
PLANEJAMENTO PARA AS
AÇÕES DE COMPAIXÃO

Dicas importantes:

1 
Identifique as necessidades da comunidade 
onde o PG ou a equipe do centro de pregação 

realizará a Semana Santa (Ex: roupa, comida, mora-
dia, saúde, orientação familiar, etc).

2 
Descubra que projetos mais se identificam com 
a maioria dos componentes do PG ou da equipe 

do centro de pregação. 

3 
Descubra que habilidades têm os membros do 
PG/equipe e verifique se alguma delas poderá 

ajudar na ação que será desenvolvida (Ex: profissão, 
hobby, etc.).

4 
Veja com os membros do PG ou da equipe quais 
são os recursos necessários para a realização de 

projetos comunitários. 

5 
Defina hora e lugar (sábado à tarde 24/03 ou 
domingo 25/03) em que as ações solidárias       

serão realizadas. 

6 
Cada ação de solidariedade desenvolvida deve ser 
acompanhada de um convite para a Semana Santa.

7 Não canse os componentes do PG/equipe com 
projetos demorados nesse dia. O ideal é que as 

ações durem de duas a duas horas e meia, no máximo. 

8 
É importante que, a cada quatro ou seis                    
semanas, o grupo/equipe continue realizando 

alguma ação em prol da comunidade. 

9 O objetivo das ações de compaixão é construir 
conexões de amizade e fazer com que essas 

pessoas beneficiadas participem da semana santa 
conhecendo mais sobre o amor de Deus.



HORA DA AÇÃO
 
Marque nas opções abaixo os projetos que o seu 
PG/equipe realizará nessa Semana Santa e durante 
esse ano:

Entrega de frutas, pães integrais ou suco de uva na 

vizinhança;

Distribuição de água fria – Visite locais onde há 

pessoas sedentas e ofereça copos d’água fria (Ex: 

parques, locais de caminhada, etc.);

Visitação aos hospitais;

Entrega de enxovais para grávidas;

Call Center da Esperança. Ligar ou enviar 

mensagens de texto para os amigos do bairro;

Distribuição de abraços nos principais pontos 

de fluxo de pessoas (entregar um convite para a 

Semana Santa);

Contar histórias para crianças carentes - montar 

uma tenda com livros para leitura;

 Entrega de alimentos para famílias carentes, ou 

moradores de rua;

Lavagem gratuita de carro dos vizinhos (domingo);

Visita a pessoas nos presídios;

Visita a asilos ou orfanatos;

Arrecadação de brinquedos para crianças carentes;

Cortar a grama dos vizinhos (domingo);

Visitar enfermos da vizinhança; 

Limpar a casa de pessoas solitárias ou inválidas;

Ajudar na construção ou reforma de uma casa 

(domingo);

Outros

Nome do líder:

Local de pregação:


