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Principais observações:
Auxílio subsistência dos pastores será reajustado em 5% - é o índice aprovado no Conselho Diretor da IELB.
Saem as saídas relativas a Estagiário e P600.
Entram saídas relativas ao novo pastor, em princípio a partir de Fevereiro.
Aumentam também grandemente as despesas relativas à obra.
A previsão de aumento de ofertas ficou em 10%, seguindo também o índice equivalente da IELB.
Diminuem receitas de aplicações financeiras, devido aos resgates das aplicações para custear a obra.
Calculados os valores a enviar ao DIPA e à IELB.
Mesmo não considerando as despesas com a obra, há previsão de um déficit mensal de mais de R$ 36.000,00, não cobertos 
pelas ofertas, que terão que ser cobertos pelas receitas de aluguéis. 
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AÇÃO SOCIAL



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

VP DE AÇÃO SOCIAL

Atendimento às 
crianças: 

Creches/AELCA

Galeto + Bazar 
para 

comunidade 
e bairro

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Tampinhas e 
Material 

Evangelístico

Convivência: 
definições de 
novos locais

Engajamento 
da 

Congregação

Organização de 
doações por sexo 

e tamanho

Kits Bebês + 
Evangelização

Kit de Cestas 
escolhidas 

pelos agentes 
de saúde

Rodízio de ações 
nos cultos para 
busca de cestas



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

VP DE AÇÃO SOCIAL

Atendimento às 
crianças: 

Creches/AELCA

Galeto + Bazar 
para 

comunidade 
e bairro

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Tampinhas e 
Material 

Evangelístico

Convivência: 
definições de 
novos locais

Engajamento 
da 

Congregação

Organização de 
doações por sexo 

e tamanho

Kits Bebês + 
Evangelização

Kit de Cestas 
escolhidas 

pelos agentes 
de saúde

Rodízio de ações 
nos cultos para 
busca de cestas

Ações:
Tornar rotina (atividade constante e com processo 
definido)
Ter como prioridade de ações
Criar responsáveis e datas de repetição e 
acompanhamento

Ações:
Montar Projeto definindo: Objetivos, Responsáveis (e 
envolvidos), Prazos (datas escolhidas), Mapeamento 
de oportunidades e riscos (locais e pessoas 
atingidas), Custos (despesas para realizar) e, claro, 
um mínimo de qualidade de entrega em cada caso.
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PLANO DE TRABALHO

O quê fazer? Por quê fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Que retorno terá? Quanto custará?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?
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PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



ADMINISTRAÇÃO



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

VP DE ADMINISTRAÇÃO 

Revisão do 
vínculo do 

regente

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Implantação 
da política 

salarial

Reorganização 
contábil da CEL 
Da Paz – Morro 

da Cruz

Reforma do 
prédio da CEL 

Da Cruz

Reorganização 
do plano de 

contas
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VP DE ADMINISTRAÇÃO

Revisão do 
vínculo do 

regente

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Implantação 
da política 

salarial

Reorganização 
contábil da CEL 
Da Paz – Morro 

da Cruz

Reforma do 
prédio da CEL 

Da Cruz

Reorganização 
do plano de 

contas

Ações:
Tornar rotina (atividade constante 
e com processo definido) 
Criar responsáveis e datas de 
revisão e alinhamento com as 
demais áreas

Ações:
Criar Projeto e Grupo de 
Projetos
Avaliar riscos e mapear as 
oportunidades, nas 
pessoas envolvidas e nos 
custos do projeto, 
prezando pela qualidade 
e pelos objetivos do 
mesmo

Ações:
Em função do impacto ser baixo na CEL Da 
Cruz precisa ser definido um momento que 
não se sobreponha perante os demais 
projetos e que se construa uma hierarquia 
de prioridades.



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

PLANO DE TRABALHO

O quê fazer? Por quê fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Que retorno terá? Quanto custará?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?
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PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



ADORAÇÃO
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ÁREA DE ADORAÇÃO
ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Estudar e avaliar 
estrutura da 

capela (notebook, 
projetor, som, 
transmissão)

Incentivar a 
participação dos 
deptos nos cultos

Troca do culto 
noturno para 

sábado

Capela aberta 
durante a 

semana para 
atendimento 

pastoral

Revisão dos 
Paramentos do 

Altar

Canal de 
comunicação 

entre músicos e 
Adoração

Adquirir órgão de 
tubos eletrônico

Melhoria na 
organização do 

mezanino
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ÁREA DE ADORAÇÃO
ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Estudar e avaliar 
estrutura da 

capela (notebook, 
projetor, som, 
transmissão)

