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Eventos com Propósitos 

Eventos com propósitos são aqueles eventos que querem levar as pessoas a uma experiência. Tudo é 

feito para que ela se sinta satisfeita e completa dentro das suas necessidades. É mais que uma 

excelente organização, é viver a experiência, trazer a pessoa para dentro do coração de Deus. 

 

Qual será o objetivo do evento? 

O primeiro ponto que deve ser analisado será o objetivo do evento, por mais óbvio que pareça ser 

muitas igrejas não conseguem definir exatamente para que o evento está sendo criado e isso faz 

com que elas se percam durante o planejamento do evento. Existem diversos tipos de eventos, 

conforme o que sua igreja irá fazer conseguirá saber qual o real objetivo do que está sendo feito. 

Festividade dos jovens? Aniversário da igreja? Divulgação de alguma novidade da congregação? 

Evangelizar?  

 

Planejamento 

Definir objetivo e planejamento são coisas totalmente distintas que todos costumam confundir e 

acabam fazendo um e não o outro. Agora que sua igreja já sabe qual o objetivo do evento, faça um 

plano para que o evento seja um sucesso. O que é necessário para que ele aconteça? Defina as 

tarefas de acordo com o que o evento precisa. Forme um time com pessoas com as mais diversas 

habilidades. 

 

Público Alvo 

Quem você espera atrair para o grande dia? Para esse público, é melhor que seja em alguma época 

específica, ou tanto faz? Dia de semana, ou final de semana? Durante o dia, ou de noite? Por mais 

óbvio que seja é necessário que o público alvo do evento seja conferido antes da divulgação do seu 

evento e dos preparativos. 

O que chama a atenção do público? Público jovem é totalmente diferente do que irá atrair um 

público adulto, crianças e terceira idade. É necessário entender bem qual será o público que sua 

igreja pretende atingir com esse evento, será apenas para evangélicos? Pessoas do bairro serão bem 

vindas? É um encontro pastoral? Aniversário da igreja? Definindo isso será mais simples decidir qual 

será o seu público alvo e realizar estratégias para convidar as pessoas. 

Defina horário e data a partir do público. Se o evento for voltado para adolescentes, nada de 

agendar um horário muito tarde ou um dia no meio da semana, por exemplo. Caso você erre na 

definição do horário e da data, haverá o risco de não alcançar o potencial esperado, ou seja, o local 

ficará vazio e o evento será considerado um fiasco. 
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Local 

Verifique qual será o local do evento, se é de fácil acesso para todos que irão presenciar, os 

conteúdos que serão apresentados, a agenda caso dure mais de um dia... Tenha em mente a 

natureza do evento: vai ser ao ar livre, ou precisa ser organizado em algum lugar específico? Se for 

ao ar livre, quais são as medidas de precaução caso chova? A localização é essencial ao sucesso do 

evento? 

Escolha um espaço capaz de servir para o propósito do evento; após determinar quem fará parte do 

seu público, escolha um local onde você consiga realizar tudo o que está no planejamento. Faça 

estimativas de quantas pessoas irão ao evento gospel para saber se o lugar em questão é adequado. 

Dependendo da quantidade de pessoas, é melhor optar por um espaço cuja capacidade seja maior, 

com a finalidade de assegurar a satisfação do público e a segurança do mesmo. 

 

Competição 

Existem outros eventos acontecendo na mesma data? Ou atividades complementares? Lembre-se: 

para as pessoas irem ao seu evento, elas precisam estar fisicamente presentes, ou seja, mesmo que 

não exista um outro evento idêntico, às vezes elas podem preferir estar em outro lugar, em algum 

evento que você não listaria como concorrente; por exemplo, dia das Mães e as viagens que são 

feitas. Por mais que as mães não seja competição para seu evento de empreendedorismo, são 

atividades substitutas. 

 

Criatividade e Comprometimento 

Quando sua igreja realiza um evento, para que ele fique guardado na lembrança das pessoas é 

necessário que ele seja único, ou seja, que esse evento tenha sua própria identidade. Evite fazer um 

evento idêntico ao de outra igreja, colete ideias de outras igrejas mas insira sua identidade nela, faça 

algo único e da forma que sua congregação seja lembrada por este evento. 

Para que tudo aconteça conforme o planejado e se crie um evento único é preciso que pessoas 

comprometidas estejam trabalhando para esse evento. 

Sejam contratados, obreiros da igreja ou voluntários, todos precisam estar na mesma página e com a 

mesma dedicação para fazer o evento acontecer da melhor maneira. O trabalho em equipe é 

sempre eficiente se todos estiverem comprometidos com o resultado do evento, não deixe que 

nenhum contratempo atrapalhe o trabalho e desanime os que estão trabalhando nisso. 
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Prazos 

Tudo que está presente em nossas vidas possui prazos, alimentos, eletrônicos, veículos e demais 

coisas. O evento da sua igreja funciona da mesma maneira, tudo deve possuir prazo, do menor ao 

maior detalhe do evento, cumpra todos os requisitos e tarefas dentro do tempo estipulado, dessa 

forma nenhum imprevisto irá atrapalhar o andamento do seu evento. 

 

Divulgação 

Todas as igrejas sabem que a divulgação é uma das partes mais importantes do evento, de que 

adianta cumprir todos os passos anteriores, criar um evento bem planejado, com identidade própria, 

para o público alvo correto, se ninguém souber quando e onde ele irá acontecer? 

Faça um cronograma para divulgação nas redes sociais, interaja com as pessoas que comentarem e 

compartilharem. Atualmente mais de 70% dos usuários da internet no Brasil possuem redes sociais e 

86% são membros de pelo menos uma rede social. 

Se for possível, tenha uma pessoa específica trabalhando na divulgação do seu evento, entrando em 

contato com revistas do bairro, estado, jornais, rádios, tv, sites e blogs relacionados ao tema do seu 

evento. Todos que possuam assunto relacionado ao tema do seu evento irá ampliar a divulgação do 

seu evento, atraindo mais pessoas. 

Divulgue o evento sem gastos desnecessários 

Economizar é indispensável para você não ficar no prejuízo ao final do evento. Um dos jeitos mais 

simples de gastar menos dinheiro é escolher meios de divulgação que dispensam gastos 

desnecessários. É o caso da divulgação no boca a boca, que pode acontecer tanto pessoalmente 

como no meio virtual. Por sua vez, a divulgação na internet facilita ainda mais a propagação de 

informações relacionadas ao evento. Crie perfis e páginas em sites que tenham mais potencial de 

atrair multidões de evangélicos. 

 

 


