


 Bem-vindo a este e-book rápido, prático e que tem a preten-
ção de ser importante para criar provocações e transformações 
no seu trabalho na igreja.

 Fiz este texto pensando em algumas dores que encontrei 
nessa jornada de quase três anos pensando a comunicação em 
igrejas após ter deixado o mercado secular.

 Tenho certeza que, nestes 10 pontos que escolhi, você se 
identificará e terá um motivo para pensar se está no caminho 
correto ou se é hora de parar e mudar o rumo de algumas práti-
cas no seu projeto.

 Este livro não pretende te apresentar todas as soluções, 
mas alguns caminhos que poderão transformar sua rotina, seu 
trabalho na igreja e, mais do que isso, sua visão sobre a comu-
nicação. Entendo que a comunicação é um braço muito impor-
tante para a que missão de sua igreja aconteça, dentro e fora de 
seus muros; com membros e com a comunidade não cristã.

 Oro para que esse e-Book abra portas, caminhos, projetos 
e discussões sobre esse tema que, há alguns anos, me levou a 
dedicar meu tempo de forma integral a partir da ChurchCOM. 
Comunicação é missão.

Fazer missão, é nosso chamado!



 
 Há alguns anos trabalhando em grandes empresas de comunicação 
e publicidade me deparei com o extremo cuidado das empresas com suas 
marcas, produtos, guias, eventos, padrões e com as manifestações  e in-
terações com seus públicos. Em todo trabalho que produzi ao longo de 
minha jornada profissional, no ambiente secular, me deparei com manuais 
rígidos destas marcas que direcionavam os projetos, as criações, o tom de 
voz e tudo mais que “ia para a rua”.
 Já, nas igrejas, vejo o oposto. Não há uma preocupação muito gran-
de com suas marcas, com a coerência estratégica, com a consistência nas 
ações e, também, com a forma. É sempre feito de forma empírica, recor-
rentemente alterada e pouco preocupada em apresentar missão e valores 
de forma tangível em tudo que é feito para estabelecer uma relação com 
seus membros.
 Não há nada neutro no pensamento ou execuções de marketing e, 
qualquer coisa que você fizer, pode ajudar ou denegrir a imagem da sua 
marca.
 Mas vamos começar do começo. Você conhece a missão e os valo-
res de sua igreja? Dentre eles, quais são prioritários? Caso você não saiba, 
conecte-se com seu líder e entenda o que ele imaginou para definir esses 
pilares. Essas definições serão ponto central e prioritários para a execução 
do seu trabalho daqui por diante. Suas ações, conectadas ao “jeito de ser 
da sua marca”, formam a percepção de quem você é para a sua audiência 
e é isso que buscamos, principalmente, quando queremos criar uma expe-
riência com nossa audiência. Essa experiência abre as portas para criarmos 
relacionamento com as pessoas e, para o próximo passo, que é estabele-
cer um canal de confiança. A partir daí, seu conteúdo começa a resolver!
 Outro ponto importante em conhecer, definir e estabelecer um plano 
de branding é que ele vira um filtro para tudo que você e sua igreja desen-
volverem. Um exemplo: sua igreja se posiciona como uma igreja de estudo 
profundo, ok? Esse é o principal valor dela. Faz sentido, nesta igreja, criar 
um festival de bandas de garagem gospel para atrair jovens ou é mais ade-
quado neste contexto pensar em uma semana de reflexão jovem onde se-
rão promovidas discussões teológicas e contextualizados sobre assuntos 
da pós-modernidade? A resposta, neste cenário, é a opção dois, certo? É nis-
so que o plano de branding te auxilia. Definir padrões, estabelecer barreiras

1 Começe pelo branding



e criar coerência nas mensagens que você oferece ao público. 
 
Vamos, antes de passar para o item dois, definir três termos aqui:

Branding: É o que você diz sobre você mesmo - quem você é e quem 
você gostaria de ser. Não tem nada a ver com um sonho ou esperança, 
mas é a demonstração da raiz de quem você/sua igreja ou marca são.

Marketing: Como as pessoas experimentam sua marca quando estão em 
contato com ela.

Publicidade: É o que permite a audiência entender sua comunicação e 
reagir aos comandos das mensagens.

