Como atrair
visitantes para
a sua Igreja

Qualquer igreja que queira crescer se certiﬁcará de que está
preparada para receber visitantes.
Sua igreja tem uma estratégia feita para convidar novos
visitantes? Qual o seu plano para quando eles aparecerem?
Visitar uma igreja não é tão simples, para muitos é assustador,
mesmo que seja convidado por algum membro, eles, os
visitantes, ainda não sabem exatamente para onde ir, onde
sentar, estão preocupados com o que vestir, como falar, etc.
Para muitos é um mundo totalmente novo, onde se sentem
estranhos e ﬁca receosos de que qualquer deslize, todos vão
saber que ele não pertence aquele meio, a aquele lugar.
Para um visitante, esses medos, essas possíveis falhas que ele
possa cometer, podem em algum momento se transformar
em uma razão para ele não retornar e você precisa ter um
plano para receber as informações dele, perceber os seus
medos e estender a mão, mostrar que todos somos
imperfeitos e fazer com que ele volte à sua igreja.

O QUE VAMOS MOSTRAR
NESTE EBOOK?
Criamos este Ebook para te ajudar a lidar com as pessoas que
visitam a sua igreja e como fazer com que elas permaneçam. Aqui
vamos:
§ Encorajar a sua congregação a convidar mais pessoas;
§ Criar uma ótima primeira impressão
§ Envolver seus convidados depois que eles te visitarem
§ Fazer com que eles retornem a sua igreja
Ensinaremos também como criar convites, formulários de contato
e modelos de e-mail que funcionam.
Depois de implementar as sugestões que iremos te dar neste
Ebook, você estará no caminho certo para se tornar o tipo de igreja
onde os membros convidam os seus amigos e onde os visitantes
não veem a hora de voltar novamente.
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CONVIDANDO AS PESSOAS
PARA IREM NA SUA IGREJA
Muitas igrejas tem um louvor maravilhoso, mensagens poderosas e
ministérios que mudam a vida das pessoas, mas ninguém sabe
sobre eles. Muitas vezes, não importa o quão maravilhosa é a sua
igreja, você precisa fazer com que as pessoas saibam disso.
Por isso você precisa de uma clara estratégia para atrair pessoas.
Grande parte das pessoas que visitam a sua igreja, certamente
foram convidadas por um familiar ou amigo.
Não há nenhuma técnica de divulgação que seja tão eﬁcaz quanto
a de incentivar a sua congregação a alcançar as pessoas ao seu
redor, dando a elas todas as ferramentas necessárias para fazer.
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FAZENDO SUA IGREJA COMEÇAR
A CONVIDAR OUTRAS PESSOAS
A parte mais difícil de ensinar a sua igreja a convidar outras
pessoas é ajudá-la a superar o medo / constrangimento de
abordagem, sem parecerem agressivos ou inconvenientes. Talvez
já tenham sentido alguma resistência de amigos ou familiares ao
fazer um convite e não quer ferir o relacionamento entre vocês.
Todo mundo tem a responsabilidade de compartilhar o evangelho
com as pessoas ao seu redor e convidar pessoas próximas é um
ato de baixo risco, mas de grande impacto capaz de mudar a vida
de uma pessoa. A sua congregação precisar ver a importância de
convidar as pessoas para a igreja.
Nos próximos passos falaremos de táticas de convite especíﬁcas
para a sua congregação usar com possíveis visitantes. Mas antes
de fazer isso, falaremos de uma questão muito importante que é
motivar os membros da sua igreja a convidar pessoas.
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MOTIVANDO A SUA IGREJA A
CONVIDAR PESSOAS
O melhor design de cartão de convite do mundo não atrairá
nenhum novo visitante se ninguém distribuir.
Você precisa que seus membros desejem convidar pessoas. E essa
motivação pode não ser tão difícil quanto você pensa. Vou te
mostrar como fazer isso acontecer:

COMPARTILHAR TESTEMUNHOS
NA IGREJA
Forneça oportunidades para que as pessoas compartilhem os seus
testemunhos durante os eventos que a igreja promover,
destacando as histórias em que as pessoas relatam um
relacionamento com Deus por causa de um convite em que
recebeu em algum momento para estar na igreja. Isso não é
somente para encorajar os membros a convidarem outras
pessoas, mas também para ajuda-los a fazer uma conexão entre o
seu convite e o plano de salvação ao qual estão, com tudo o que
estão vivendo.
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AGRADEÇA AS PESSOAS POR
CONVIDAR OS SEUS AMIGOS
E FAMILIARES
Quando alguém visita sua igreja por causa de um convite, elogie a
pessoa quem o convidou. Não faça isso em público, pois pode fazer
com que o visitante se sinta parte de alguma campanha, de algum
projeto, mas dê um telefonema para a pessoa quem convidou ou
mande uma mensagem, agradeça-o por convidar outras pessoas.
Agora que já falamos em como incentivar a sua congregação a
convidar pessoas, vamos aprofundar em maneiras de como
conseguir isso.
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CRIANDO UMA ESTRATÉGIA
DE CONVITE DE MÍDIA SOCIAL

Quando se trata de convidar outras pessoas para irem a
sua igreja, as mídias sociais – se bem usadas – são
extremamente úteis. Uma atualização no seu status do
Facebook, por exemplo, faz com que você alcance muitas
pessoas em sua esfera de inﬂuência, dando assim uma
grande oportunidade para que os seus amigos, e sua rede
de contatos tenha a acesso ao que você está falando.
As mídias sociais são ótimas para despertar a curiosidade
e o interesse das pessoas e você pode usar isso a seu
favor para dar aos seus amigos informações culturais e
valores da sua igreja. Você pode falar sobre os projetos e
serviços sociais nos quais você está envolvido ou os que a
sua igreja promove.
Um dos problemas com plataformas de redes sociais,
como o Facebook é que elas são impessoais. É muito mais
difícil recusar um convite verbal olhando olho no olho do
que passar por ele em sua timeline. Isso só reforça o quão
estratégico você precisa ser na hora de usar as mídias
sociais.

INCENTIVAR O USO DE MÍDIAS
SOCIAIS NA IGREJA
Existem algumas igrejas que encorajam os seus membros a não
levarem os seus aparelhos celulares para a igreja ou quando
levam, pedem para desligar ou guardar em algum local.
Muitas pessoas usam a Bíblia em seus smartphones, usam os seus
aparelhos para fazerem anotações referentes a mensagem que
está sendo falada.
É preciso ter cautela, pois algumas imposições podem fazer com
que o visitante não retorne. E o fato da pessoa estar ou não com o
seu celular, não signiﬁca que a pessoa esteja distraída durante o
culto.
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USE A PÁGINA DO FACEBOOK
DA IGREJA PARA CONVITES
Quando você estiver começando uma nova série de sermões,
poste um teaser e um convite na página do facebook da igreja. Use
vídeo ou texto. Se a opção for por texto, certiﬁque-se de inserir uma
imagem.
Incentive os seus membros a comentar e compartilhar, pois é desta
forma que o convite vai se expandindo nos feeds dos usuários.
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VOU TE DAR AQUI ALGUMAS
DICAS PARA ESTE TEASER:
§

§

§

§

Atente para a linguagem utilizada: Use uma linguagem que
atraia pessoas não cristãs, mas sem ferir os princípios que você
acredita. O visitante não pode pensar que este evento não seja
para ele.
Foque nos benefícios: Se você estiver, por exemplo, falando
sobre casamento, não foque somente no texto base que usará
no sermão, mas sim em como esse evento impactará quem
estiver presente.
Inclua detalhes importantes: Mesmo que isso esteja sendo
compartilhado da página da igreja no Facebook, certiﬁque-se de
mencionar a igreja, mostre onde ﬁca, apresente o site. Você vai
esperar que a pessoa que vê o seu “anúncio” estará lendo a
informação e com isso é importante você mostrar informações
pertinentes.
Envie um convite: Não se esqueça de convidar as pessoas. O
convite pode ser simples, como “Gostaríamos de ver você neste
domingo”.

