Manual Técnico

COMO FAZER
REUNIÕES ONLINE NA
SUA IGREJA DURANTE
A QUARENTENA

INTRODUÇÃO
As Ferramentas
Amados irmãos, sabemos que durante este período de quarentena, e diante desta
pandemia que nunca imaginaríamos viver, sabemos que o isolamento social é a melhor
maneira de combatermos essa enfermidade que não tem cura. Diante dessa situação
sabemos que a vida da igreja não pode parar em nossas localidades, o cuidado mútuo
precisa prosseguir, e a palavra profética tem que ser pregada para todo o povo de Deus.
Dito isto, escrevo este material dando sugestão de ferramentas gratuitas ou estão gratuitas
por causa desta crise, e pagas que podem ser usadas na sua igreja para as reuniões de
GFCM/GFCMJ, ministeriais e de serviço. Irei fazer uma breve apresentação sobre as
ferramentas que eu, como profissional de TI, sugiro para uso nas igrejas. Escolha a que se
adequa para a sua realidade e não esqueça de dar suporte aos irmãos mais idosos ou que
você sabe que terão dificuldades em utilizar essas ferramentas.
ATENÇÃO: Eu não estou sugerindo ferramentas de transmissão online, tais como OBS,
Wirecast e etc. As ferramentas que sugiro são de videoconferência para que os irmãos
possam interagir entre sim. Algumas dessas ferramentas, pagas, permitem que a reunião
também seja transmitida no Youtube ou Facebook, porém não é a sua função principal.

AS FERRAMENTAS
Zoom Meetings
O aplicativo Zoom Meeting pode ser instalado tanto em computadores, celulares e
tablets. Nele é possível, além de assistir as mensagens, a interação entre as pessoas. É
preciso apenas ter microfone (pode ser o do celular, tablet ou do computador) e câmera
de vídeo (mas se por acaso a câmera não estiver funcionando, irá funcionar igualmente
sem ela). Para a conta paga, o anfitrião basta apenas enviar o link para os irmãos que eles
entrarão na chamada sem precisar realizar nenhum cadastro prévio, e esta é a maior
vantagem do Zoom Meeting sobre os demais. Para fazer o download, abra a loja de
aplicativos, e procure pelo aplicativo Zoom Meetings e faça o download:
Clique para baixar para o Android | Para o iPhone | Para Computador

AS FERRAMENTAS
Zoom Meetings
O aplicativo Zoom Meetings tem duas versões, uma assinatura paga onde a mais barata
custa 15 dólares, e a versão gratuita. Abaixo a diferença entre ambas:

Licença gratuita:
✦

Reuniões individuais (2 pessoas) ilimitadas;

✦

Limite de 40 minutos para reuniões em grupo;

✦

Limite de 20 pessoas em reuniões em grupo;

Licença paga (US$ 15/mês):
✦

Reuniões ilimitadas;

✦

100 participantes online na mesma reunião;

✦

Uma reunião pode durar 24h;

✦

Gerenciamento de usuários;

✦

Permite transmissão AO VIVO no YouTube e Facebook;

✦

Controle se você quer que as pessoas entrem com o áudio e o vídeo abertos ou
fechados, e quem pode controlar os microfones dos participantes;

✦

Armazenamento da reunião em nuvem ou no computador

AS FERRAMENTAS
Cisco Webex
Neste tempo de surto da Covid-19, a Cisco disponibilizou a assinatura gratuita de sua
ferramenta Webex, para videoconferência, que suporta até 100 participantes, por até 90
dias para quem ainda não é assinante da plataforma.

AS FERRAMENTAS
Microsoft Teams
Mesmo exemplo a Microsoft, que disponibilizou gratuitamente o Microsoft Teams pelo
prazo de 6 meses. O usuário só precisa fazer um cadastro com seu endereço de e-mail do
Gmail ou Outlook. Entre as funcionalidades em destaque estão as reuniões agendadas
para videoconferências, que poderão ser gravadas, e a ferramenta de chat que é o seu
carro-chefe, pois trata-se de um aplicativo de comunicação entre equipes. Para quem é da
área de TI, o Microsoft Teams se assemelha ao Slack, sendo que este último é totalmente
pago.

AS FERRAMENTAS
Starleaf
A mais recente empresa a aderir a este movimento de solidariedade foi a Seal Telecom,
que disponibilizou para qualquer empresa a utilização da plataforma de videoconferência
Starleaf, totalmente gratuita. Ela permite criar sala de reunião on-line para até 20
participantes, número ilimitado de reuniões, compartilhamento de tela simultâneo, vídeo
chamadas criptografadas e acesso via computadores, smartphones e tablets com sistemas
macOS, Windows, iOS e Android. Para acessar à ferramenta, o interessado deve se
cadastrar no formulário disponível nesta página.

AS FERRAMENTAS
Outras ferramentas
Além das ferramentas acima, temos as mais comuns e mais conhecidas, tais como o
Google Duo, o Google Hangouts e o Skype. Abaixo dou um breve resumo sobre eles.
✦

✦

O Google Duo é um aplicativo exclusivo para celulares, é gratuito e permite reuniões
com no máximo 8 pessoas. É interessante para pequenos grupos familiares.
Goolge Hangouts é um aplicativo que pode ser usado em tablets, celulares e
computadores. Realiza videochamadas gratuitas de no máximo 10 pessoas;

✦

O skype é a ferramenta de videoconferência da Microsoft e permite chat de vídeo em
grupo de até 50 pessoas, e está disponível para computadores, telefones e tablets.

As ferramentas gratuitas apresentadas nesta última etapa tem suas limitações de
servidores e a maioria das vezes se apoiam na qualidade da internet de quem iniciou a
reunião, o que pode trazer instabilidade durante as reuniões. As demais se apoiam nos
servidores das próprias empresas que as disponibilizam.
Na igreja em Natal - RN estamos utilizando o zoom na sua versão paga e estamos tendo
ótimos resultados com ele, porém, cabe a cada igreja definir o que é melhor para a sua
realidade. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas que tiverem ao escolher as
ferramentas para as sua reuniões da igreja. Jesus é o Senhor
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