Se houver coerência e consistência nas manifestações de sua marca, as 
pessoas experimentarão seu marketing, reconhecerão sua marca e en-
tenderão sua mensagem. Tudo fará sentido e, diante do mundo onde 
brigamos por tempo e atenção, será mais fácil estabelecer conexões, 
criar relacionamentos e confiança.



 Na igreja, a área de comunicação é vista, geralmente, como um depar-
tamento secundário, que serve como braço para fazer banners, boletins, 
avisos, papelaria, adesivos e etc. Pela falta de conhecimento do potencial 
de interferência no todo que nossa área tem, muitas vezes deixamos de ser 
relevantes na construção da mensagem da igreja como um todo e, na maio-
ria das vezes, o que acontece é que não há uma amarração da comunicação 
promovida pela igreja e por seus ministérios. Não é difícil observar igrejas 
que possuem muitas igrejas dentro dela. Cada ministério tem uma “cara”, 
cada comunicação é feita por uma pessoa diferente e com gosto diferente e, 
em resumo, isso vira uma bagunça generalizada e não resolve absolutamen-
te nada.
 Para minimizar essa discussão, estar perto e envolver o pastor titular 
na estruturação da área, no planejamento e nas tomadas de decisão é um 
“gol de placa”!
 Primeiro porque, ter o pastor próximo, é uma fortaleza para o enten-
dimento da estratégia da igreja, para o alinhamento do projeto de comuni-
cação com a mensagem e, também, para o desenvolvimento de conteúdos 
com “conhecimento de causa”. Segundo, pela visibilidade do seu trabalho. 
Te-lo próximo aos movimentos de desenvolvimento de conteúdos, campa-
nhas e ações facilita o processo de aprovação e tomada de decisão, além de 
ter uma chancela natural sobre o resultado daquele trabalho, já que o líder 
esteve envolvido naquela construção desde o começo.
 Há, ainda outros benefícios, como ganho de força de argumentação e 
negociação com outros ministérios, poder para otimizar ou vetar ações não 
centralizadas, ganho de interlocução entre outros.
 Esteja alinhado com seu pastor, entenda a maneira como ele pensa a 
igreja, como ele se expressa, transporte seu jeito de agir para atividades de 
comunicação e o utilize como “garoto propaganda” de suas ações. Vale a 
pena.

2 Alinhe-se com seu pastor



 O trabalho de comunicação nas igrejas brasileiras é tático e reati-
vo. Geralmente a nossa área entra em ação depois que alguém teve uma 
ideia, já pensou em um evento ou em uma ação e precisa “colocar nas 
redes sociais”. Qualquer semelhança nesta história não é mera coincidên-
cia. Com isso, viramos sempre um braço execucional, com pouco espaço 
para pensar soluções de fato estratégicas para resolver um problema. 
Acabamos nos reduzindo a estética daquela comunicação e deixamos de 
nos debruçar sobre a eficiência daquele trabalho.
 Aqui faço um apelo. Sejamos mais estratégicos! Vamos “brigar” 
para desenvolvermos planejamentos anuais, que nos permitam a pensar 
o conteúdo, as ações que desdobram dele, os eventos que serão suporte, 
os canais que usaremos e, também, as ferramentas de avaliação e men-
suração para avaliar o trabalho: as famosas metas, métricas e KPI’s (Key 
Performance Indicator).
  A comunicação pode, sim, discutir incremento de audiência nas 
igrejas e eventos. Ela pode sim incentivar pessoas a servirem mais e, sim, 
tem o dever de apresentar metas e desafios (inclusive financeiros) desta 
comunidade. O único dever da igreja neste contexto é estar alinhada com 
a missão de Jesus, ser transparente e coerente com seus valores.

3 Seja estratégico e eficiente



 “Você não chegará a lugar algum sozinho”. Ouvi essa frase algumas ve-
zes durante minha carreira e, a duras penas, fui entendendo o significado 
dela na prática. No começo da minha jornada dentro da igreja tive um pou-
co de dificuldade em administrar as demandas que recebia com o que tinha 
disponível de equipe voluntária. As demandas não eram suficientemente 
organizadas e não tinham prazo necessário para envolver voluntários e se 
tornavam “batatas quentes” mais simples de resolver internamente. Errei 
muito com isso e, aqui, vou elencar ações necessárias para você ter uma 
equipe de voluntários capacitada para te auxiliar, mesmo nas “roubadas”.

