
A IGREJA
 

DO
 

F U T U R O

F E R R A M E N T A S

PARA UMA IGREJA RELEVANTE ONLINE



SUMÁRIO
INTRODUÇÃO COMO FAZER LIVES LIVE NO FACEBOOK LIVE NO INSTAGRAM COMO CRIAR UM PODCAST GRAVANDO PODCAST NO ANCHOR CONCLUSÃO   

03
04
05
08
15
19
28



INTRODUÇÃO
Este material foi criado com o intuito de informar,
edificar e ajudar as Igrejas de Lingua Portuguesa
com ferramentas e dicas   tecnológicas para se
tornarem relevantes em um contexto Virtual que
estamos vivendo. Espero, de todo coração, que
este material seja útil para sua comunidade local
e  ajude o evangelho a avançar ainda mais para
Glória de Deus.

- Lucas Bezalel,
Designer de Missões

Primeira Igreja Batista de Curitiba



COMO FAZER

O termo “Facebook Live Stream” cresceu 330%
desde seu lançamento.
Em março de 2016,  o Facebook divulgou  que
suas lives já geravam três vezes mais
engajamento que um vídeo comum.

Com o avanço do COVID-19, em território
nacional, muitas igrejas tiveram que se reinventar,
optando por fazer suas reuniões e cultos online. 
 
As transmissões ao vivo transformaram o
consumo em mídias sociais dos últimos anos
para cá. Chegando primeiro no Periscope,
Facebook e YouTube. O formato se expandiu para
outras redes sociais, entre elas o Snapchat e o
Instagram – que ocupam lugar de destaque em
seus Stories.
 
Segue abaixo, alguns dados interessantes sobre o
crescimento dessa tecnologia no mundo:
 

 

LIVES



Transmissões ao vivo recebem 10 vezes mais
comentários
Um em cada 5 vídeos publicados são
transmissões ao vivo

 
Esses são poucos dados que já nos comprovam o
poder das Transmissões AO VIVO. As igrejas
precisam estar preparadas para este momento. 
 
Mas, como fazer? Então, segue abaixo como fazer
Transmissão Ao Vivo pelo Facebook, Instagram e
Youtube. 

LIVE NO FACEBOOK
A ferramente, chamada Facebook Live, é bem
semelhante ao Periscope. Nela o usuário pode
trocar mensagens com os espectadores e
visualizar quantas pessoas estão assistindo, por
exemplo. No entanto, o usuário pode também não
querer fazer a transmissão de forma pública e
selecionar apenas alguns amigos para o
compartilhamento da sua transmissão. Isso é
feito na configuração, antes do início do
streaming, garantindo que apenas pessoas
autorizadas possam assistir. Confira o passo a
passo a seguir:



Passo 1.  Abra o aplicativo do Facebook, em seu
smartphone ou no Windows 10, e vá até a área de
atualização do seu status. Toque sobre
"Compartilhe um status, foto ou vídeo". Nas
opções que são exibidas, toque sobre "Transmitir
ao vivo".

Passo 2. Abaixo do seu nome você verá a opção
de configuração de privacidade, toque sobre ela.
Uma página vai se abrir para que você defina
quais serão os contatos que poderão assistir a
sua transmissão.



Você pode escolher o item "Amigos específicos" e
digitar, um por um, os nomes de seus amigos,
pode escolher listas, previamente personalizadas,
ou pode também escolher apenas quais são as
pessoas, entre os seus amigos, que você não
deseja que vejam o seu vídeo, escolhendo a
opção "Amigos, exceto..." e, em seguida, digitar os
nomes de quem você não autoriza. Após a
definição do seu publico, toque sobre "Concluir".

Passo 3.  Para dar início ao seu streaming, toque
sobre "Transmitir ao vivo". Seus contatos
selecionados irão receber uma notificação de que
você está ao vivo e poderão interagir com você.



Pronto! Você estará ao vivo no Facebook,
somente para pessoas selecionadas, e o resto
dos seus contatos nem saberão que você está
fazendo um live stream.

LIVE NO INSTAGRAM
Não se preocupe com câmeras, encoders e
outros equipamentos profissionais. Para gravar
uma transmissão ao vivo no Instagram,  um
celular e um bom sinal de internet  são o
suficiente. Veja só como é simples fazer uma live
no Instagram:



4) Você tem  até 1 hora  para fazer sua live.
Durante a transmissão, é possível  visualizar
quantas pessoas estão assistindo e quem entrou
na transmissão,  enviar uma notificação sobre a
live  para seus seguidores, receber e
responder  comentários e likes  e  convidar um
amigo para se juntar à live (vamos explicar esta
funcionalidade a seguir).

