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HistóricoHistórico



Igreja Saddleback

• Igreja Batista –Lake Forest– CA - EUA
• Fundada em 1980 por Rick Warren
• Hoje uma mega-igreja

–mais de 20.000 membros
–12.000 batizados nos últimos 10 anos



O Livro

• Uma Vida com Propósitos
– Publicado em 2002
– 96 semanas na lista dos mais vendidos nos 

EUA (NYT)
– mais de 20 milhões de cópias vendidas 

(EUA) (30 milhões no mundo)
– O livro de “não ficção” mais vendido na 

história
– Traduzido em mais de 25 idiomas



O Autor – Rick Warren

• O livro lhe concedeu “afluência” e 
“influência”

• alguns o consideram o cristão mais 
influente da atualidade



A Campanha

• A primeira realizada em 2002 em 
1500 igrejas nos EUA – mobilizou 
500.000 pessoas

• mais de 32.000 igrejas no mundo já 
realizaram a campanha



Histórico no BrasilHistórico no Brasil



Propósitos Brasil

• Fundada em 2003
• Representa os recursos das 

Campanhas no Brasil
• Ligada à PIB São José dos Campos



Outras Igrejas

• Várias igrejas de várias 
denominações 

• Batista, Presbiteriana, Assembléia, 
Anglicana, Metodista



A Campanha na IBCUA Campanha na IBCU



Da Idéia à Realização

• Fernando – testemunhos de igrejas 
que adotaram e gostaram

• Pastores
• Colegiado – Set/2006
• Planejamento 6 meses de 

antecedência



Nossas Premissas

• Será que o “Enlatado” é bom?
• Se tem frutificado com outras igrejas, 

queremos que frutifique na IBCU
• Seguir as propostas originais

–Cultos
–Eventos
–Programas



Nossos Objetivos

• Evangelizar 500 pessoas
• Formar 200 grupos
• Dobrar o num. de Koinonias
• Ter 700 pessoas servindo
• Crescer na Devoção Pessoal



FuncionamentoFuncionamento



Vídeo MotivacionalVídeo Motivacional





ContextosContextos



Escola Bíblica

• Estudos bíblicos sobre cada tema da 
Campanha



Cultos

• Pregação sobre cada Tema da 
Campanha

• Testemunhos gravados



Devocional Pessoal

• Leitura do livro 
–“Uma vida com Propósitos”

• Memorização de Versículos
• Reflexões individuais
• Identificação de experiências e 

considerações a compartilhar



Grupos Pequenos (Koinonias)

• “Desintegração”
• “Eventos de Conexão”

–“nova integração”

• Máximo 10 pessoas (recomendável)
–para caber convidados!
–subdividir para que todos compartilhem 

e se manifestem.



• Lar hospedeiro
• Facilitador

–Treinamento
–Pouca ministração
–Muita participação
–Guia de condução da reunião

• Perguntas, dinâmicas, etc.

Grupos Pequenos (Koinonias)



Grupos Pequenos (Koinonias)

• Formato
–recepção
–“quebra gelo”
–abordagem do dia

• reflexão, opiniões, leituras, discussão, 
oração, testemunhos, etc.

–convívio informal
• “comes e bebes”



Grupos Pequenos (Koinonias)

• Sugestão para semana anterior ao 
dia 18 (de 12 a 17 de Março):
–Reunião só para integração dos 

participantes
–Lanche e bate-papo
–Convívio social



Público AlvoPúblico Alvo





Temas contempladosTemas contemplados



1.Por que motivo estou aqui?

• Demonstrar que a vida sem Deus 
não tem sentido.

• Refletir porque quem não tem Deus, 
tem motivos para ficar preocupado.

