SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA ARRECADAR FUNDOS PARA AÇÃO SOCIAL
2017
Promova eventos de arrecadação para Oferta de Ação Social na sua Igreja
Local. Listamos abaixo algumas sugestões de atividades que podem ser
realizadas entre o período de 20 de agosto até 23 de novembro.
Evento: Festa dos estados
Quantidade de voluntários/as necessária: 10 ou mais pessoas
Como fazer: Você pode preparar a festa dos estados separando pelo
menos 5 espaços (barracas ou mesas), cada uma oferecendo um tipo de
comida típica de diferentes estados ou regiões brasileiras (Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste e Norte). O ideal, é que cada espaço ofereça um
alimento e uma bebida típica consumida no local escolhido. Por exemplo:
Região Sul ou Rio Grande do Sul - Churrasco Gaúcho com Chimarrão
Cada espaço deve ter ao menos duas pessoas atendendo. Também é
necessário que tenha alguém administrando a forma como os pratos serão
vendidos: por unidade ou por entrada com consumo livre.
Evento: Festas de comidas específicas
Quantidade de voluntários/as necessária: 4 ou mais
Como fazer: muitas igrejas promovem festas beneficentes vendendo um
tipo de prato, com a eventos como a Festa da Feijoada, Festa da Macarronada
ou Festa da Pizza. Ela é teoricamente mais fácil de ser realizada do que uma
Festa dos Estados, pois oferece apenas um tipo de refeição e exige um menor
número de voluntários.
A equipe pode decorar o local de acordo com o prato escolhido. Por
exemplo:
Festa da pizza: decoração com tema italiano, com toalhas xadrez ou
reproduzir o ambiente de uma pizzaria.
São necessárias pelo menos duas pessoas no atendimento para servir as
refeições, preparadas com antecedência por outra equipe. Também é
preciso decidir se os alimentos poderão ser vendidos para viagem,
consumo no local ou das duas formas.
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Evento: Jantares
Quantidade de voluntários/as necessária: 10 ou mais
Como fazer: um jantar beneficente também é uma ótima forma de
arrecadar fundos para uma causa, como é o caso da Campanha para Ação
Social. A Igreja pode escolher um tema para chamar atenção da
comunidade. Por exemplo:
Jantar beneficente Ação Social 2017 – Comida da fazenda: criar um
ambiente que lembre comida caseira, com ilustrações de fogão à lenha e
utensílios tradicionais.
Para esse modelo é preciso oferecer louças, um cardápio e um serviço de
entrega em cada mesa.
Evento: Bazar de novos/usados
Quantidade de voluntários/as necessária: 3 pessoas ou mais
Como fazer: arrecadar doações de roupas, livros, itens de decoração e
produtos novos e usados, em bom estado. Depois, basta precificar cada um
deles de forma justa, e comercializa-los durante um dia de bazar. O
importante nesse modelo é mobilizar a comunidade tanto para fazer
doações para o bazar, como para participar divulgando o evento.
É preciso separar uma pessoa para administrar o caixa de forma segura, e
manter ao menos duas pessoas durante o evento para atender aos
interessados.
Evento: Cantina
Quantidade de voluntários/as necessária: 2 pessoas ou mais
Como fazer: a cantina é uma atividade comum em muitas igrejas, e visa
arrecadar fundos para diversos fins. A proposta é realizar cantinas
semanais ou mensais voltadas especificamente para arrecadação da
campanha.
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Alimentos vendidos no final dos cultos públicos da igreja podem ser
preparados por voluntários, como salgados, tortas, bolos ou lanches, ou até
mesmo comprados no atacado e vendido no varejo, como biscoitos,
salgadinhos e sucos.

Evento: Festa de rua com a comunidade
Quantidade de voluntários/as necessária: 20 pessoas ou mais
Como fazer: a festa de rua é um evento que exige muita mão de obra, mas
que traz excelentes resultados tanto em arrecadação, como em
oportunidade para falar sobre o evangelho para dezenas de pessoas.
O envolvimento das pessoas que vivem ao redor da Igreja Local na Oferta
de Ação Social é essencial, afinal, a ideia é investir metade dos valores
arrecadados durante a campanha na própria comunidade, por isso é
importante que elas conheçam essa preocupação histórica da Igreja
Metodista.
Primeiro é preciso observar as leis de municipais de regulamentação para
festas de rua da sua cidade. A informação é fácil de ser encontrada no site
da prefeitura e geralmente falam sobre a estrutura exigida para a
quantidade de público esperada. É necessário, por exemplo, ter autorização
dos vizinhos, oferecer banheiros e locais para recolher lixo. Nenhum
detalhe pode ser ignorado, pois se mal promovido, o evento pode trazer
um efeito negativo no relacionamento da igreja com a comunidade.
Durante o evento a igreja pode realizar uma tarde de louvor com
brincadeiras para crianças e comercialização alimentos. O evento é também
uma oportunidade para arrecadar itens para a Ação Social local, sugerindo
que cada participante leve 1kg de alimento não perecível.
Evento: Arrecadação em pequenos grupos
Quantidade de voluntários/as necessária: 2 pessoas ou mais
Como fazer: os pequenos grupos ou grupos de discipulados da igreja
também podem se unir para arrecadar as doações, promovendo ações
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entre si. Se a igreja conta com 4 pequenos grupos, cada um deles pode ficar
responsável pela venda de algo, até mesmo produzido por eles.
Por exemplo: O grupo “A” ficaria responsável por vendas de lanches sob
encomenda, enquanto o grupo “B”, venderia artesanatos.
No final da campanha, cada grupo pode compartilhar o valor arrecadado
para Oferta de Ação Social.

IMPORTANTE
Todo evento que envolve venda de refeições, deve contar com um rigoroso
cuidado na manipulação de alimentos, limpeza do local e qualidade nos
produtos oferecidos, além oferecer um espaço apropriado para consumo,
com mesas e cadeiras.
O projeto é muito mais rentável quando a comunidade realiza arrecadação
de ingredientes, material de limpeza e higiene necessários. Também é
preciso realizar a venda prévia dos pratos ou ingressos, evitando
desperdício ou falta de produtos para atender ao público. Todos que
participarem do evento, precisam saber que sua participação representa
uma doação para atender projetos sociais locais e de todo Brasil.
É imprescindível lembrar que todos esses trabalhos são uma oportunidade
para mostrar o trabalho da igreja para comunidade. Então é preciso
trabalhar acima de tudo, com uma equipe pronta para apresentar a
campanha, evangelizar e orar por quem precisa. O site oficial da Oferta de
Ação Social conta com materiais de apoio para sua igreja divulgar o trabalho:
- Cartaz Oficial da Campanha;
- Arte para produção de camisetas;
- Liturgia/Programação para o culto;
- Modelo de posts para redes sociais;
- Vídeo institucional da campanha.
Você pode usar esses materiais para divulgar a ação tanto no site e redes
sociais da sua igreja, quanto na comunidade usando os materiais impressos.
Lembre-se que as doações podem ser feitas de três formas:
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Aplicativo da Igreja Metodista no Brasil
Baixe e divulgue: http://bit.ly/appmetodista
Site iDoações que reúne todas as campanhas nacionais da Igreja
Metodista
Acesse: http://idoacoes.metodista.org.br/
Depósito bancário:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2818-5
C/C: 14251-4
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