
O risco da Irrelevância 



Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem 
fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?  
E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta 

de mantimento quotidiano,  
E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e 
fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para 

o corpo, que proveito virá daí?  
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si 

mesma.  
Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; 

mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei 
a minha fé pelas minhas obras.  

Tiago 2:14-18 



A luta da Igreja 

• Contra a Idolatria e o provável sincretismo; 

• Contra a deturpação do farisaísmo; 

• Contra o Pré-Gnosticismo; 

• Contra a perseguição oficial e não oficial; 

• Contra a secularização; 

• Contras as sombras da Idade Média; 



Há uma luta constante, presente 
em todos os séculos e eras... 

A Luta contra a 
Irrelevância 



Uma Igreja pode: 

• Não se tornar herética; 

• Não se tornar mundana; 

• Mas pode se tornar irrelevante, se a fé 
pregada em seu púlpito, não for vivida pelos 
seus membros... Ela será irrelevante se sua fé 
for inconsequente; 



A religião pura e imaculada para com 
Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e 

as viúvas nas suas tribulações, e 
guardar-se da corrupção do mundo.  

 



Há mundo que NÃO queremos 



Há um mundo que NÃO queremos 



Há um mundo que NÃO queremos 



Há um mundo que NÃO queremos 



Há um mundo que NÃO queremos 

DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL E 

HUMANA 



Como transformar o mundo que NÃO 
queremos 



Isso é Possível? 



É preciso começar com o ser humano 

• Uma pessoa pode não mudar um mundo, mas 
muda seus amigos, sua turma e família; 

• Uma turma não muda o mundo, mas muda 
uma comunidade, uma escola ou uma região 

• Uma escola ou uma comunidade não muda o 
mundo, mas pode mudar uma cidade e até 
um pais, 

• Um pais muda outros países e eles juntos 
mudam o mundo. 



Por onde começar? 



Por onde começar 
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Por onde começar? 



Isso significa uma mudança de cultura, 
e cultura é alterada quando 

transformamos: 

• Ações esporádicas em hábitos constantes; 

• Participações temporárias em envolvimento 
planejado; 

•  Contribuições compulsivas em 
compartilhamento consciente; 

• Movimentos sociais em comportamento 
pessoal; 

 



Projetos de Assistência Sociais 
 ASPECTOS ESSENCIAIS 

• O QUE? 
• ONDE? 
• PARA QUEM? 
• PARA QUE? (PORQUE?) 

– Diagnóstico 
– Onde? 

– Conhecimento (visitação) 
– Levantamentos de dados 

• Para Quem? 
– Natureza do público alvo. 
– Quais são os limites  

• Para Que? 
– Objetivos  
– Alvos 



Projetos de Assistência Sociais 
 ASPECTOS ESSENCIAIS 

COMO? 

– Metodologia 

• Legislação 

• Três grandes áreas (Ação Social/ Trabalho/Saúde) 

– Recursos 

• Humanos 

• Físicos 

• Financeiros 

– Processo 

• Visão de prazos/ Quando Instituir? 



Projetos de Assistência Sociais 
 ASPECTOS ESSENCIAIS 

• QUANDO? 

–Durabilidade 

• Cronograma 

• Planejando o fim. 

–Avaliação 

• Critérios 

• Medidores 

• Resultados 



Projetos de Assistência Sociais 
ASPECTOS ESSENCIAIS 

• QUANTO? 

– Orçamento; 

– Projeção de crescimento; 

– Identificação das fontes de recursos; 

– Evitar uma dependência de uma única fonte. 



AVALIAÇÃO 

• Critérios 

– Utilidade 

– Viabilidade 

– Propriedade 

– Precisão 

• Medidores 

– Objetivos (Relatórios Quantitativos) 

– Subjetivos (Instrumentos de medição) 



OBRIGADO! 
CONTATOS: Joer.correa@mackenzie.br 
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