 a) Mapeie e organize suas demandas
Antes de colocar sua turma para trabalhar, entenda todo o seu ambiente, 
todas as atividades que você desenvolve (recorrentes ou pontuais) e ma-
peie seus canais de comunicação. Este cenário te oferecerá uma fotografia 
muito rica sobre o que você tem capacidade de absorver em sua estrutura 
interna e o que você precisará buscar com mão-de-obra voluntária ou remu-
nerada.

 b) busque as pessoas certas para sua equipe
Costumo brincar que não tenho critério para agregar pessoas as minhas 
equipes de voluntários. Me interessa muito mais o coração e o tempo dis-
ponível do que as habilidades técnicas. Na área de comunicação há sempre 
espaço para pessoas que desejam se envolver, mas que não tem - necessa-
riamente - formação técnica. Também, claro, há espaço para profissionais 
da área que querem contribuir nessa jornada e, para esses, o mapeamento 
do cenário é fundamental. Esse tipo de voluntário agrega muito valor ao 
trabalho e não está a passeio. Ele entende que seu dom profissional pode 
ajudar na melhoria do patamar da comunicação de sua igreja e, para eles, 
você precisa estar preparado para dar o desafio certo, na hora certa e que 
caiba no tempo disponível.

 c) apresente seu plano em reuniões periódicas
O voluntário busca uma causa para se envolver e é parte do seu trabalho 
apresentar para ele o seu projeto e o caminho que vocês irão percorrer 
juntos na comunicação da igreja. Contar o sonho, mostrar a estratégia, 
desenvolver em conjunto as táticas e criar momentos de comunhão e
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reuniões frequentes são parte do sucesso de um time motivado, criati-
vo, inovador e atuante. Crie reuniões em grupo mensais ou bimestrais e, 
também, reuniões individuais sempre que possível. É importante além de 
ter as pessoas envolvidas no trabalho, conhece-las, saber de suas vidas e 
de sua jornada espiritual. Não se faz uma equipe sem que todos estejam 
alinhados com o que Jesus espera de nós.

 d) treine seu time intencionalmente
Outro ponto importante no processo de gerir e formar voluntários é que 
você precisa se dispor a treinar sua equipe. Promover treinamentos e 
workshops de assuntos relacionamentos ao seu trabalho é sempre valio-
so, motiva seu time e, ainda, agrega mais qualidade. Crie rotinas bimes-
trais ou mensais de treinamentos. Escolha tópicos amplos em que todos 
os seus voluntários possam participar e se envolver. Não deixe ninguém 
de fora.

 e) dê feedbacks constantemente
Oferecer feedbacks construtivos é parte do trabalho de um líder. Sem 
reconhecimento ou “coaching” ninguém evoluiu ou entende se está no 
caminho correto. Sim é preciso reconhecer sucessos e erros, mas tome 
cuidado pois a forma é muito importante nesse processo, principalmen-
te se você quiser manter as pessoas perto de você e sua legitimidade ao 
liderar seu time. Elogios podem sempre ser dados em público. Críticas ou 
correções, sempre em particular. Não cometa esse erro, por favor.
 O que aprendi sobre os feedbacks é que eles são mais eficazes se 
acontecerem constantemente, no momento em que o trabalho está acon-
tecendo ou logo após. Não deixe assuntos acumularem para dar retorno. 
Converse rápido, resolva cada ponto em seu tempo oportuno e desfrute 
da motivação de seu time no próximo trabalho. Você verá diferença.



 Talvez um dos maiores desafios para a comunicação de uma igreja é 
conhecer e criar conteúdos diferenciados para cada faixa de sua audiência. 
Sem contar com os eventos e trabalhos com gerações, que geralmente são 
mais segmentados, todos os outros conteúdos produzidos para uma igre-
ja geralmente são genéricos, os mesmos para todas as audiências adultas. 
Mas será que o mesmo conteúdo que falo para jovens casais precisa ser 
exposto da mesma forma e no mesmo canal em que falaremos com pesso-
as da terceira idade? Uma igreja que busca se conectar com os mais jovens 
pode necessariamente abrir mão dos conteúdos impressos como boletins 
aos domingos, esquecendo que há uma certa parcela de sua audiência que 
não é muito tecnológica?
 Este é um pensamento desafiador, mas conhecer o mapa social da 
sua igreja é fundamental para você entender como se conectar com as pes-
soas, tanto no conteúdo quanto na forma e nos canais. É preciso “queimar 
alguns neurônios” para desenvolver impactos diferenciados e segmentos 
por faixa etária, mesmo que a fonte de seu conteúdo seja a pregação prin-
cipal de domingo. É possível e, para isso, é preciso conhecer quem são seus 
membros, faixa etária, estilo de vida, comportamento, canais onde estão, 
anseios, necessidades entre muitos outros dados que ajudarão você e sua 
equipe a formar personas que serão base referencial para tudo o que você 
desenvolver em sua área.