Incentivar a 
participação dos 
deptos nos cultos

Troca do 
culto noturno 
para sábado

Capela aberta 
durante a 

semana para 
atendimento 

pastoral

Revisão dos 
Paramentos do 

Altar

Canal de 
comunicação 
entre músicos 

e Adoração 

Adquirir órgão de 
tubos eletrônico

Melhoria na organização 
do mezanino

Ações:
Tornar 
rotina. 
Atividade 
como 
processo.
Ter 
responsáveis

Ação:
Desenhar projeto com 
objetivos claros, pessoas 
envolvidas e responsáveis, 
custos e análise de 
oportunidade (mapeamento 
de afinidades). Definição de 
prazo para os projetos.

Ações:
Desenhar um plano 
de trabalho que 
demonstre o motivo 
de implementar tais 
ações no 
planejamento,
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PLANO DE TRABALHO

O quê fazer? Por quê fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Que retorno terá? Quanto custará?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?
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PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



COMUNICAÇÃO



Grupo de Trabalho
Líder: Mauro
Amanda Gewehr
Gabi Steimetz
Laura Barbier
Max Radthke
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VP DE COMUNICAÇÃO

Promover e executar melhor o impulsionamento 

nas redes sociais.

Novo site (diagramação e conteúdo)

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Padronizar lay-out de comunicação de cada área, 
permitindo inserção da informação na imagem 
(menos texto externo)

Criar e colocar em uso padrões de e-mail para 
utilização nas devoções e notificações enviadas

Criar e colocar em uso padrões de e-mail para 
utilização nas devoções e notificações enviadas

Contratar duas licenças de Canva para uso pela 
equipe de comunicação

Divulgar e operacionalizar o uso do Google Meet da 
CELC por todos os departamentos

Acompanhamento quantitativo das redes sociais

Melhorar a divulgação das atividades que 

acompanham a devoção semanal

Publicação semanal da mensagem do culto em 

vídeo no Youtube

Publicação semanal da mensagem do culto 

em Podcast

Automatizar replicação de postagens do 

FB/Insta/YT no Twitter

Gravação e divulgação das mensagens de 

encontros e estudos, inclusive nos departamentos

Publicação semanal da mensagem do culto em 

Podcast
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VP DE COMUNICAÇÃO

Promover, executar e acompanhar melhor o 

impulsionamento nas redes sociais.

Novo site (diagramação e conteúdo)

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Padronizar lay-out de comunicação de cada área

Criar e colocar em uso padrões de e-mail para 
notificações enviadas

Contratar duas licenças de Canva

Divulgar e operacionalizar o uso do Google Meet da

Melhorar a divulgação das atividades que 

acompanham a devoção semanal

Publicação semanal da mensagem do culto em 

vídeo no Youtube e podcast

Automatizar replicação de postagens do 

FB/Insta/YT no Twitter

Gravação e divulgação das mensagens de 

encontros e estudos, inclusive nos departamentos

Publicação semanal da mensagem do culto em 

Podcast

Ações:
Tornar rotina. 
Atividade como 
processo. Ter responsáveis

Ações:
Desenhar um plano de trabalho 
que demonstre o motivo de 
implementar tais ações no 
planejamento.

Ação:
Desenhar projeto com objetivos claros, pessoas envolvidas e 
responsáveis, custos e análise de oportunidade (mapeamento de 
afinidades). Definição de prazo para os projetos.

Ação:
Precisa ser definido um momento que não se sobreponha perante os 
demais projetos e que se construa uma hierarquia de prioridades.
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PLANO DE TRABALHO

O quê fazer? Por quê fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Que retorno terá? Quanto custará?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?
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PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



EDUCAÇÃO
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VP DE EDUCAÇÃO
ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Mapear e criar 
banco de 

talentos da 
Congregação

Encontro 
da Família

Biblioteca da 
CEL Da Cruz

Acolhimento 
aos batizados 
pela ED – dar 

mais 
seguimento

Estudos Bíblicos 
Online

Novas 
turmas 
de ETE



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

VP DE EDUCAÇÃO
ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Mapear e criar 
banco de 

talentos da 
Congregação

Encontro 
da Família

Biblioteca da 
CEL Da Cruz

Acolhimento 
aos batizados 
pela ED – dar 

mais 
seguimento

Estudos Bíblicos 
Online

Novas 
turmas 
de ETE

Ações:
Tornar rotina. 
Atividade como 
processo.
Criar 
responsáveis 
e monitorar 
as datas de 
repetição.