Esta mesma estratégia pode ser usada para criar convites para
datas comemorativas como Páscoa, Natal, ou para eventos que a
igreja promove.
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CRIE OS SEUS EVENTOS NO
FACEBOOK
Eventos são as armas secretas do Facebook. Eles permitirão que a
sua igreja convite todos os que curtiram a sua página para
participar e o mais incrível é que os participantes podem convidar
outras pessoas também.
Mas o ideal é que você não abuse dessa ferramenta. Crie eventos
somente para programações mais marcantes como Páscoa, Natal
ou programações especiais.
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VOU TE MOSTRAR O QUE VOCÊ VAI QUERER AO
CRIAR O SEU EVENTO NO FACEBOOK:
1. Um nome oﬁcial: Não seja genérico. Você não vai querer apenas
ligar o nome da mensagem, como “Casamento”. Você quer algo
mais chamativo como “Salvando o seu casamento”. Você precisa
de um nome de destaque e que seja fácil para lembrar, para que as
pessoas possam falar sobre isso.
2. Uma descrição clara: Se você quer que as pessoas participem
do seu evento, invista tempo fazendo uma descrição informativa e
cativante. Não dê somente fatos, mas conquiste o seu visitante.
3. Um local reconhecido: Se for possível (e geralmente é), use um
local que o Facebook reconheça. Dessa forma, quando as pessoas
verem o local, a página aparecerá e dará aos participantes mais
informações.
4. Use uma imagem impactante para o evento: É importante que
você tenha uma imagem que realmente faça com que as pessoas
tenham vontade de participar. Tenha uma imagem convidativa e
atraente. As dimensões ideais da imagem para os eventos do
facebook são de 1920 x 1080 pixels.
5. Informe o horário de início e término: Além do Facebook exigir
que você deﬁna a hora do seu evento, é sempre bom que o seu
visitante saiba quando deve chegar e quando sairá, para que ele
não ache que ﬁcará por muito mais tempo que tem disposto.
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NOSSA DICA
Uma vez que seu evento esteja conﬁgurado
no Facebook, você pode investir também
algum dinheiro para executar alguns
anúncios segmentados para as pessoas da
sua comunidade.

CONVITES
Muitas igrejas estão usando um cartão de convite, pois eles
funcionam. Estes cartões dão ao membro algo físico para
acompanhar o convite verbal. Além de dar ao membro a sensação
de segurança, parecendo ser menos complicado falar com
alguém, dá também ao convidado um lembrete para a sua
programação.
O treinamento é a chave para levar as pessoas a usar os cartões de
convite. Isso quer dizer que é necessário que a igreja prepare os
seus membros para abordarem as pessoas de forma eﬁcaz. Estes
treinamentos ajudam os congregantes a superar a ansiedade de
estender os convites.
É recomendável que seja falado na igreja a importância do uso dos
convites. Dedicar 5 minutos de uma programação para falar deste
assunto, conectando isso à visão da igreja e encorajando as
pessoas a fazerem bom uso deles.
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Mas qual o conteúdo
do cartão de convite?
Os cartões de convite são relativamente baratos de serem
produzidos. Você pode criar cartões genéricos ou especíﬁcos para
determinadas programações.
Os seus convites devem incluir pelo menos os seguintes elementos:
Imagens atraentes: Você quer que as pessoas guardem o seu
convite, por isso ele precisa ser visualmente incrível. Se é, por
exemplo, para uma série de sermões sobre determinado assunto, é
importante que você fale muito sobre o conteúdo que será tratado,
mas que instigue no seu convidado a vontade de comparecer. Se
for um convite genérico, concentre nas informações da sua igreja e
abuse de um design atraente.
Texto cativante: Você precisa informar as coisas mais importantes
da maneira mais convincente possível, mas a chave é se concentrar
na brevidade do texto.
Informações importantes: Certiﬁque-se de incluir:
§ Nome da igreja

