PLANEJAMENTO e RELATÓRIO de PROJETOS SEMENTE
Planejamento de Projetos Semente
Resumo:
Planejar é bíblico. Planejamento de Projeto Semente é um modelo simples para identificar, planejar
e executar projetos do Reino de pequena escala nas comunidades locais.
Idéias Principais:
1. Planejamento reflete o nosso Criador. Ele é um Deus de ordem.
2. Projetos Semente refletem a preocupação de Deus para uma área específica de
necessidade em nossas comunidades. O planejamento do Projeto Semente identifica um
pequeno passo que tomaremos em direção áquela preocupação.
3. Um bom planejamento nos ajuda a identificar a seqüência de etapas e responsabilidades
necessários para atingir o objetivo final.
4. O plano deve intencionalmente considerar todas as características do Projeto Semente.
Resultados:
1.Agora:
a. Compreender e expressar as idéias principais da lição em suas próprias palavras.
b. Identificar uma área de preocupação de Deus em suas comunidades fora da igreja
planejar um Projeto Semente durante a aula.
2.Depois:
a. Reconhecer a necessidade de contínuos Projetos Semente, equilibrados e centrados,
sendo feitos em suas comunidades, e se comprometer a planejar Projetos Semente adicionais
como uma forma de evangelização integral.
b. Trabalhar como líderes para concluir um Projeto Semente com um grupo em suas igrejas
locais no mês seguinte.
Relatório de Projetos Semente
Resumo:
Relatórios de Projetos Semente permitem que igrejas locais aprendam de seus Projetos Semente
concluídos, planejar projetos futuros que demonstram o amor de Deus e sua preocupação com as
necessidades das comunidades, e crescer em uma vida de serviço integral.
Idéias Principais:
1. Reportar e refletir sobre Projetos Semente concluídos nos ajudam a aprender a melhorar a
forma de honrar e glorificar ao Senhor e ajudar os outros a verem o Seu amor e graça.
2. Avaliar Projetos Semente concluídos inclui o que foi benéfico, o que foi problemático, o
que poderia ser melhorado.
3. Depois de relatórios e avaliação, planejar a natureza e o calendário de futuros Projetos
Semente para que eles sejam contínuos, equilibrados e centrados nas mesmas pessoas
durante um período de tempo.

Resultados:
1.Agora:
a. Compreender e expressar as idéias principais da lição em suas próprias palavras.
b. Falar com uma pessoa na próxima semana sobre a importância de fazer Projetos
Semente que ministram as intenções completas de Deus para as mesmas pessoas durante um
período de tempo.
2.Depois:
a. Reconhecer a importância de demonstrar o amor de Deus de uma forma contínua e
equilibrada, e comprometer-se a planejar, executar e avaliar todos os Projetos Semente
feitos em suas comunidades.
b. Comprometer-se como líderes a tomar tempo para relatar, refletir e avaliar o seu primeiro
Projeto Semente num prazo de três meses.

PLANEJAMENTO e RELATÓRIO de PROJETOS SEMENTE
Guia do Participante

Introdução

II.

Versículo-Chave - Lucas 14:28-30

Escreva a idéia principal deste versículo em suas próprias palavras.

III.

Guia de Planejamento de Projetos Semente

A. Seção de Designação
1. Problema: ____________________________________________________
2. A intenção de Deus: ____________________________________________
3. Escritura: _____________________________________________________
4. Título do Projeto Semen_________________________________________
5. Impacto Primário: ______________________________________________
6. Impacto secundário (s): __________________________________________

B. A Seção do Plano (ver folhetos no final do esquema)

Passos do
Projeto
1.
Oração e
decisão
12.
Construir
urinários
IV.

Checando o Plano

A.

Áreas de Impacto

Pessoas para
Consultar

Recursos
Necessários

Dia do
Término

Deus

Tempo,
reflexão

Líderes da
igreja

Dia 1

Igreja/
Comunidade

Fim de semana Comitê do
livre
Projeto

Dia
16-17

1. Sabedoria
2. Físico
3. Espiritual
4. Social

B.

Pessoa
Responsável

Características

1. Motivado pelas intenções de Deus

2. Coberto em Oração

3. Simples e Curto

4. Bem Planejado

5. Recursos Locais

6. Não manipula

7. Feito para aqueles que estão fora da igreja

8. Beneficiários Participam

9. Intencionalmente Planificar Impacto Integral
10. Deus é Louvado

IV.

Ajustar e Fazer o Projeto Semente - (Não se esqueça de tirar fotos)

V.

