
  
Breve resumo (cinquenta palavras) da iniciativa e seu principal resultado:  
A Comunicação Nacional da Igreja Metodista promoveu uma série de tutoriais gratuitos, 
apresentando ferramentas que também fossem gratuitas, para igrejas locais conseguirem transmitir 
cultos e iniciar ou melhorar sua presença digital, especialmente no contexto da pandemia de 
coronavírus, que exigiu o fechamento de templos em todo o Brasil.  
  
Descrição: 
Qual era o problema que eles estavam tentando / tentando resolver? 
Muitas igrejas locais nunca tinham feito transmissões ao vivo de seus cultos, e muitas delas 
contavam apenas com um aparelho de telefone para conseguir se comunicar com os  membros. 
Outras igrejas tinham uma presença limitada ou inexistente nas redes sociais, o que interferia na 
comunicação com sua comunidade, no contexto dos templos fechados. 
  
Quem se envolveu na iniciativa? 
A Secretaria para a Vida e Missão da área nacional da Igreja Metodista brasileira, através da 
Comunicação Nacional.  
  
O que a iniciativa fez? (indique o período de tempo) 
Foram produzido 16 vídeos com tutoriais e materiais de apoio gratuitos para Igrejas iniciarem ou 
melhorarem sua comunicação local, mesmo com poucos recursos. O conteúdo foi publicado entre 
março e abril de 2020, período em que se iniciaram as medidas de lockdown no Brasil.  
  
Qual foi o resultado? 
Muitas igrejas conseguiram dar prosseguimento em suas atividades utilizando as ferramentas 
oferecidas pela área nacional. Tivemos mais de 170 mil visualizações no Youtube e no site nacional, 
e dezenas de dúvidas recebidas e respondidas sobe igrejas que iniciaram a prática da comunicação 
digital. Por termos disponibilizado o conteúdo de forma pública e gratuita, não sabemos dizer 
precisamente quantas igrejas foram ajudadas, mas rebemos muitos registro de comunidades que, 
graças ao material, conseguiram transmitir seus cultos e ingressar ou aprimorar suas redes sociais.  
  
Qual foi / é o principal aprendizado da iniciativa? 
Através do comentários e dúvidas recebidas, vimos que foram ajudadas não apenas Igrejas 
Metodistas, mas também outras igrejas cristãs que enfrentavam a mesma dificuldade. Entendemos 
a importância de utilizar a voz e a credibilidade da Igreja para alcançar comunidades que não 
tiveram acesso a uma formação na área da comunicação.  
  
3. Compartilhe links ou recursos relacionados à iniciativa (vídeos, sites, cartazes online, etc.) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4a76pNhKTHwoQ0RVxm9YUJnU_Mv4Ldzy 
http://www.metodista.org.br/como-transmitir-seu-culto-ao-vivo 
http://www.metodista.org.br/videos/canal/ferramentas-digitais  
  
4. Você estaria interessado e disponível para apresentar este estudo de caso em linha para o 
simpósio? Em caso afirmativo, qual pergunta-chave (justiça digital ou espaço público) você acha 
que seu estudo de caso abordaria melhor? 
Sim, estaríamos interesados. Acreditamos que a pregunta chave seria: ¿Cómo han participado las 
comunidades en la eficaz alfabetización en los medios de comunicación digitales? - Como as 
comunidades participaram em alfabetização de mídia eficaz comunicação digital? 
  
5. Nome, função e informações de contato da pessoa de contato  
Reverenda Joana D´Arc Meirelles, Secretária para Vida e Missão da Igreja Metodista 



Sara de Paula, jornalista 
Rodrigo de Britos, audiovisual 
  

 
 