Ações:
Desenhar um plano de trabalho que demonstre 
o porquê dos estudos online e a programação 
com antecedência para que entre no 
planejamento individual da CEL Da Cruz.

Ação:
Incluir entre as atividades 
menos prioritárias ou 
estruturar Projeto para 
alavancar mais rápido.

Ação:
Desenhar projetos com 
objetivos claros, pessoas 
envolvidas e responsáveis, 
custos e análise de 
oportunidade 
(mapeamento de 
afinidades). Definição de 
prazo para os projetos.
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PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



EVANGELISMO 
& 

COMUNHÃO
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VP DE EVANGELISMO E COMUNHÃO

Viagem dos 
Jovens em 2022

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Planejamento para 
Ações Futuras (SS 

2021)

Abertura da 
Igreja

Reestrutura da 
Juventude 

(mudança de 
cargos, reunião 

presencial)Pizzas 
com a 
UJCP

Festa das 
Cores 
2022

Cartões de 
aniversário 

(a mão) pelo 
correio

Almoço com palestra

Retiro das Servas –
Amigas de fé

Devocionário 
5 min

Culto no Cemitério

Cafezinh
o para 

transeun
tes ED no Morro 

sábado a 
tarde

Display 
para 
Mat. 

Evang.
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VP DE EVANGELISMO E COMUNHÃO

Viagem dos 
Jovens em 2022

ALTO

BAIXO ALTO

IM
PA

C
TO

ESFORÇO

Planejamento para 
Ações Futuras (SS 

2021)

Abertura da 
Igreja

Reestrutura da 
Juventude 

(mudança de 
cargos, reunião 

presencial)Pizzas 
com a 
UJCP

Festa das 
Cores 
2022

Cartões de 
aniversário 

(a mão) 
pelo correio

Almoço com palestra

Retiro das Servas –
Amigas de fé

Devocionário 
5 min

Culto no Cemitério

Cafezinho 
para 

transeunt
es ED no Morro 

sábado a 
tarde

Display 
para 
Mat. 

Evang.

Ações:
Tornar rotina (atividade 
constante no calendário).
Ter como prioridade de ações.
Criar responsáveis e datas de 
repetição e acompanhamento.

Ação:
Colocar no 
planejamento e 
construir um plano 
de ação dedicado

Ação:
Incluir entre as atividades 
menos prioritárias ou 
estruturar Projeto para 
alavancar mais rápido.

Ação:
Criar projeto para cada 
ação e definir objetivo, 
prazo, custo, pessoas 
responsáveis e envolvidas, 
avaliar as oportunidades e 
riscos e garantir que 
aconteçam com um mínimo 
de qualidade.
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PLANO DE TRABALHO

O quê fazer? Por quê fazer? Como fazer? Quando fazer? Quem vai fazer? Que retorno terá? Quanto custará?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?

Qual ação Motivo de 
fazer

De que forma 
será realizada

Data que 
estará pronta

Responsável 
único

Que tipo de 
retorno se espera 
com essa ação

Terá algum 
custo?



PLANEJAMENTO 2022 A 2026

PROJETO ESPECIAL

OBJETIVO DETALHADO E MOTIVO DE SER DA PROPOSTA: esclarecer quais objetivos e quais motivos nos levam a escrever 
esse projeto e também o quanto ele irá agregar no dia a dia da congregação..

OPORTUNIDADES E RISCOS: abordar claramente quais oportunidades poderão ser contempladas e também quais riscos 
podem ser minimizados através desse projeto.

PRAZOS: definir datas e prazos limites para atingir o projeto e a data que poderá ser considerada a entrega do projeto.

CUSTOS: orçar e avaliar os preços e os custos de todas as etapas do projeto através de um orçamento elaborado previamente.

RESPONSÁVEIS: definirão o grupo de trabalho e o “dono” da atividade para que a congregação recebe as atualizações 
necessárias do projeto. 

QUALIDADE: entender qual o mínimo de qualidade e qual indicador será o item de controle que  demonstrará que o projeto 
será aceito para considera-lo entregue e oferecer os próximos passos com tranquilidade que ele se encaminhe para a nova 
etapa. 



ELEIÇÕES



VP DE ADMINISTRAÇÃO
2022/2023

JACKSON VON MÜHLEN



VP DE ADMINISTRAÇÃO
2022/2023

JACKSON VON MÜHLEN



VP DE EVANG E COMUNHÃO
2022/2023

NEIDI MARQUES



VP DE COMUNICAÇÃO
2022/2023

GABRIELE STEIMETZ



CONSELHO FISCAL
2022/2023

LUIS FERNANDO FERNANDES


