01

Faça um Flash Mobile com o
tema “O Poder da Esperança”
que atraia a atenção do público e em seguida distribua os
livros.

02

Faça uma ação integrada em
terminais de ônibus e em locais onde há concentração de
muitas pessoas.

03

Troque cigarro por um livro em
ruas e avenidas de grande movimentação.

04

05

em praças e esquecer de propósito um livro para que alguém
encontre. Dentro dos livro deve
ir um texto escrito mais ou menos assim: “Esqueci este livro
de propósito porque sabia que
você iria encontrar. Aqui Deus
tem uma mensagem para você,
leia e descubra como ter paz
mental e encontrar a verdadeira esperança. Se quiser mais
materiais pode me ligar” (colocar o número do celular).

Faça ações em cruzamentos
e semáforos com faixas e distribuição de livros, ex.: Cinto
Jesus no Peito. Os jovens vão
incentivar o uso do cinto de
segurança (por isso o trocadilho do s com c) e os motoristas ainda receberão uma linda
literatura.
Promova o “Esqueça um Livro
no Shopping”. Em torno de 5 jovens devem ir a um shopping
de grande movimentação ou
22

06

Faça um arrastão em locais
que tenham praias. Que tal entregar sacolas de lixo e ainda
um livro?

07

Nos semáforos pode-se entregar um saquinho de lixo e ainda um livro.

08

Forme duplas e faça a distribuição dos livros em bairros
onde se pretende formar uma
nova igreja adventista.

09

Monte um palco em uma praça onde pode haver apresentações musicais e mensagens
curtas. Todos que pararem para
prestigiar poderão receber um
livro.

10

Os desbravadores podem fazer
uma demonstração de ordem
unida e distribuírem os livros
para os espectadores.

11

Escolham uma cidade de Missão Global e se desloque com
ônibus levando a galera para lá.

12

Neste dia, vamos às ruas, às
praças, aos terminais, aos calçadões. Nossas ações devem
ser “para fora”. Vamos colocar
pessoal na rua, nada de eventos dentro de igrejas.

13

Faça uma “Pedalada da Esperança” onde vários jovens de
bicicleta organizam um passeio ciclístico e distribuem os
livros.
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14

“O Barco da Esperança”: Em
locais onde hajam pescadores
pode-se ter uma ação de entrega de livros feita de barco.

15

Centopéia (bicicleta): Em algumas cidades pode-se alugar
um bicicleta onde vão de 12 a 15
pessoas pedalando e ainda distribuindo o livro.

16

“Calebes em Ação”: Aproveite
os Calebes que tem camisetas
para que participem da distribuição uniformizados.

17

“Geração 148”: Os jovens do
Geração 148 podem fazer uma
ação bem criativa usando as camisetas do projeto.

18

Pode-se montar uma barraca
em locais estratégicos com um
banner, oferecendo oração e
abraços gratuítos e depois as
pessoas recebem um livro.

19

“Buzinaço da Esperança”: Nos
semáforos usem um cartaz
com a seguinte frase: “Aqueles
que querem receber gratuitamente o livro O Poder da Esperança devem buzinar” .

20

As mulheres do MM podem visitar os asilos e hospitais para
orar e entregar o livro para as
pessoas internadas.

21

Faça uma relação de todos os
ex-adventistas e escolha uma
equipe para atender e fazer
chegar o livro a este grupo.

22

Faça um junta panelas em igrejas menores onde cada membro
deve trazer um amigo e na hora
combinada todos recebem um
presente que é o livro.

23

Marquem uma audiência com
o prefeito para na semana do
impacto orar com ele e entregar o livro.
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24

Marque uma audiência com
o delegado, com o padre, com
o juiz para que recebam uma
oração e o livro “O Poder da Esperança”.

25

O culto deve ser resumido e
com orientações sobre o Impacto para que todos saiam
motivados a participar.

26

Dentro da visão do Cada Um
Salvando Um, todos devem
participar do Impacto: crianças, jovens, adultos, idosos e
até amigos que estamos discipulando.

27

Divulguem as ações e promovam os encontros através das
redes sociais.

28

Façam camisetas. Usar sempre a frase “O Poder da Esperança” que é algo externo e não
Impacto Esperança que é algo
mais interno.

29

Se alguma igreja tiver condições pode-se colocar um ou
dois outdoors divulgando o livro e a campanha.

30

As unidades da Escola Sabatina podem escolher um bairro
especial e todos realizarem o
Impacto neste bairro específico.