§ E-mail

§ Endereço

§ Redes Sociais

§ Website

§ Chamada para download de

§ Telefone
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FLYERS
Os tradicionais folhetos ainda são uma boa maneira de fornecer
informações sobre as programações realizadas pela sua igreja. É
provável que a sua cidade possua locais onde você possa deixar os
seus folhetos.
Procure lugares como cafés, supermercados, lavanderias ou
qualquer outro que você possa deixar seus panﬂetos para que as
pessoas tenham acesso.

CRIANDO UMA PÁGINA DE
CONVITE NO SEU SITE
Como você fez panﬂetos e convites, não seria uma má ideia
disponibiliza-los em seu site para download. Na verdade, isso pode
ser uma excelente estratégia para que os membros da sua igreja
tenham um acesso fácil, até mesmo para enviar para os seus
convidados.
Considere sempre ter um link fácil, algo como:
www.seusite.com.br/convite
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VISITANTES
Depois que conseguirem trazer os visitantes à sua igreja, você
precisará de uma estratégia pra fazer com eles se sintam à
vontade. Pensem em todos os obstáculos que eles podem usar
para se convencerem de não querer mais voltar. Elabore um plano
para derrubar todas estas barreiras.
Isso signiﬁca que você precisa olhar para a sua igreja com o olhar
de um visitante. O que eles vão ver quando entrarem no
estacionamento? Eles sabem o que fazer depois que entrarem pela
porta da sua igreja? Os seus ﬁlhos estarão em um ambiente que
seja adequado para a sua faixa etária?
São pequenas coisas que você precisa pensar para que possa
elaborar um bom plano para ter o seu visitante a vontade em sua
igreja e que a intenção é que ele volte novamente.
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SINALIZAÇÃO NA IGREJA

Em uma visita realizada em determinada igreja, chegando
no local pela primeira vez, notei que não havia sinalização
para o visitante. Era uma área muito agradável, mas o
visitante em si não teria absolutamente nenhuma ideia para
onde ir. Ao falar sobre isso com um membro, a justiﬁcativa
foi de que, colocando placas de sinalização, deixaria a igreja
“meio brega” e eles optaram pela elegância.
Quando se trata da missão de uma igreja, a clareza é a
elegância. O objetivo não é fazerem as pessoas olharem e
dizer: “Uau, que elegância”, mas sim para que elas se sintam
confortáveis na sua igreja e serem impactados pela palavra
de Deus. Além disso, é possível colocar as plaquinhas de
sinalização sem que colidam com a decoração do local.

O ESTACIONAMENTO
Quando os trabalhos da igreja estiverem próximos ao seu início, vá
ao estacionamento e dê uma olhada. Se você fosse um visitante
chegando agora, como seria essa experiência? Precisaria
percorrer todo o estacionamento para encontrar uma vaga? E
depois que a encontrasse, como seria?
É aconselhável que no seu estacionamento tenham um espaço
reservado para os visitantes. Isso impedirá de que os melhores
lugares sejam ocupados por membros, e assim você dará uma
atenção especial às pessoas que te visitam.
Dependendo do tamanho do seu estacionamento, você pode
colocar sinais individuais em alguns pontos, com os dizeres:
“Reservado para visitantes”.
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O LOBBY
Quando o visitante estiver no lobby da igreja, eles poderão ver as
sinalizações apontando:
§ ·Templo (você pode usar a melhor nomenclatura como

§
§
§
§

“santuário”, “auditório”, “centro de adoração” ou qualquer
outro nome que preferir). Não importa a forma com o que
chama, o ideal é que ﬁque visível e esclarecedor para o
visitante.
·Banheiros
·Salas de departamentos infantil
·Salas da escola dominical
Centro de Visitantes