Avaliação do projeto
A. Descrição da Narrativa

B. O que funcionou

C. Problemas

D. Lições aprendidas

VI.

Relatório do Projeto Semente
A. Comemore com a sua Igreja

B. Relatório da Colheita
- Por favor, informe-nos sobre a conclusão dos seus Projetos Semente.
Consulte nosso site para mais detalhes: www.harvestfoundation.org
- Tire fotos

VII.

Planejamento a Longo Prazo
A. Revisão dos Três Princípios para a Eficácia a Longo Prazo
1. Equilibrado
2. Focado
3. Contínuo

B. Planejando o próximo Projeto Semente
1. Orar

2. Selecionar o problema

3. Escolher e planejar o próximo projeto

4. Comparar com as características do Projeto Semente

5. Ajustar e pôr o plano em prática

6. Avaliar e fazer relatório

7. Planejar o próximo Projeto Semente, e assim por diante

VIII. Multiplicação do Reino de seus Projetos Semente
A. Compartilhar / ensinar os princípios do Projeto Semente e sua metodologia para outro
pequeno grupo e / ou igreja local.

B. Compartilhar seus Relatórios de Projeto Semente com os outros - com fotos!

1. Harvest
2. Líderes da Comunidade
3. Outras igrejas locais

Folheto

Exemplo de Plano #1
Designação
1. Problema: Urinam em lugares públicos no mercado
2. A intenção de Deus: Viver em um ambiente limpo
3. Escritura: Lv. 11:36
4. Título do Projeto Semente: Construção de um mictório público
5. Impacto Primário: Físico
6. Impacto Secundário(s): Social + Espiritual

O Plano

Passos do
Projeto
1. Oração &
decisão
2. Opinião dos
líderes da
comunidade
3. Desenvolver
questionário
4.
Oração
5. Pesquisa de
interesse
6. Desenvolver
o desenho &
plano de
construção
7. Levantar
fundos na igreja
e comunidade
8.
Procurar
materiais
9. Anunciar
data da
construção

Pessoas/Inst.
Que
Precisamos
Consultar

Deus
Prefeito e/ou
instaladores
Comitê do
Projeto
Igreja
Comunidade e
instaladores
*Engenheiro
para os planos
*Instaladores
dos mictórios
Pastor e
instaladores
Comitê do
Projeto

Comitê do
Projeto

Recursos
Necessários

Tempo,
reflexão
Hora marcada
Ideias

--Questionário
Conhecimento
Permissão
Time

Pessoa(s)
Responsável

Liderança da
igreja
Comitê do
Projeto
Comitê do
Projeto
Comitê do
Projeto
Comitê do
Projeto
Líder e
engenheiro do
projeto
Comitê do
Projeto

Tijolos, areia,
pedras,
cimento,
ferramentas

Comitê do
Projeto

Pôsters

Comitê do
Projeto

Dia da
Finalização

Dia 1

Dia 2-4

Dia 5
Dia 5
Dia 6

Dia 8

Dia 9-10

Dia 11-12

Dia 15

10.
Organização
para comida
11.
Oração
12.
Construção
13. Celebração
e ação de
graças
14. Avaliação e
relatório
15. Oração e
planejamento
para o próximo
Projeto
Semente

Igreja e
mulheres da
comunidade

Cardápio e
voluntários

Comitê do
Projeto

Dia 15

Igreja

Tempo

Pastor

Dia 15

Igreja e
comunidade

Fim-de-semana
livre

Comitê do
Projeto

Dia 16-17

---

Dia 17

Reflexão

Comitê do
Projeto
Comitê do
Projeto

Reflexão

Comitê do
Projeto

Pastor e
Prefeito
Comitê do
Projeto
Comitê do
Projeto

Dia 18

Dia 25

Notas de Rodapé

Áreas de Impacto Planejadas (para os
beneficiários do projeto ou igreja):

Características do Projeto Semente no
Plano:

Listar os passos onde as seguintes Áreas de Impacto são
refletidas:

Listar os passos onde as seguintes Características são refletidas.