35

“Missão Global”: Levar toda a
igreja para uma cidade sem
presença adventista e desenvolver várias ações com o objetivo de fundar uma nova igreja.

31

Colocar um livro em cada caixa
dos Correios nos prédios onde
não se tem acesso. Falar com
o síndico ou porteiro antes e
combinar para que não haja
problemas.

36

Organizar uma ação dentro dos
aeroportos onde circula muita
gente.

37

Os que trabalham em empresas, escritórios, bancos, etc.,
não devem se esquecer de levar alguns livros para distribuir aos seus colegas.

38

Prestar algum serviço à comunidade, tipo expo-saúde, medição depressão, diabetes, etc.
Entregar o livro às pessoas que
participarem e passarem por lá.

39

Entregar o livro em postos de
saúde.

32

uma carreata em bairros onde
não se fecha o trânsito e entregar o livro para quem passar na
rua.

Faça a “Passeata da Esperança”, onde todos desfilam (jovens, Escola, Desbravadores,
ASA etc.) e entregam os livros.

33

Monte uma estante na praça ou
encruzilhada com os dizeres,
pegue seu livro gratuito.

34

“Carreata da Esperança”: Fazer
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40

Entregar uma rosa com um livro para as mães, aproveitando
que maio é o mês delas.

41

Entregar os livros em presídios
onde a igreja possa ter acesso.
Deve-se ir um grupo pequeno
de pessoas para facilitar a entrada.

42

Fazer um sopão para a comunidade carente e moradores de
rua e entregar o livro a eles.

43

Entregar uma fruta em uma
embalagem transparente bem
bonita junto com o livro ou um
copo de água.

44

Montar uma mesa na praça
com os dizeres “Vença a Ansiedade e o Estresse”, receba gratuitamente um lindo livro”.

45

“Campanha do Agasalho”: Trocar uma peça de roupa por um
livro em lugares estratégicos
dos bairros. Avisar com carro de
som durante a semana.
66

46

“O Quilo da Esperança”: Trocar
1 kg de alimento não perecível
pelo livro (em supermercados e
nas casas).

47

Entregar o livro em uma embalagem bem bonita como um
presente especial para um familiar e amigo.

48

Fazer uma ação social com
crianças de uma comunidade
carente. Brincadeiras, pintura
de rosto, contação de histórias
bíblicas, fantoches. Dar o livro
para elas levarem para casa.

49

Fazer algo relacionado à Copa
do Mundo que será o foco nessa época. Usar camisetas do
Brasil , criar frases de impacto
com esse tema e fazer cartazes. Ao despertar a curiosidade
das pessoas, entregar o livro
para cada uma delas, pode ser
em um pacote verde e amarelo.

50

Desenvolver um projeto junto as
Escolas e Colégios Adventistas
para entregar aos pais e familiares mais próximos dos alunos
não adventistas.

54

Faça uma ação usando guarda
chuvas que representa a capa
do livro. Isso chamará a atenção de muita gente. Entregue o
livro na ocasião.

51

Ir ao comércio, em postos de gasolina, lojas, etc., todos identificados com camisetas de algum
dos projetos da igreja como,
Sociedades de Jovens, Corais,
Clubes de Aventureiros e Desbravadores, Projeto Vida por Vidas, Rádio Novo Tempo e pedir
autorização do dono para fazer
a entrega do livro para quem
abastecer o carro ou fazer as
compras no mercado.

55

Organize uma bonita ação com
os aventureiros. Você aproveita para divulgar o trabalho do
Clube e para entregar os livros.

56

Organize palestras em igrejas,
escolas, centro comunitários
sobre o tema da depressão, ansiedade e estresse e ao final entregue o livro.

57

Os motociclistas adventistas
podem fazer uma bonita acão
e desfile com suas motos e no
momento entregarem o livro.

58

Combine com algum restaurante para ter os livros a disposição e assim que o cliente fazer o pagamento das despesas
pode receber um livro.

52
53

Os Amigos de Fé podem escolher um bairro especial e todos
realizarem o Impacto devidamente uniformizados com a camiseta do Impacto Esperança.
Faça o lançamento do livro na
Igreja. Monte um cenário com
os livros e orem pela consagração da igreja, pelos livros que
serão entregues e pelas pessoas que o receberão.
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59

Organize um quarteto ou conjunto para cantar na rodoviária, estacão de ónibus ou metrô
e faça a entrega dos livros.

65

Organize uma serenata pra
amigos especiais e após a
apresentação deem o livro de
presente.

60

Organize uma vigília na madrugada afim de orar pelo Impacto
Esperanca.