Em casos de edifícios maiores, algumas igrejas têm criado uma
comunicação visual bem atraente para os visitantes.
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CARTÕES DE
VISITANTES / CONTATO

É muito importante obter informações dos seus visitantes.
Mas o mais importante é saber como usar essas
informações de forma eﬁcaz para que o seu visitante sinta
vontade de voltar a sua igreja. Muitas igrejas relatam que
é muito difícil fazer com que a pessoa preencha o cartão e
entregue no local ou pessoa indicada.
Muito disso decorre de cartões de contato que pedem
muitas informações, como endereço completo, estado civil,
se tem ﬁlhos ou não, nome dos ﬁlhos. Nem sempre as
pessoas estão dispostas a fornecer tantas informações, a
“abrir a sua vida” em um primeiro contato, ainda mais
tratando-se de pessoas que não estão tão comprometidas
com uma igreja.
Para que os seus visitantes preencham os cartões,
simpliﬁque o máximo quais informações ele deve fornecer
e incentive-os.

OBTENDO A INFORMAÇÃO
QUE VOCÊ PRECISA
Quando se trata de formulários de contato, é interessante que as
igrejas sejam bastante exigentes. Os formulários de contatos mais
genéricos tendem a ser utilizados em todas as ocasiões na igreja,
logo possuem muitos campos. No caso do visitante, você precisa
realmente saber quais são as informações necessárias que a sua
igreja precisa e se esforçar muito para resistir em não pedir mais.
Esta é deﬁnitivamente uma forma que deveria considerar antes de
criar o seu cartão.
Livre-se de todas as informações que você não precisa para um
acompanhamento. Não está pensando em fazer uma visita física?
Então não peça ao visitante para preencher o campo de endereço.
Quanto mais fácil for para preencher as informações de contato,
maior será a probabilidade de você conseguir o que deseja. Sem
contar que formulários mais curtos, são menos invasivos.
Pedir nome e endereço de e-mail talvez já seja o suﬁciente em
vários casos, pois as pessoas não querem fornecer os seus
endereços físicos, já que em inúmeros casos ainda não estão
preparados para uma visita e nem sempre estão dispostas a
fornecer o seu número de telefone por considerar invasivo (isso
não se aplica a todos os casos).
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INCENTIVANDO AS
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Quer que mais visitantes preencham as suas informações de
contato? Incentive-os.
O Pastor Todd Stevens da Friendship Community Church (Juliet,
Tennessee-USA) queria ter uma mudança em relação aos cartões
de visitantes, que muitas vezes voltavam sem terem sido
preenchidos. Diante disso ele anunciou que para cada visitante que
preenchesse o seu cartão e entregasse, a igreja doaria US$ 25 para
uma instituição sem ﬁns lucrativos em nome do convidado.
O dinheiro foi doado em nome do visitante naquele dia e no dia
seguinte o visitante recebeu um e-mail da instituição que recebeu a
doação em forma de agradecimento. O Pastor Todd ﬁcou
imensamente satisfeito, pois a taxa de visitantes havia aumentado
95% (das pessoas que passaram a entregar os seus cartões
preenchidos).
Isso também mostrou ao visitante que a igreja era muito generosa
e ajudava as instituições locais sem ﬁns lucrativos. Depois que
adotou esta medida, a igreja viu que 80% dos visitantes
permaneciam e acabam se tornando membros.
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Os cartões de visita devem ter um design para que sejam vistos
rapidamente pelas pessoas. Incentive a sua congregação a se
apresentarem a qualquer pessoa que não seja dali, caso ainda não
esteja com o cartão de visitante, entregue um a ele e certiﬁque-se
de que eles estejam indo para o local certo.
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TRAZENDO VISITANTES
DE VOLTA

Quando se trata de trazer os visitantes de volta à igreja, o
e-mail é uma ferramenta poderosa.
Depois que você tiver em seu sistema de gestão da sua
igreja os dados do seu visitante, você deve enviar alguns
e-mails (que mostrarei um modelo logo mais abaixo) para
eles durante a semana. Envie um e-mail na segunda e um
outro no sábado.