__5___
______
______
______

Sabedoria
Físico
Espiritual
Social

______ Motivado pelas Intenções de
Deus
1,4,11,15 Coberto em Oração
______ Simples e Curto
______ Bem Planejado
______ Feito com Recursos Locais
______ Não manipula
______ Para os que Estão Fora da Igreja
______ Benenficiários Participam
______ Impacto Integral
______ Deus é Louvado

Folhetos
Guia de Planejamento do Projeto Semente

Designação
1. Problema: ________________________________________________________________
2. A intenção de Deus: __________________________________________________________
3. Escritura: __________________________________________________________________
4. Título do Projeto Semente: _____________________________________________________
5. Impacto Primário: ________________ 6. Os impactos secundários: ____________________

O Plano

Passos para o Projeto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pessoas/Inst.
Que
Precisamos
Consultar

Recursos
Necessários

Pessoa(s)
Responsável

Dia da
Finalização

Passos para o Projeto

Pessoas/Inst.
Que
Precisamos
Consultar

Recursos
Necessários

Pessoa(s)
Responsável

Dia da
Finalização

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Inserir linhas adicionais se necesásrio

Notas de Rodapé

Áreas de Impacto Planejadas:
Listar os passos onde as seguintes Áreas de Impacto são refletidas:

Características do Projeto Semente no
Plano:
Listar os passos onde as seguintes Características são refletidas.

______
______
______
______

Sabedoria
Físico
Espiritual
Social

______ Motivado pelas Intenções de
Deus
______ Coberto em Oração
______ Simples e Curto
______ Bem Planejado
______ Feito com Recursos Locais
______ Não manipula
______ Para os que Estão Fora da Igreja
______ Benenficiários Participam
______ Impacto Integral
______ Deus é Louvado

PLANEJAMENTO e RELATÓRIO de PROJETOS SEMENTE
A Importância do Planejamento: É sábio fazer planos, sugeriu Jesus, para completar uma torre ou
vencer uma guerra. "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula
o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for
capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: „Este homem começou a construir e
não foi capaz de terminar‟. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro
não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com
vinte mil?"(Lucas 14:28-31)
A Bíblia está cheia de exemplos de planejamento. A formiga se prepara para o inverno recolhendo
alimentos. As muralhas de Jerusalém foram reconstruídas através de planos cuidadosos. Até Deus
tem planos! "Porque eu sei os planos que tenho para vós", diz o Senhor, "planos de fazê-los
prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." (Jr 29:11 NIVA)
Um Projeto Semente é simples e pequeno, mas o seu sucesso também requer planejamento.
"Cuidadosamente planejado" é, na verdade, uma das características dos Projetos Semente. Igrejas
que planejam cuidadosamente os Projetos Semente aumentam grandemente o seu potencial para
fazê-los bem, a honram ao Senhor, e crescem na capacidade e graça para servir.
Algumas igrejas locais precisam ser convencidas dos benefícios do planejamento. Alguns temem
que o planejamento elimine a liderança do Espírito Santo. Alguns querem fazer planos, mas não
sabem como começar. Para muitos, o planejamento simplesmente não faz parte de sua cultura.
Alguns precisam ser lembrados de que o planejamento é apenas o começo - e que o objetivo final é
uma demonstração do amor de Deus. Como o planejamento tem sido difícil para muitas igrejas,
temos desenvolvido um Guia de Planejamento do Projeto Semente. Ele tem sido usado por mais de
20 anos, em vários contextos culturais. As igrejas o têm apreciado porque ele os mantém focado no
foco de Deus. Eles também apreciaram o formato da ferramenta passo-a-passo. Isso os ajuda a
pensar nos detalhes, o trabalho delegado e verificam as responsabilidades e o progresso
rapidamente. Outros benefícios inesperados do planejamento foram recentemente expressados por
um pastor africano.
O planejamento não é culturalmente algo africano. Culturalmente, nós fazemos as coisas quando
aparecem. Mas o planejamento tornou-se valioso para nossos líderes de célula. Eles viram que os
Projetos Semente, quando são cuidadosamente planejados produzem resultados tremendos e deixam
um grande impacto na comunidade. Planejamento tornou-se extremamente relevante para nós. Ele
não apenas nos ajuda a trazer bons frutos com Projetos Semente, mas também ajuda os nossos
líderes a planejarem suas próprias vidas. Os líderes têm visto que o planejamento é importante para
o ministério frutífero e vidas produtivas.¹
Etapas no Planejamento, Execução, Relatórios e Avaliação do Projeto Semente: Projetos
Semente são melhor feitos por pequenos grupos, na verdade, qualquer pequeno grupo de cristãos
pode planejar e executar um projeto que reflete o amor e preocupação de Deus com as pessoas da
comunidade. Aqui são sugeridas medidas para ajudar o seu pequeno grupo de membros do plano e
implementar um Projeto Semente:
1. Ore por orientação. Juntos, peça a direção do Espírito Santo.
2.Escolha uma necessidade. Escolha uma área de necessidade que você acha que reflete a área
onde Deus quer que você faça o seu Projeto Semente.