66

61

Organize os jovens para entregar salada de fruta em salas de
espera de postos de saúde e
junto entregue um livro.

Quem tem comércio pode por
um cartaz com os dizeres:
“Faça sua compra e ganhe um
livro sobre como vencer a depressão a ansiedade”.

67

Organize as unidades de ação
da Escola Sabatina para que
cada uma faça a entrega dos livros num local específico e depois compartilhe testemunhos
na igreja.

68

Organize palestras sobre o
tema na Igreja e entregue os livros para os amigos.

69

Promova o EFE (encontro Fora
do Encontro)/PGs nas casas
convidandos os vizinhos e entregando o livro para eles na
ocasião.

62

A equipe da ASA pode organizar um “Bazar Solidário” para
venda de materiais e todos que
comprarem ganham um livro.

63

Faça um Programa Jovem bem
criativo, onde cada jovem convida um jovem amigo não adventista e na ocasião promova
o livro.

64

Faça um mala direta e encaminhe livros pelos Correios para
pessoas especiais.

88

70

Organize uma ação em uma
clínica de dependentes químicos e leve um livro de presente
para eles.

71

Visite clínicas psiquiátricas,
combine com o médico e deixe livros a disposição das pessoas.

72

Use faixas, banners e cartazes
para promover a ação.

73

A equipe as ASA deve colocar
um livro em cada cesta básica
que entregarem para os necessitados.

74

Promova o livro em sessão da
Câmara de Vereadores da cidade em comum acordo com o
presidente da Câmara e entregue o livro a todos os presentes.

75

Faça uma ação de leitura de
partes de livro para pessoas
analfabetas.

9

76

Faça um encenação criativa
em praça pública ou calçadão e
distribua livros aos presentes.

77

Quem for casar em maio (mês
das noivas) pode entregar um
livro de presente aos convidados não adventistas.

78

Faça um exposição de todos os
livros do Impacto Esperança já
publicados e promova esta última edição.

79

Visite asilos, faça atividades
e brincadeiras com os idosos
e deixe um livro com cada um
deles.

80

Liste os prédios do bairro e organize para que todos os moradores recebam os livros.

81

Faça o “Freezer da Leitura”: Um
frezzer ou geladeira em local
de movimentação e que chame
a atenção, abasteça com livros
e entregue as pessoas.

82

Deixe alguns livros de presente em sebos onde pessoas buscam boa leitura.

83

Dentro de cada livro deve ter o
carimbo com endereço da igreja ou o telefone do distribuidor.

84

Cada colportor deve dar um livro “O Poder da Esperança” de
presente para os clientes.

85

Leve o livro para as bibliotecas
públicas e as bibliotecas de escolas e colégios.

86

Cada pai de aluno da Escola
Adventista deve receber um
livro de presente, durante uma
Escola de Pais.

87

Crie desafios para o Geração
148 onde se promova uma gincana com o livro.

88

Organize um culto domingo
à noite com o tema: “O Poder
de Esperança”, convidando os
amigos e vizinhos da igreja.
Cada um recebe um livro.
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89

O coral ou conjunto da igreja
deve programar uma cantata
em local público e promover o
livro.

90

Faça acordo com alguma livraria e monte uma mesa com livros. A placa gratuito deve chamar a atenção.

91

Imprima um marcador de páginas com o endereço da igreja
ou telefone para entregar junto
com o livro.

92

Entre em contato com o jornal
impresso da cidade para que
junto com o edição do periódico siga gratuitamente um
exemplar do livro.

93

Combine uma entrevista em
uma rádio local sobre o tema e
todos que ligarem ganham um
livro.

94

Faça um vídeo ou book trailer
para o Youtube promovendo o
livro.

95

Crie uma ação criativa de marketing viral que no final promova o livro.

96

Faça acordos com farmácias
para que tenham o livro à disposição dos clientes.

97

Faça uma ação noturna para
atender as necessidades das
pessoas da noite e deixe um livro com cada um deles.

98

Organize uma “Feira do Livro”
com títulos variados, doados
pelos membros e junto à feira
destaque o livro “O Poder da
Esperança”.

99

Incentive os irmãos que viajam
bastante de avião para que levem alguns exemplares para
distribuição.

100 ajuda das crianças. Quem reFaça uma distribuição com a
siste a bondade infantil?
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11

Faça tudo com motivação, criatividade, relevância e intencionalidade. Envolva a todos. Muita gente pode ser alcançada.

Ministério Pessoal
União Sul Brasileira