E-MAIL #1 – OBRIGADO!
O primeiro e-mail deve ser agradecendo ao seu visitante por ter
ido, por ter participado de determinado trabalho que ele esteve
presente.
O ideal é que este e-mail seja enviado pelo endereço de e-mail do
pastor e assinado pelo mesmo.
Caso a sua igreja possua um aplicativo mobile, indique ao visitante
para que faça o download e assim ele ﬁcará mais informado
quanto aos trabalhos da igreja.
Se a sua igreja não possui um aplicativo, estará perdendo uma
oportunidade incrível de se comunicar com o visitante após a
primeira visita. Com um aplicativo que informe a sua agenda, que
façam com que eles ouçam os seus sermões enquanto dirigem ou
se preparam para ir ao trabalho, faz com que o seu ministério /
congregação tenha maior exposição e é mais provável que eles
voltem.
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MODELO DO PRIMEIRO E-MAIL
Querido ____
Obrigado por visitar a Igreja de Cristo! Espero que tenha se sentido
bem e confortável em nosso meio.
Se você quiser saber mais sobre a Igreja de Cristo, baixe o nosso
aplicativo que está disponível tanto para Android quanto iOS. Curta
a nossa página no Facebook. Lá você encontrará mais sobre os
nossos projetos, verá a nossa agenda de programações e estará
sendo abençoado com uma devocional diária.
Levamos o evangelho muito a sério e agradecemos qualquer
oportunidade que tivermos para servir ou orar por você. Se houver
algo que possamos fazer, por favor me avise!
Deus te abençoe!
Pastor Fulano.
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E-MAIL #2 – ESTAMOS ANSIOSOS
PARA VÊ-LO NOVAMENTE
No segundo e-mail, você falará que quer ver ele novamente em sua
igreja, que estará procurando por ele.

MODELO DO SEGUNDO E-MAIL
Olá ____,
Eu queria te falar o que você vai encontrar amanhã na Igreja de
Cristo.
A Escola Bíblica Dominical começa às 09:00, mas às 08:30 o café já
estará quente.
Você pode obter uma prévia do que será falado amanhã através
do nosso aplicativo. Se ainda não baixou, este é o momento
perfeito.
Estamos ansiosos para vê-lo lá amanhã.
Lembre de falar um “oi” pra mim após o culto.
Deus te abençoe!
Pastor Fulano
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CRIANDO UMA ESTRATÉGIA
PARA O VISITANTE
Normalmente, nas igrejas, as pessoas esperam que os visitantes
apareçam de forma aleatória. Isso não deve ser a prática normal.
Você precisa de uma estratégia para fazer com que as pessoas
visitem a sua igreja e um outro plano para fazerem retornar.
Trabalhe nisso, aplique em sua igreja e meça os resultados. Depois
de alguns meses, avalie e veja o que será necessário mudar para
que tenha um plano ainda mais eﬁciente.
Após fazer o seu plano, sente e faça uma análise:
§ As pessoas estão visitando a sua igreja? Se não, o que pode

mudar em sua estratégia? Se os visitantes estão indo à sua
igreja, o que fazer para melhorar, tornar o convite ainda mais
atrativo?
§ Os visitantes se sentem confortáveis e bem vindos? Se não,

por quê? O que você precisa fazer para se comunicar melhor
com eles? Você tem as pessoas certas alocadas nos locais
certos para receber bem os seus visitantes? Você tem
dedicado tempo aos seus visitantes?
§ Qual o percentual de pessoas que está retornando após uma

visita? O que os leva a voltar? Quais são as mudanças que
você deve aplicar para que mais dos seus visitantes
retornem?
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Uma vez que a liderança da sua igreja faça
um bom plano, que leve a sério os
questionamentos e aplique as mudanças
necessárias, a sua igreja estará prestes a
criar um plano muito bem sucedido para os
seus visitantes.
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