1) Na página inicial,  deslize a tela para a
esquerda ou toque no ícone de câmera no topo à
esquerda.
2) Dentre as opções que aparecem na barra
embaixo, selecione “Ao vivo”.
3) Clique em  “Iniciar vídeo ao vivo”. O Instagram
irá checar rapidamente se sua conexão está boa
e iniciar a transmissão.



5) Quer encerrar sua live? Clique em “Encerrar”, no
topo à direita, e em “Encerrar vídeo ao vivo”.
6) Na tela seguinte, você consegue  ver quantas
pessoas assistiram  ao vídeo, fazer o  download
para seu celular  (opção no topo à direita) e
escolher se quer  compartilhá-lo entre as
Stories  por 24 horas. Se não quiser, basta
desativar essa opção e clicar em “Descartar”.



Chame amigos para participar da sua
transmissão ao vivo
 
Enquanto você estiver gravando um vídeo ao vivo,
no Instagram, você pode  convidar quem estiver
assistindo para entrar na live junto com você, em
uma tela separada. Funciona assim:
 
1) Clique no  ícone com duas carinhas
sobrepostas  e selecione, dentre as pessoas que
estão assistindo ao vídeo, quem você quer
chamar para fazer a live com você.

2) Caso a pessoa aceite, a tela será dividida em
duas: uma para você e outra para seu convidado.



3) A qualquer momento, você pode  encerrar a
participação  de seu convidado (aperte o
botão  “X”  no topo da tela dele). Você também
pode  convidar outros usuários, ao longo da
transmissão, contanto que seja um de cada vez.

4) Além disso, se você quiser  participar de uma
live  que está assistindo, pode clicar
em  “Solicitar”  (se aparecer esta opção) e  “Enviar
solicitação”. Se o autor do vídeo aceitar sua
solicitação, você receberá uma notificação
avisando que entrará ao vivo.



Além da possibilidade de convidar amigos para
participar do seu vídeo ao vivo, confira  outros
recursos que o Instagram oferece para sua live:
 
Antes de começar e durante a transmissão ao
vivo, você pode selecionar a  câmera do
celular  que prefere utilizar (traseira ou frontal),
com ou sem flash, e uma das opções de filtro.
 
Também dá para alterar algumas configurações,
antes de iniciar a live, clicando no  ícone de
engrenagem no topo à esquerda. 
 
Selecione se deseja ocultar o vídeo de seguidores
específicos, se vai  permitir comentários  na
transmissão, se quer  salvar o vídeo  em seu
arquivo ou galeria e se os  seguidores poderão
compartilhar seu vídeo.
 
Assim que começar a live, seus seguidores serão
notificados. Na barra do  Stories, sua miniatura
também aparecerá com um anel colorido em
volta e a palavra  “Live”, indicando que você está
ao vivo.

CONHEÇA TODOS OS RECURSOS DA LIVE NO INSTAGRAM



Se quiser deixar um comentário fixado no topo do
vídeo, pressione o comentário por alguns
segundos até fixá-lo.
 
Se você tem  filtros de palavras-chaves  ativados
para suas fotos e vídeos, eles também valem
para os vídeos ao vivo.
 
Para  notificar pessoas específicas, via Direct,
sobre sua transmissão, selecione o  ícone de
seta ao lado da caixa de comentários e escolha
quem quer notificar.
 
Depois de 24 horas da sua transmissão ao vivo,
quando sua live não for mais exibida na barra de
Stories, você ainda tem a possibilidade de
colocá-la entre os destaques das histórias no seu
perfil, incluindo todos os comentários e curtidas
do vídeo original.

Não consigo fazer live no Instagram. O que
acontece? Se você não está conseguindo
encontrar os recursos de transmissão ao vivo no
Instagram, verifique se você está utilizando uma
versão mais antiga do aplicativo. Se
estiver, atualize o app. O recurso de convidar um
amigo para a live, por exemplo, só está disponível
a partir da versão 20.