¹

Rev. Franco Onaga, e-mail enviado para Bob Moffitt (Kampala, Uganda, 2005), citado em Se Jesus Fosse Prefeito, página 301.

3.Planeje seu projeto. Juntos, complete o Guia de Planejamento do Projeto Semente. Esteja em
espírito de oração durante todo o planejamento e quando estiver fazendo o Projeto Semente.
- Descreva o problema ou necessidade.
- Resuma as intenções de Deus sobre essa necessidade / problema (com a Bíblia).
- Descreva uma atividade / projeto ministerial (na forma de um título do projeto) que o seu
grupo possa realmente fazer com os recursos locais que expressa que o que você acredita representa
as intenções de Deus.
- Declare as necessidades da área que serão atendidas pelo projeto - tanto primária como
secundária
- Listar as etapas do projeto.
- Para cada etapa, listar as pessoas que você precisa consultar, os recursos necessários, as
pessoas responsáveis por essa etapa, e data de conclusão de cada etapa.
- Verifique o plano para ver onde cada característica do Projeto Semente é refletida ou ter
uma boa razão para excluir essa característica.
4.Apresentar o plano. Reúna-se com outros para a revisão, sugestões, melhoria e incentivo.
5.Implementar. Juntos, em oração, realizar o plano do Projeto Semente.
6.Relatório. Um relatório básico fornece dados do grupo, dados do projeto e informações chave.
Isso pode ser feito em um formato de relatório ou um formato narrativo. Para fazer um formato de
relatório, escreva as três seções em papel e forneça as seguintes informações:
- Os dados do grupo: Qual é o nome do grupo ou da igreja? Onde ele está? Quem é a
pessoa de contato para o projeto?
- Dados do Projeto: Qual é o nome do projeto ou o título? Qual cidade ou região foi
servida? O que a Bíblia lhe informou quanto as intenções de Deus? Quais foram as datas do
projeto? Quais foram as áreas de impacto primário e secundário?
- Informações chave: O que foi feito neste projeto, em resumo? De quem foi a idéia do
projeto? Quantos dias demorou para organizar o projeto? Quanto tempo demorou para fazer o
projeto? Quem participou em fazer o projeto? Quem eram os principais beneficiários do projeto?
Como é que os beneficiários participaram? Que recursos foram necessários? De onde você tirou
eles? Que recursos foram doados pelas pessoas que estavam sendo ajudadas? Que indicação houve
de que Deus abençoou o projeto?
As informações também podem ser colocadas em formato de narrativa ou história. Aqui está um
exemplo real:
Uma igreja de classe média tinham servido os seus vizinhos em uma favela nas proximidades há
vários anos, encontrando todo tipo de necessidade. O péssimo estado de um banheiro pequeno
externo os sensibilizou às condições de vida dos moradores de favelas. Os membros da igreja se
perguntaram: "Como será que vivem no inverno? Como eles vão se manter saudáveis,
principalmente as crianças?" Hebreus 13:3 os inspirou: “Lembrem-se dos que estão na prisão,
como se aprisionados com eles; dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos
que o estivessem sofrendo no corpo.” Eles doaram seu tempo e recursos para reconstruir o banheiro.
Os trabalhadores de construção ofereceram um dia de trabalho. Comerciantes deram descontos em
materiais. Entusiasmado moradores da comunidade ajudaram. Cerca de quinze adultos e seis
crianças foram beneficiadas. Outro benefício é que os membros da igreja melhor compreenderam
que Deus os estava usando para reconciliar seus vizinhos com o ambiente, grande parte da agenda
de Deus. Por tudo isso, Deus foi glorificado.²

²Cleiton e Eleuza Oliveira, citado em Se Jesus Fosse Prefeito, página 300.

