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primeiras palavras
Boletim impresso, mural de eventos e panfletos são estratégias comuns de comunicação 
e organização dentro das igrejas. Essas tradicionais rotinas funcionaram durante décadas 
em todo o mundo. Porém, em uma geração acostumada a receber notificações no celular 
e a resolver tudo pelos smartphones, a efetividade já não é mais a mesma. Adolescentes, 
jovens e adultos passam horas conectados e, por meio do celular, podem combinar passeios 
com amigos, assistir a uma série favorita, pedir comida, pagar contas e ler a Bíblia. 
 
Como alcançar a nova geração e tornar efetiva a comunicação na igreja sem perder a 
comunhão e o cuidado com o próximo? Como promover a pregação do Evangelho de forma 
efetiva através das mídias digitais? Nesta edição, trataremos deste importante tema que 
definirá os novos rumos da pregação do Evangelho: A IGREJA NA ERA DIGITAL.

Esta edição abre com uma entrevista exclusiva com o pastor Jonathan Ferreira, fundador 
do Vale da Bênção, trazendo uma abordagem sobre os desafios da obra missionária no 
sertão nordestino. Apresenta a Antioquia digital, no excelente artigo de Magno Paganelli. 
Traz uma análise sobre os algoritmos e a doação de dados, por Lourenço Stelio. O campo 
missonário tem um abordagem sobre os novos rumos da pregação, por Jairo Oliveira, 
e como captar recursos na era digital, por Rafael Bandeira. Esta edição ainda traz uma 
excelente análise das mídias sociais na igreja, por Elis Amâncio. 

Nas colunas, estreia de Literatura, por Sandro Bier e Som e Imagem, por Fabiano Pereira. 
Além de Finanças, por Paulo de Tarso e Coaching, por Mário Simões.

Lembramos que a Revista Literal também está disponível na Amazon.com no formato 
e-book e, impressa, on demand. Assim, quem desejar poderá obter um exemplar físico 
para sua biblioteca. Contamos com seu apoio e divulgação deste importante ministério 
para a liderança cristã brasileira. Compartilhe, participe! 

Neriel Lopez
Profissional com mais de 30 anos de experiência na área de comunicação e marketing. 
Palestrante e consultor de marketing, desenvolve projetos em comunicação, 
design gráfico, marketing e marketing digital.
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entrevista

Os desafios da 
obra missionária 
no Sertão 
Nordestino
ENTREVISTA: Pastor Jonathan 
Ferreira dos Santos



L I T E R A L  |  M A R Ç O  2 0 2 0 5

O pastor Jonathan Ferreira dos Santos é 
fundador do Vale da Bênção, juntamente 
com o pastor Décio de Azevedo (in 
memoriam), instituição que promove 
inclusão social de crianças e adolescentes 
no interior de São Paulo. A comunidade 
Vale da Bênção também agrega outros 
projetos como: Seminário Teológico, área 
para eventos, pousada, centro de oração e 
escritórios da AEBVB e Missão Antioquia. 
É autor de diversos livros, entre eles, 
12 passos para uma fé vitoriosa (2008) 
e O poder da fé (1994). É casado com a 
pastora Adelaide Cavalcante dos Santos e, 
juntos, criaram o Movimento Nacional de 
Evangelização no Sertão Nordestino.

O pastor Jonathan concedeu uma 
entrevista exclusiva à Revista Literal, 
falando um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido no Sertão nordestino.

1 . De acordo com o último censo do 
IBGE, que quantifica o número de 
evangélicos no Brasil, a menor taxa de 
evangélicos se encontra no Nordeste . 
Dos nove estados da região, oito estão 
entre os menos evangelizados do país . 
Por que isso ocorre, em sua opinião?
Para entender melhor o Nordeste, é 
preciso lembrar que essa região é dividida 
em duas partes bem distintas. Uma delas 
é a faixa litorânea, onde estão as capitais 

dos estados, com cerca de oito milhões de 
habitantes. É a parte bem desenvolvida 
em praticamente todos os aspectos e pode 
ser chamada de “o Nordeste rico”. A outra 
parte é formada pelos interiores dos nove 
estados que formam a região. É o Nordeste 
não desenvolvido, com muitas carências 
e poucas oportunidades. Essa parte tem 
em torno de 47 milhões de habitantes. É 
chamada de Sertão Nordestino.

