ETAPAS
DO
PROJETO
• Reunião de planejamento para
tratar do projeto (lançamento,
acompanhamento, celebração,
conexão com a missão até a Semana
Santa).
• Lançamento para a igreja: outubro.
• Plano de ação: de outubro a
dezembro.
• Deﬁnição, em oração, da família ou
entidade beneﬁciada: novembro.
• Celebração: 14 de dezembro.
• Estudos bíblicos: de dezembro a
março.
• Colheita e batismo: de 4 a 11 de abril,
no Evangelismo da Semana Santa.

#COMPARTILHEESPERANÇA
PONTOS DE ARRECADAÇÃO:
IGREJAS, ESCOLAS E
HOSPITAIS ADVENTISTAS

MUTIRAODENATAL.COM.BR

VIDAS
TRANSFORMADAS
Se você já é um participante assíduo do
Mutirão de Natal, este é o momento para dar
o próximo passo. Além de prover alimentos,
você pode promover um vínculo de amizade
com as pessoas que for ajudar.
Para que isso seja possível, escolha com
antecedência a comunidade que será
beneﬁciada. Logo, visite-a, separe um tempo
para conversar com alguns moradores e
procure identiﬁcar suas necessidades reais.
Talvez, além de prover alimentos, você e sua
igreja possam fazer + por essas pessoas.

+ COMPAIXÃO

+ RELACIONAMENTO

+ FAMÍLIAS ATENDIDAS
+ ESTUDOS BÍBLICOS

1

Escolha uma comunidade ou uma família.
Pode-se beneﬁciar uma família de interessados,
um orfanato, um asilo, etc. Visite essa
comunidade ou família, e converse com
seus moradores. Dessa forma, sera possível
identiﬁcar as necessidades das pessoas.

2

Junto com a liderança, estabeleça um plano
de ação viável para suprir as necessidades da
comunidade ou família escolhida.

3

Organize sua igreja em unidades de ação,
pequenos grupos ou equipes, e apresente a
comunidade ou família que será beneﬁciada. A
intenção é criar aﬁnidade entre os membros da
igreja e as pessoas que serão ajudadas.

4

Faça a distribuição das famílias ou instituições
que serão beneﬁciadas por essas unidades de
ação.

5

Estabeleça uma meta mensal para cada
unidade de ação. Nessa meta, podem estar
incluídos os quilos de alimentos arrecadados,
o número de visitas feitas às famílias auxiliadas
e outros itens que atendam ao plano de ação
inicial.

6

Estabeleça um dia “D” para a celebração em
sua igreja. Nesse dia, convide a comunidade
ou a família para visitar a igreja e prepare uma
programação especial.

7

Tenha um projeto de acompanhamento e
desenvolvimento para fazer mais em favor das
famílias ou instituições beneﬁciadas mesmo
após o período do Mutirão. Planeje-se para
que cada unidade de ação mantenha um
relacionamento e integre as pessoas assistidas
às atividades de sua igreja local, como cursos
oferecidos pela Assistência Social Adventista
(ASA) e cursos bíblicos.

+ DISCÍPULOS BATIZADOS

7 PASSOS PARA
UM MUTIRÃO DE
NATAL DIFERENTE