Quando um pequeno grupo prepara um relatório, este pode ajudá-los a avaliar os seus serviços e
planejar para o futuro. Ele pode manter pequenos grupos prestando contas à igreja para o serviço.
Ele pode ser usado para incentivar toda a igreja para estimular-nos ao amor e às boas obras. Por fim,
os relatórios podem ser utilizados para a celebração! Isto não é para celebrar a bondade das pessoas,
mas que Deus capacitou pessoas por Seu Espírito para serem o tipo de embaixadores que Ele quer.
Os relatórios podem ser compartilhadas nos cultos, grupos pequenos, ou ferramentas de
comunicação da igreja. Uma igreja pode exibir lembranças de atividades de serviços - para ajudar a
igreja a se alegrar e lembrar o que Deus fez através de seus esforços.
7. Avaliação do Projeto Semente: Aqui estão algumas sugestões para ajudar a uma igreja ou um
pequeno grupo a avaliar um recém-concluído Projeto Semente:
- De que forma as intenções de Deus para a comunidade avançaram? Como Deus obrou na
vida dos participantes? Como Deus obrou na comunidade?
- Que lições você aprendeu através do processo de planejamento e implementação do
Projeto Semente? Sobre Deus? Sobre vocês mesmos? Sobre a comunidade? Sobre o Reino de
Deus?
- Que medidas de acompanhamento são necessárias depois do Projeto Semente? Quais são
algumas das áreas onde os participantes precisam de mais treinamento? O que você acha que Deus
quer fazer em seguida?
"Avaliação pelos padrões do Reino" é mais uma das características dos Projetos Semente. Isso é
extremamente importante se nossos Projetos Semente são para ser mais do que bem-intencionados
esforços humanos. Aqui estão algumas perguntas de "Padrões do Reino" para serem exploradas
depois de um Projeto Semente:
√
Deus foi visto como o "autor" deste ato de serviço?
√
Deus recebeu honra e louvor dos observadores? Ele recebeu mais crédito do que as
pessoas que fizeram o projeto?
√
Deus multiplicou os recursos? A Matemática do Reino foi realizada?
√
As pessoas, fora aquelas que estão servindo, foram abençoadas ou impactadas
favoravelmente pelo projeto?
√
O amor de Deus foi evidente? Suas intenções foram demonstradas?
Qual é o propósito da avaliação? Algumas delas são para ver como avançar e continuar a servir.
Algumas delas são para nos ajudar a ver se nós estamos sendo conduzidos por Deus em nosso
serviço. Algumas delas são para mudar nosso rumo, se necessário. Muitas delas são para medir a
nossa própria fidelidade e obediência. Nós podemos ou não ver grandes resultados a partir de
nossos atos fiéis de serviço de amor. O escritor de Hebreus disse que muitos do povo de Deus não
viram os resultados de sua fidelidade. Contudo, Deus honrou essas pessoas firmes. Ele traz
resultados no seu tempo, não no nosso. Como os heróis cuja fé é catalogada em Hebreus 11, somos
chamados a ser fiéis, quer vejamos os frutos ou não.
Há uma variedade de métodos de avaliação e relatório.³ Escolha um estilo de relatório que é bom
para o seu grupo e trabalhar em conjunto. Compartilhá-lo com a igreja, se for o caso. Orar, avaliar e
planejar maneiras de continuar a expressar tangivelmente o amor de Deus.
Por favor, compartilhe seu relatório de projeto com a Harvest: www.harvestfoundation.org. Envie
fotos do seu projeto. Gostaríamos de compartilhar suas experiências com as igrejas ao redor do
mundo.

³Favor ver os capítulos 13 e 14 de Se Jesus Fosse Prefeito para mais opções de relatório e avaliação.

Uma última pergunta: Isso pode ser dito de seu serviço? "O serviço que você executa não somente
supre as necessidades do povo de Deus, mas também é abunda em muitas graças a Deus. Por causa
do serviço pelo qual você se provou, os homens irão louvar a Deus pela obediência que acompanha
sua confissão do evangelho de Cristo, e por sua generosidade em compartilhar com eles e com
todos os outros. "(2 Coríntios 9:12-13)
Lembre-se, as manifestações da grande agenda e amor de Deus devem ser parte do estilo de vida
contínuo, ou a maneira de ministrar, para cada igreja local.

Por Bob Moffitt, Harvest Foundation
Última edição de Nadia Chandler e Karla Tesch, Agosto, 2007.
Copyright 2007 por Disciple Nations Alliance
701 N. 1st Street Phoenix, AZ 85004
email: bmoffitt@harvestfoundation.org
www.harvestfoundation.org and www.disciplenations.org

Permissões: É permitida e encorajada a reprodução e distribuição deste material em qualquer formato provisto de que
NÃO seja alterado o conteúdo em qualquer forma, e que não seja cobrado nenhum tipo de custo a não ser o de
reprodução, e que não sejam feitas mais de 1.000 cópias físicas. Qualquer exceção ao que foi mencionado acima deve
ser explicitamente aprovada por Disciple Natons Alliance.

Recursos Sugeridos: (*alguns materiais ou sites podem estar disponíveis somente em inglês)

Moffitt, Bob, Se Jesus Fosse Prefeito. Monarch Books, 2006, capítulos 12 e 13.
Site do Disciple Nations Alliance: www.disciplenations.org/resources/course. . Seção: Wholistic
Ministry