5 conheça sua audiência



 É muito comum ver um anúncio de um evento de uma igreja em to-
das as redes sociais da mesma forma. Aquele banner “800x800” com o 
mesmo texto, mesmo discurso e o mesmo comando no Facebook, Ins-
tagram, Stories, Youtube, Twitter, Site e etc… Será que faz efeito? Será 
que as pessoas estão vendo? Em qual frequência? No horário certo? Da 
forma mais adequada para aquele canal? Poderia ser mais interativo? 
Há algum tipo de conteúdo que possa empurrar melhor aquela mensa-
gem? Essas e muitas outras perguntas podem e devem surgir quando 
você pensar sua divulgação. E, todas elas, serão respondidas quando 
de fato você entender o que você e sua igreja tem de canais de comu-
nicação na mão e qual é a vocação de cada um deles para falar com 
sua audiência. Faça uma auditoria de todos os pontos de contato que 
você possui em sua igreja: placas, boletim, informativos, vídeos, telões, 
site, aplicativo, redes sociais, fl yers, e etc. Sugiro que, em um excel, 
você monte uma tabela com as informações sobre qual o canal, audi-
ência dele, perfi l da audiência, qual a freqüência de atualização, for-
mato padrão, formato vencedor, melhores resultados (parâmetro ou 
benchmarks), login, senha e etc… Afi nal, tudo que for importante para 
que, em um lugar, você tenha um guia de operação de todos seus ca-
nais de mídia. A partir daí, comece a trabalhar e a pensar os conteúdos 
que que serão desenvolvidos para espalhar as mensagens que estão 
previstas em seu calendário de ensino, eventos e, por aí, vai.

6 organize seus canais



 Cronograma é tudo! Trabalhar com comunicação de igreja é um baita 
desafi o. Só quem vive o dia-a-dia de uma igreja, nessa área, vai entender o 
quanto é fácil se perder no volume de atividades e, claro, na divulgação delas. 
Uma das coisas mais produtivas é criar um quadro mensal onde você escreve-
rá toda sua agenda da igreja e todo o cronograma de postagem, de produção 
de materiais e conteúdos que você terá que se envolver. Escrevendo o seu 
mês, você conseguirá ter uma ideia sobre freqüência e impactos das mensa-
gens que você está produzindo. Um evento mais importante terá mais espaço 
em sua agenda e impactará mais vezes as pessoas. Outro, menos importante, 
pode ter uma freqüência mais baixa e estar presente em um canal de baixa 
relevância.
 Ainda neste assunto e, também, muito importante é você adicionar ao 
seu processo de divulgação alguma ferramenta que te ajude a programar suas 
publicações e, também, a monitorar seus resultados. Há várias soluções no 
mercado, das gratuitas às pagas. Vale a pena você investigar a que poderá re-
solver melhor a correria do seu dia-a-dia.

7 crie um calendário de divulgação



 Tenho falado muito que as igrejas precisam investir mais tempo na pro-
dução de bons conteúdos e deixar de gastar energia na divulgação e criação 
excessiva de eventos. Os eventos são ótimos como parte de uma estratégia 
de conteúdo e não como plataforma principal das atividades missionárias 
de sua igreja. Falo isso, pois acredito que o conteúdo é capaz de estabele-
cer um relacionamento com sua audiência com prazo mais longo do que um 
evento que, geralmente, enche o auditório, mas que no dia seguinte não é 
mais lembrado ou não ajuda a igreja (e sua mensagem) ficarem no imaginário 
daquele público. O conteúdo, seja ele em qual formato estiver (audio, vídeo, 
foto, texto, devocional, boletim…), é o que tangibiliza a ideia de que a comu-
nicação é uma ferramenta de missão. O conteúdo é que mobiliza, impacta e 
sensibiliza as pessoas a conhecerem mais sobre o Evangelho, sobre Jesus e a 
Bíblia. Também, no conteúdo, é possível entender a essência de uma comuni-
dade, o que ela pensa, quais são seus propósitos, suas ações e seus impactos 
na sociedade. Pense nisso. Gaste mais tempo em bons conteúdos. Se preo-
cupe menos com estética e eventos. Eles são super importantes, mas não 
fundamentais para o trabalho missionário.