COMO CRIAR UM
PODCAST

Qual o tema central do nosso podcast?
Qual o formato do podcast?
Qual será o nome do podcast?
Quais equipamentos usaremos para gravar
Como vamos editar os episódios?

Antes de começar a gravar um podcast, para sua
igreja é importante entender e responder essas
perguntas abaixo: 
 

 
Agora vamos tentar responder esses e outros
pontos juntos.
 
Se mesmo com essa ajuda você não conseguir
planejar seu conteúdo, não se preocupe, depois
disso temos algumas informações que podem te
ajudar.
 
 



Definindo um tema para o
podcast
 
Quando ganhamos voz/espaço para falar,
normalmente, queremos falar sobre  tudo  o que
sabemos. Isso é bem comum e é por isso que
acabamos fugindo do tema central do nosso
conteúdo por tantas vezes.
 
Seja em formato de artigos, vídeos ou o podcast.
Uma maneira de definirmos um tema para o
nosso conteúdo é fazer uma pergunta
fechada: Sobre o que vamos  falar?
 
Nós precisamos definir isso e deixar esse tema
bem claro para quem vai consumir nosso
conteúdo.
 
Tome o devido cuidado para ser bem específico
ao definir seu tema. Não permita que os temas
sejam abrangentes, perdendo-se no conteúdo.
Exemplo: Se você vai falar sobre Apocalipse ou
Finais dos Tempos, quais serão os textos bíblicos
utilizados? Qual será a mensagem central? 
 
Basicamente, é como escrever um Roteiro de
Sermão. Porém neste caso, será um roteiro para
gravação de áudio. 
 



Definindo um formato para o
podcast
 
Caso você ouça podcast, já deve ter percebido
que cada um tem um formato bem definido (ou
não). Alguns dos formatos mais comuns são:
 
mesa redonda: algumas pessoas conversam
sobre um assunto, todas expondo sua opinião.
 
bate-papo: uma pessoa conversa com outra
sobre um assunto, ambas expondo sua opinião.
 
debate: duas ou mais pessoas conversam, mas
cada uma expressando sua opinião podendo
(muitas vezes) discordar umas das outras.
 
informativo: quando uma ou mais pessoas
comentam sobre um tema específico, com cunho
de transmitir uma informação para frente.
 
educativo: quando uma ou mais pessoas
ensinam algo (como em uma aula) no podcast.
 
entrevista: bem parecido com o bate-papo,
porém, o foco é extrair informações de alguém,
nem sempre emitir opinião de quem entrevista.
 



dissertativo: um formato onde a pessoa assume o
papel de contadora de histórias e vai levando o
conteúdo, utilizando técnicas de storytelling, nos
imergindo no conto.

Definindo o nome do podcast
 
O nome do seu podcast, na maioria dos casos,
pode ser o nome da Igreja, pois é como o Canal
do Youtube ou usuário do Instagram. É a forma
como as pessoas vão encontrar vocês. 
 
Vocês também podem criar podcasts específicos
para cada ministério, com o nome do ministério,
onde o Líder Responsável ficará com seu podcast
respectivo para gravar novos materiais. 
 
 
ome
Equipamentos para gravação do
podcast
 
Nem todo mundo possui recursos para comprar
equipamento profissional de áudio para gravação
de Podcasts; até por este motivo, nosso conteúdo
é mais simplificado, para que praticamente todos
consigam ter acesso a essa tecnologia de
maneira rápida e fácil. Segue na próxima página
algumas opções de equipamentos. 
 



 
microfone do celular (provavelmente você já
tem um);
microfone do fone de ouvido, que pode ser
aquele que vem com o celular ou podemos
comprar um;

Vamos aqui a uma listagem de possíveis
equipamentos que podemos utilizar para a
gravação, baseado em seus custos:

 
Como gravar os episódios do
podcast?
 
Descobrimos recentemente uma plataforma
incrível gratuita para gravação, edição e
divulgação do seu podcast. Ela se chama Anchor!
Você pode usar a versão para celular baixando
na Google Play ou Apple Store. 
 
 
 
 
ome



Aqui está um guia passo a passo para criar um
podcast com o aplicativo Anchor e fazer com que
seja ouvido em qualquer lugar.  Agora, com os
marcos para celular, guiaremos você pelo
processo e indicamos seu nível de conclusão de
podcast a cada passo do caminho.
 
