tempo

Impacto

Negativo

Positivo
Catalisadores

Ofensores Ameaças

TENDÊNCIAS



(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

• Grande número de voluntários 
para atender às demandas por 
prestação de serviços

• Deterioração crescente das 
relações e vínculos familiares

• Crescimento do uso de drogas 
por adolescentes e jovens

Quais os catalisadores e as 
oportunidades?



(c)  Eliezer da Costa, 08/06/2001

 Mudança de hábitos do público-alvo

 Estreitamento da disponibilidade de recursos 
materiais ou humanos na sociedade

 Espírito da época (cultura) cada vez mais 
influenciada por materialismo, ceticismo ou 
esoterismo

 Mudanças na legislação – novo marco 
regulatório para as organizações da 
sociedade civil

Quais os ofensores?
Quais são as ameaças?
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2. Análise Interna:

Pontos fortes, fracos e a melhorar
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Pontos fortes

Pontos fortes são 

características positivas 

de destaque, na 

instituição, 

que a favorecem no 

cumprimento do seu 

propósito
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Pontos fracos

Pontos fracos são 

características 

negativas, na 

instituição, 

que a prejudicam no 

cumprimento do seu 

propósito
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A estratégia

‘O que nós vamos fazer?’

Ambiente

Propósito

Capacitação

Estratégia
O que nós vamos fazer???
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Ambiente

Propósito

Capacitação

Estratégia

O futuro

A estratégia e o futuro
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3. Áreas de Atuação 

Presente e Futura

Áreas de atuação identificadas por 

algumas igrejas:

 Pobres em risco: Ação Social

 Universitários: sua evangelização

 Família e sua pastoral

 Liderança: seu desenvolvimento

 Educação Cristã: formação de discípulos

 Escola: capelania escolar
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4. O que nós vamos fazer?

As ações estratégicas!

Famílias e seus desafios nos dias atuais

 Vamos criar um programa de cuidado 

pastoral voltado para às famílias da igreja, (...)

Várias escolas nas imediações da igreja

 Vamos implantar um programa de 

capelania escolar, iniciando no começo de 

2013 (...)



31

4. O que nós vamos fazer?

As ações estratégicas!

Família e sua pastoral

 Vamos criar um programa de cuidado pastoral 

voltado para às famílias da igreja, com sua 

implantação já no início de 2014,  a fim de 

fortalecer a vida familiar, quanto ao amor do 

marido e esposa, criação dos filhos, boa 

administração do lar, de maneira a trazer mais 

felicidade e alcançar famílias de fora da igreja.
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4. O que nós vamos fazer?

As ações estratégicas!

Escola: capelania escolar

 Vamos implantar um programa de 

capelania escolar, iniciando no começo de 

2015,voltado a uma escola de nossa 

cidade, com o objetivo servir seus alunos, 

suas famílias e criar oportunidade de 

serviço voluntário para membros da Igreja.
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5. Objetivos, metas e indicadores

de desempenho

 Desafios a vencer e alvos a conquistar, num 
horizonte de tempo pré-determinado

 Expressão da vontade e da coragem

 Podem ser quantitativos ou qualitativos

 Marcos quilométricos

 Parâmetros de desempenho
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Exemplos de Objetivos e Metas

Objetivos
 Manter índice de freqüência aos cultos 

acima de 80%;
 Manter índice de abandono da Escola

Bíblica abaixo de 15%.
Metas
 Crescer em 50% a mais o nº de membros da 

Igreja dentro de 24 meses.
 Aumentar a arrecadação da Igreja para R$ 

30 mil até o final do ano que vem.
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6. Os planos de ação

Objetivos

e Metas

Estra-

tégias

Planos

de

Ação