8 conteúdo é tudo



 Sites mais se parecem com elefantes em uma sala cheia de móveis 
e cristais, não? Eles, geralmente, são entulhados de informação, pesados, 
chatos de serem administrados e desatualizados. Ah, e sempre se tornam 
relatórios parecidos com aqueles produzidos por bancos a cada trimestre 
para apresentar seus resultados financeiros: cheio de coisas que nenhum 
usuário está interessado. No mundo das “redes sociais”, o site acabou sen-
do relegado a segundo plano em tudo que as igrejas fazem, basicamente se 
tornando este relatório chato e sem sentido algum para quem quer conhe-
cer mais sobre a igreja, quer encontrar as mensagens e quer saber os con-
tatos e direções para encontrar o local. Sim, basicamente, essa é a função 
do site neste contexto, mas você pode subverter essa ordem e tornar o seu 
site fundamental na sua estratégia de conteúdo. Ele pode ser um ótimo hub 
de envio de usuários para conteúdos espalhados pela web, também pode 
ser um bom indexador de assuntos importantes e, mais legal de tudo, ele 
é o melhor cartão de visita para quem quer te conhecer. Então, o que reco-
mendo é: otimize seu site cortando os conteúdos desnecessários (lembre 
que você já fez o exercício de mapeamento de canais e de mapeamento 
de sua audiência e já sabe qual a vocação do seu site), garanta que ele seja 
pensado primeiro para celulares, planeje-o com a cabeça do usuário-alvo 
deste sítio e tenha cuidado com o conteúdo que está publicado nele (SEO 
entra aqui), pois isso é fundamental para que sua igreja seja encontrada por 
ferramentas de busca.

9 cuide do seu site



 Sim. O momento de aviso é uma quebra inevitável no culto. Essa discus-
são é longa e, geralmente, não leva a lugar nenhum, pois sabemos que to-
das as igrejas possuem maior audiência em seus serviços dominicais (algu-
mas com grande audiência em cultos semanais também). Com este dado, 
fica obrigatório utilizar um tempo durante o culto para falar o que está 
acontecendo ou o que acontecerá em sua comunidade. Mas o que fazer? 
Qual o formato? Quanto tempo? Qual o tom de voz?
 Respondendo a essa chuva de perguntas, vamos passo a passo. O 
momento de avisos começa durante a semana, quando você e os ministé-
rios se alinharão sobre as atividades que virão. O segundo passo é decidir 
que, este momento, NÃO será feito sem um roteiro prévio. Nunca deixe 
seu pastor ou um membro de sua igreja pegar um microfone para falar in-
discriminadamente e sem preparo sobre os avisos. Aí, sim, a experiência de 
quebra de culto será terrível. Prefira dois caminhos: vídeos gravados com 
um apresentador que tenha boa oratória, dinâmica e que represente a ima-
gem de sua igreja ou, se você preferir um caminho ao vivo, que este mesmo 
apresentador (preparado) o faça com o microfone na mão. O ponto nega-
tivo desta segunda opção, é que esse material não pode ser reutilizado em 
ambientes digitais ou em outros cultos. Qual o tempo? Entre três e quatro 
minutos, o que te daria a chance de falar de três ou quatro oportunidades 
em sua agenda! Está mais que bom! E, por último, qual o tom de voz? Se sua 
igreja é formal, seja formal. Se sua igreja é jovem, use os recursos de lingua-
gem que impactem sua audiência. Ah, mas se há espaço para ser leve, com 
humor e dinâmico, abuse disso, pois os avisos precisam chamar atenção 
do público que, com certeza, está ali para ouvir o culto e os avisos são uma 
“intromissão” nesse contexto. Seja criativo, tenha um padrão e varie pou-
co a estética desse momento. Se puder te dar uma dica, acesse o canal de 
Youtube da Igreja Batista do Morumbi (@ibmorumbi) e veja um pouco da 
Agenda Digital que desenvolvemos semanalmente por lá. É uma referência 
muito legal para te inspirar!

10 Aviso: a arte de chamar atenção!