• Enxergar a vida com a ótica divina



2.Agradar a Deus

• Amar a Deus
• Confiar em Deus
• Adorar a Deus
• Obedecer a Deus
• Louvar e Agradecer a Deus
• Servir a Deus



3.Pertencer à Família de Deus

• Congregar-se
• Batismo
• Amor cristão
• A vida no corpo de Cristo (problemas 

de relacionamento)
• Proteger a igreja
• A importância da Igreja de Cristo



4.Tornar-se semelhante a Cristo

• Cristo como nossa referência
• Crescer na fé
• Ser transformado por Deus
• Provações
• Tentações



5.Servir a Deus

• Conceito de ministério
• Dons espirituais
• Habilidades pessoais
• Vida de Servo
• Comportamento de Servo



6.Feito para uma Missão

• A grande comissão
• O estilo de vida correto
• Compartilhando a Verdade
• Levar mais pessoas até Deus
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Síntese do Livro

• Grande Mandamento
• Grande Comissão



Maior Mandamento:

• Mt 22:36-37 Mestre, qual é o grande 
mandamento na Lei? Respondeu-lhe 
Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, 
de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu entendimento.
–Amar a Deus significa agradá-Lo, 

adorá-Lo, obedecê-Lo



O Segundo Maior

• Mt 22:39  O segundo, semelhante a 
este, é: Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo.
–Expressar amor através do serviço 

cristão
–Ser um Servo = ter um ministério



A Grande Comissão

• Mt 28:19-20  Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as 
coisas que vos tenho ordenado



A Grande Comissão

• Façam discípulos – Evangelizar
• Batize-os – fazer parte da igreja
• Ensinar todas as coisas – para que 

se tornem semelhantes a Cristo.



Perguntas e Respostas Perguntas e Respostas 
ImportantesImportantes



Os pastores da igreja Os pastores da igreja 
concordam com tudo o concordam com tudo o 

que há no livro?que há no livro?



A Campanha tem foco A Campanha tem foco 
em evangelização ou em evangelização ou 

crescimento espiritual?crescimento espiritual?



Minha Koinonia precisa Minha Koinonia precisa 
aderir à campanha?aderir à campanha?



O que vai acontecer O que vai acontecer 
com minha Koinonia com minha Koinonia 

durantedurante a Campanha?a Campanha?



Um grupo pode ter mais Um grupo pode ter mais 
de 10? O que faço com de 10? O que faço com 

meus convidados?meus convidados?



O que vai acontecer O que vai acontecer 
com minha Koinonia com minha Koinonia 

depoisdepois da Campanha?da Campanha?



Posso participar de Posso participar de 
mais de um grupo mais de um grupo 

pequeno?pequeno?



Eu não tenho participado Eu não tenho participado 
de koinonia. Porque de koinonia. Porque 

deveria participar agora?deveria participar agora?



Todos precisam ler o Todos precisam ler o 
livro?livro?



Meus convidados Meus convidados 
precisam ler o livro?precisam ler o livro?



O que acontece se eu O que acontece se eu 
não conseguir ler o não conseguir ler o 

livro?livro?



Se eu não vier no Se eu não vier no 
Domingo, vale a pena ir Domingo, vale a pena ir 

no grupo pequeno?no grupo pequeno?



Se eu perder um dos Se eu perder um dos 
temas, vale a pena temas, vale a pena 

continuar?continuar?



É possível entrar no É possível entrar no 
meio da Campanha?meio da Campanha?



Como posso colaborar Como posso colaborar 
com a Campanha?com a Campanha?



Mais Dúvidas?Mais Dúvidas?



1º Evento de Conexão1º Evento de Conexão



Nesta SemanaNesta Semana
5 a 10 de Março5 a 10 de Março

Encerramento das 
koinonias atuais



1ª Reunião para 1ª Reunião para 
entrosamento entrosamento 

(somente social)(somente social)

Semana de 12 a 
17 de Março



1º Tema da1º Tema da
Campanha Campanha 

Semana de 19 a 
24 de Março



MUTIRÃOMUTIRÃO
Dia 10 de MarçoDia 10 de Março

InscrevaInscreva--se!se!



Convites para seus Convites para seus 
convidadosconvidados



Escola BíblicaEscola Bíblica
dia 11 de marçodia 11 de março

Programa de OraçãoPrograma de Oração



Adquira seu livroAdquira seu livro



Treinamento de Treinamento de 
FacilitadoresFacilitadores



OraçãoOração



Motivos de Oração

• 200 Pequenos Grupos p/ a Campanha
• 500 pessoas evangelizadas
• Dobrar o número de Koinonias (70)
• 700 pessoas servindo em ministério
• Crescimento na devoção pessoal


