Desenvolvimento de projetos

1. Em meio a uma sociedade em crise, com a deterioração dos valores espirituais,
morais e sociais, a igreja pode utilizar projetos de esporte ou de recreação para
encurtar a distância entre ela e a comunidade em que está inserida.
2. Muitas pessoas não se aproximam da igreja por preconceito ou por confundi-la
com as diferentes seitas que se alastram pelo país. Através desses projetos é
possível chegar à comunidade e criar a oportunidade e criar a oportunidade
dessa conhecer a igreja e saber que o seu agir é sincero. Você se surpreenderá
com a quantidade de jovens e crianças que desejarão participar deste tipo de
projeto e , por consequência, serão alcançados com a mensagem da Salvação.

Projeto Princesas
Falar do Projeto Princesas nos leva a pensar e agir em prol a mudança, renovação e
transformação de histórias e contextos de vida. Meninas ou mulheres não se tornam
uma Princesa simplesmente vestindo um vestido extravagante e uma tiara brilhante.
Ser uma Princesa de verdade é transbordar valores inegociáveis e ter a confiança
para ser a melhor versão de si mesma. Acreditamos firmemente que todas as
meninas adolescentes são princesas e que podemos aprender a aplicar os atributos
de caráter e comportamento de princesa em tudo o que fazemos na vida. É sobre o
tratar a todos com amor, respeito e generosidade a si mesma e em prol a todos de
sua família e comunidade, ter valores e princípios imutáveis independentes de
modismos impostos sobre a sociedade contemporânea, assim como acreditar
apaixonadamente em si mesma e em seus sonhos.
O Projeto Princesas não é apenas um entretenimento, cursos, palestras ou atividades
dinâmicas. Nós acreditamos na construção de um caráter sólido e incorruptível,
resgatando os valores éticos e morais na civilidade básica e queremos incorporar este
pensamento em nossos programas. A cada atividade, palestra ou curso, as meninas
são encorajadas a refletirem sobre si mesma, discutirem, argumentarem e se
tornarem pensadoras críticas e protagonistas, assim, capazes de influenciarem suas
famílias e comunidades.

O projeto propõe semanalmente o “Dia da Princesa”, onde elas participam de aulas
dinâmicas, oficinas, palestras, cursos e passeios premiando-as o seu
desenvolvimento. São atendidas meninas de 10 à 17 anos, abordando os temas
pilares do projeto, como; identidade, autovalorização e sonhos, confrontando as
adolescentes a serem protagonistas, críticas, pensadoras e tomadoras de decisões. O
projeto propõe ainda discussões sobre gravidez precoce, violência contra a mulher,
drogas, higiene pessoal e outros assuntos pertinentes à realidade dessas meninas
que também sugerem os assuntos a serem trabalhados. No final do ano acontece a
Formatura das Princesas com a participação do pais, essa formatura é a coroação de
todas as meninas que se desenvolveram nos aspectos comportamental, familiar e
escolar, assim, alcançando os objetivos do projeto.
1 - Aulas Dinâmicas:
Através de textos, reportagens positivas ou negativas, vídeos, filmes, discussões, bate
papo, roda de conversa e dinâmicas.
Essas aulas tem como o objetivo interagir o grupo, o facilitador oportuniza as meninas
a falarem, opinarem, participarem ativamente da aula levando-as a pensar e se
tornarem pensadoras e protagonistas.

Temas trabalhados
Identidade: Sofrimentos e aflições (João 3:16)
Sonhos (Isaías 55:8)
Qual sua rotina? (1 Coríntios 10:31)
Amor próprio (Efésios 5:29)
Seu corpo é um tesourinho (Gênesis 2:24,25)
Salvação (João 3:16)
Família: Foram poucos tópicos, mais demoramos várias aulas para concluir o assunto.
Qual modelo Bíblico de família (Efésios 5:33 6:1,3)
Honra (Exôdo 20:12 Efésios 6:1,3)
Mentira (João 8:44)

Vida transformada (Romanos 12:2)
Amor ao próximo (Lucas 10:27)
Viver em sociedade: Trabalho (Efésios 4:28 Provérbios 10:4)
Honrar seus patrões (Romanos 13:7)
Palestras de professores universitários
Cuidados com vocabulário (Provérbios 10:14 Salmos 109:17)
Amizade (Eclesiastes 4 :9,12 Provérbios 13:20)
Esse ano estamos usando um novo material, baseamos as aulas no livro Os sete
hábitos de pessoas altamente eficazes.
Os sete hábitos trabalhados estão sendo: Seja proativo, comece com o objetivo em
mente, faça primeiro o mais importante, pense ganha-ganha, procure primeiro
compreender e depois ser compreendido, crie sinergia, afine o instrumento.

Formato da aula

Reflexão
Experimente
Jesus
Jesus levou os seus
frequentemente
discípulos através de observou e pensou
muitas experiências sobre o que estava a
acontecer
Aplicação
Jesus fez uma
pergunta para
desafiá-los a aplicar
os Seus
ensinamentos à
situação deles

● Momento ensinável
● Círculos de influência

Mensagem
Jesus muitas vezes
usou a experiência
para ensinar uma
verdade

● Tarefas práticas
● Ações em família
2 - Palestras e cursos:
Mobilizar voluntários (de sua confiança e credibilidade ) para ministrarem palestras,
mini cursos ou testemunhos sobre temas pertinentes a realidade ou necessidade do
seu grupo, tais como: Sonhos; Autovalorização; Identidade; Higiene pessoal etc.
Eventos
Os eventos são partes principais e essenciais da metodologia, pois causam estímulo
para o desenvolvimento e alcance dos objetivos estipulados pelo projeto e
proporcionam lazer, comunhão e unidades entre elas.
Visão: Fazer discípulas resgatando sua identidade.
Missão: Evangelizar e discipular adolescentes, ensinando através da Bíblia quem
elas são, porque e pra que foram criadas.
Parcerias: Somos aproximadamente 15 voluntárias que semanalmente estão à
disposição do projetos, e também contamos com parcerias que nos ajudam com
alimentos, cursos, palestras e o comércio em geral.
Resultados obtidos: Durante um ano os resultados foram muito grandes, vimos
semanalmente o projeto mudando a vida de muitas pessoas inclusive as nossas.
Muitas meninas estão descobrindo sua verdadeira identidade, as mudanças nos
aspectos físicos foram grandes, os relacionamentos entre as famílias foram
transformados em alguns casos, o desempenho escolar melhorou, não tivemos
nenhuma adolescente grávida, e todas estão ouvindo a palavra de Deus. A equipe foi
muito trabalhada também e a igreja se despertou para a importância de missões
urbanas. A sociedade em geral ouviu sobre o evangelho através de parcerias e
entrevistas na rádio e internet. O nome de Jesus foi glorificado e esse era o principal
objetivo.

