
CAMPANHA40

QUAL O PROPÓSITO DA SUA VIDA?

– Davi foi transformado por Deus depois de 40 dias no desafio do gigante Golias;
– A cidade de Nínive foi transformada quando Deus deu à ela 40 dias para mudar;
– Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo em sua jornada de 40 dias no deserto;
Portanto, juntos realizaremos muitas a�vidades durante a campanha, descobrindo o sen�do da vida.

– Moisés foi transformado após 40 dias no Monte Sinai;

Prepare-se para o melhor de Deus em 40 dias! Creia! Deus está trabalhando para o seu melhor, faça o seu 
melhor também!

Por que 40 Dias? 
A Bíblia nos revela que, em 40 dias, vários eventos especiais aconteceram com o povo de Deus ao longo de 
sua história.

O propósito de sua vida é muito maior que você imagina. Deus tem um plano para você e os propósitos que 
Ele tem para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos neste mundo.

COMO ME ENVOLVER?

1. Par�cipação individual
Faça sua leitura do livro “Uma vida com Propósitos” diariamente e 
�re alguns minutos para refle�r em como isso impacta a sua vida!

transformadoras e apresentações. Venha com expecta�va e juntos, 
Aos domingos teremos grandes celebrações com mensagens 
3. Celebrações aos Domingos

como família, agradecer a Deus pelo seu propósito em nossa vida!

Em nossos grupos vamos conversar sobre o tema central da semana. 
Não falte nenhum dia e aproveite para trazer visitantes!

2. Par�cipação nos GA’s

4. Eventos Específicos
A cada semana, teremos algo especial como igreja, reforçando os 5 
propósitos que nos norteiam. Confira no calendário no verso e 
programe-se!

MEU COMPROMISSO
Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias de minha existência na 
descoberta do propósito de Deus para minha vida.

GA: _______________________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________________

Fixar este compromisso no quadro geral de pontuação no GA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dias com
propósitos

PLANO DE BORDO



CAMPANHA40
CALENDÁRIO DA CAMPANHA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dias com
propósitos

PARA QUE
ESTOU NA TERRA?

- Lançamento da campanha
1ª SEMANA: 19 a 26 de Maio

- Entrega do Plano de Bordo e pulseiras
- Início da leitura do livro: 20 de maio

ADORAÇÃO 
(ENGRANDECER A DEUS)

2ª SEMANA: 26 Maio a 02 de Junho
- Vigília com Louvor e Adoração
Dia 31 de maio das 22h à 01:00

FAZER PARTE DA FAMÍLIA 
DE DEUS (ENTURMAR) 

- 9 de Junho às 9h: Café da manhã 
(piquenique) no Lago Municipal com 
todo GA e Culto de Aniversário da 
igreja (15 anos) no Ciro Nardi às 18h.

3ª SEMANA: 2 a 9 de Junho

SER SEMELHANTE
A JESUS (ENSINAR)

- Palestra na igreja: A mente de Cristo 
na Inteligência Emocional

4ª SEMANA: 9 a 16 de Junho

Dia 11 de Junho às 19h30

SERVIR A DEUS
(ENGRENAR) 

5ª SEMANA: 16 a 23 de Junho
- Conhecendo os ministérios (Vídeo)

MISSÃO
(EVANGELIZAR)

6ª SEMANA: 23 a 30 de Junho
PROGRAMAÇÕES EVANGELÍSTICAS
- Culto do Amigo - 23 de Junho
- Evangelismo nos ministérios
- Culto de Encerramento da 
campanha com testemunhos - 30 de 
Junho.

VIVA OS PROPÓSITOS
ETERNOS DE DEUS!

QUESITO

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 6ª SEMANA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

LEITURA LIVRO

PRESENÇA GA

PRESENÇA CULTO

VERSÍCULOS

TOTAL

OBS: Marque a pontuação no dia que cumprir e com um X o dia que falhar. 

QUESITO

LEITURA LIVRO

PRESENÇA GA

PRESENÇA CULTO

VERSÍCULOS

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Fazer a leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos, um capítulo por dia.

Participar do GA de adultos, GA jovens ou GA teens

Participar do culto no domingo

Memorizar 2 versículos da leitura e falar ao seu líder de GA

7 pts por semana

1 pt por semana

1 pt por semana

2 pt por semana

O alvo da campanha é que todos os participantes atinjam pelo menos 80% da pontuação (51 pontos), sendo que
o quesito leitura do livro precisa ser completo.

Celebração da Vitória: No GA, na semana seguinte ao encerramento da campanha (primeira semana de Julho). 
Comemoração com todo GA, porém com destaque premiando aqueles que concluíram com sucesso a campanha.


