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PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EVENTO 
 

 

Nome do evento: 

Departamento e líder responsáveis: 

 

Cite os membros da equipe de trabalho: 

 

 

 

 

 

Tipo de evento 

 

(    ) Aniversário de departamento 

(    ) Congresso 

(    ) Seminário  

(    ) Evento de cunho social 

(    ) Palestra 

(    ) Chá 

(    ) Vigília 

(    ) Consagração 

(    ) Culto extraoficial [fora dos dias normais de culto]  

(    ) Espetáculo artístico 

(    ) Evento esportivo 

(    ) Workshop 

(    ) Excursão 

(    ) Campanha evangelística 

(    ) Festival temático 

(    ) Curso 

(    ) Outro ____________________________ 
 

A organização do evento já possui orçamento para realização do evento? 

A organização do evento já planejou o levantamento de recursos para o evento? 

Será necessário emitir ofícios ou cartas-convite? 
 

O evento precisará englobar dias de culto rotineiro da igreja? (Exemplo, eventos que incluam 

os cultos de quarta-feira ou domingo ao evento). 
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A organização planeja convidar palestrantes, músicos ou especialistas para ministrar no 

evento?  

 

 

Data e horário propostos: 

 

(    ) Somente um dia ____/____/_______  às ____:____h 

 

(    ) Dois dias ou mais 

____/____/_______  às ____:____h;  

____/____/_______  às ____:____h; 

____/____/_______  às ____:____h; 

____/____/_______  às ____:____h; 

____/____/_______  às ____:____h; 

 

 

 

Local: 

 

(    ) Dependências do templo [evento interno] 

(    ) Na rua, na praça ou em qualquer outro local externo  

 

Propósito / Público alvo: 

 

(    ) somente para os membros do departamento [comunhão de equipe]  

(    ) aberto somente para os membros da Comunidade Amai-vos 

(    ) aberto a outras igrejas 

Tema do evento 

Será um evento com entrada paga? Caso sim, informar valores: 

 

Já realizou o mesmo evento em anos anteriores? Caso sim, relate os resultados positivos e 

negativos detectados pelo departamento ou liderança em eventos anteriores. 
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É (ou já foi) um evento fixo na agenda anual? 

 

Resultados desejados ao fim do evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos necessários [exemplo: transporte, alimentação, hospedagem de convidados, material 

de consumo, limpeza, descartáveis, divulgação, decoração, aluguéis de maquinário, serviços 

gráficos etc]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ ― CNPJ 01.075.135/0001-89  
www.amaivos.org ― amaivos_CFRJ@msn.com ― 22 2648 4909 

 

PLANEJAMENTO DE ORGANIZAÇÃO 

METAS 
ESPECIFICAR DATAS 

            

Definição de tema             

Reunião para orçamento             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

REALIZAÇÃO DO EVENTO             

Reunião de equipe para elaboração de 

relatórios de resultado 
            

 