 Criando uma conta
Faça  o  download  do aplicativo Anchor, na App
Store (iOS ou Android). Você também pode fazer
login, com uma conta existente, ou criar uma nova
conta, usando o Facebook ou seu endereço de e-
mail.



Criando um episódio
O aplicativo será aberto na página Trailers.  Aqui
você pode gravar uma rápida introdução ao seu
podcast e até adicionar música de fundo. 
Se você não gravar seu trailer agora, terá a opção
de voltar e gravar um depois.
 
Por enquanto, clique no (X) na parte superior da
tela para ser levado ao construtor de episódios
(tela preta como mostrado abaixo). 
 
Você verá sua primeira mensagem no topo - 0/5
Aprenda como iniciar seu podcast  - vamos
começar!
 
Nos criadores de seus episódios, toque
no  +  roxo  para visualizar suas ferramentas de
podcast.



Toque em Gravar para iniciar a gravação.

Toque em X para parar a gravação.

Importante lembrar: A gravação no aplicativo
móvel Anchor é limitada aos 60 minutos, mas
você sempre pode gravar vários segmentos e
adicioná-los ao seu construtor de episódios.  Eles
tocarão em um fluxo contínuo - ou seja, gravando
vários segmentos, poderá unir em um só episódio
maior que 60min se preferir. Recomendável
podcasts entre 8 a no máximo 30min.



Você pode visualizar sua gravação na próxima
tela.
 
Edite, se necessário, tocando em Aparar .

Mova os controles deslizantes para identificar
onde a gravação deve começar e terminar.

Para adicionar música de fundo, toque
em Adicionar música de fundo .



Você pode escolher entre um menu suspenso de
faixas, com diferentes humores / temas.

Toque na marca de seleção para salvar sua
gravação.



Para fazer upload de áudio para
sua Biblioteca (sua Biblioteca
sempre terá um fundo roxo
como mostrado ao lado), toque
na pasta de arquivo roxo e
toque em Importar, no canto
superior direito.
 
Você pode selecionar o áudio
do seu telefone para fazer o
upload.

As gravações são salvas no
Criador de episódios.Toque e
arraste os segmentos para
reorganizá-los
 
.Você pode tocar no + ROXO
para ver suas outras
ferramentas.
 
Você pode adicionar o áudio
que você gravou ou enviou
anteriormente tocando
em Biblioteca.
Certifique-se de tocar
em Salvar depois.



Você também pode adicionar  sons  para
enfatizar,  interlúdios  para fazer a transição entre
segmentos e mensagens de voz para incorporar o
áudio enviado diretamente a você pelos seus
ouvintes.

Nota: Toque nos três pontos (•••) em qualquer
segmento no construtor de episódios para ver um
menu de opções para esse segmento.

Publicando seu episódio
Quando terminar de criar seu
episódio, clique em Publicar agora . 
 
Você será solicitado a atribuir um
título e uma descrição ao seu
episódio. (Deixe claro, conciso e
rápido!) 
 
Isso será exibido nos diretórios e na
pesquisa de podcast e pode ajudar
os ouvintes a encontrar seu
programa.
 
Você poderá adicionar tags de
episódio opcionais, dar um nome
ao seu podcast e descrever seu
podcast nas próximas telas.



Configurando seu podcast
Antes de publicar seu primeiro episódio, você
também deve dar ao seu podcast um nome e
uma descrição memoráveis. 

Carregue a arte da capa OU escolha uma
imagem, fonte e personalização de cores com
o Cover Art Creator. 

Sua imagem deve ser uma imagem quadrada
perfeita de 3000 x 3000 pixels, que descreve
claramente o nome do seu podcast. Você
sempre pode fazer alterações mais tarde!

O seu podcast está agora configurado! O
próximo passo é distribuí-lo.

Para optar pela distribuição automática pela
Anchor, clique em " Ótimo, obrigado " na tela a
seguir. 

Se você preferir distribuir seu podcast
automaticamente para plataformas externas ,
clique em " Prefiro fazer isso sozinho
(avançado) ".

Parabéns! Agora seu podcast foi distribuído
para plataformas externas. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO
Esperamos que, através deste material, sua Igreja
seja mais relevante nas mídias digitais e aos seus
membros que estão, neste momento, em
quarentena. 
 
Se você possui alguma dúvida sobre como fazer
transmissão ao vivo e como gravar um podcast,
entre em contato através do e-mail abaixo.

design.missoes@pibcuritiba.org.br
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