Do ponto de vista da evangelização, o 
litoral apresenta um quadro bastante 
positivo. Grande número de igrejas 
evangélicas, com muitas igrejas grandes 
e muito atuantes. Nos interiores, 
o quadro muda completamente. 
Número baixíssimo de igrejas. E em 
sua grande maioria, igrejas pequenas 
e sem recursos para se expandirem. 
Na verdade, quando encontramos 
cidades com 5% de evangélicos nessa 
região, ficamos muito felizes. Muitos 
lugares com 3% ou 4% de evangélicos. 
E milhares de vilas e povoados sem 
nenhuma presença evangélica.

Por que isso tem ocorrido? Várias razões, 
sendo que a principal é a falta de visão 
missionária para alcançar as populações 
do Sertão. Na verdade, os evangélicos do 
Brasil têm sido muito mais desafiados 
para evangelizar países da América Latina, 
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África e Ásia, do que para evangelizar as 
populações do Sertão Nordestino.
Eu me incluo nessa culpa. Durante 
décadas, só tive olhos para ver as 
necessidades de missões em outros países. 
Foi mesmo um milagre que, há onze anos, 
me ocorreu o pensamento de que eu 
precisaria olhar para o Sertão Nordestino. 
Comecei a viajar na região em 2009 e 
fiquei impressionado com a necessidade 
de promover em todo o Brasil um grande 
despertamento para missões nacionais 
com foco nos interiores dos nove estados 
nordestinos.

2 . Como começou o trabalho de 
evangelização no Sertão Nordestino e o 
que o motivou?
Na verdade, nunca tive motivação 
para missões no Sertão Nordestino. Eu 
tinha conhecimento zero da situação da 
evangelização dessa região. Nunca tinha 
sido desafiado para isso. Descobri que 
esforços para mobilizar os evangélicos 
de outras regiões do Brasil, para olharem 
para o Sertão Nordestino, eram quase 
inexistentes. Havia sim um grande esforço 
de alguns líderes do Nordeste nesse 
sentido, mas eles eram poucos e com 
muito pouco recurso para promover um 
grande despertamento. Eu e mais quatro 
pastores de São Paulo fizemos uma viagem 
de dez dias pelo interior da Paraíba, Ceará 
e Pernambuco em 2009.

NA VERDADE, OS 
EVANGÉLICOS 

DO BRASIL TÊM 
SIDO MUITO MAIS 
DESAFIADOS PARA 

EVANGELIZAR 
PAÍSES DA AMÉRICA 

LATINA, ÁFRICA 
E ÁSIA, DO QUE 

PARA EVANGELIZAR 
AS POPULAÇÕES 

DO SERTÃO 
NORDESTINO .
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Ficamos profundamente impressionados 
com as necessidades materiais do povo da 
região e, muito mais, com as necessidades 
espirituais. Deus nos deu a possibilidade 
de organizar uma equipe de 28 obreiros, 
que levamos para Juazeiro do Norte em 
fevereiro de 2010. Era uma equipe do 
Ministério Vale da Bênção, São Paulo, 
que vinha realizando impactos de oração 
e evangelismo em cidades do interior do 
Estado de São Paulo e Paraná. Éramos 
três pastores nessa equipe. Fomos 
para Juazeiro do Norte com o alvo de 
ficarmos um ano e meio na região. Aos 
poucos, fomos entendendo o que era 
Sertão Nordestino e fomos percebendo o 
grande desafio que era evangelizar toda 
esta região de 47 milhões de habitantes. 
O Senhor nos direcionou nas ações que 
deveríamos desenvolver. Pensávamos que 
iríamos fazer um trabalho por um período 
curto e voltar para São Paulo. Mas, agora, 
já estamos no décimo ano dessa aventura, 
que tem sido muito desafiante.

3 . Como se encontra o trabalho hoje?
Depois de um semestre em Juazeiro 
do Norte e tendo feito várias viagens 
pelos nove estados, comecei a perceber 
que a tarefa demandaria muito mais 
gente chamada para missões nacionais. 
Realizamos o Primeiro Congresso Nacional 
de Evangelização do Sertão Nordestino, 

em 2012, em Juazeiro do Norte. Nesse 
congresso, lançamos um desafio para as 
igrejas de todo o Brasil. Iríamos trabalhar 
para mobilizar igrejas para que elas 
formassem dez mil novas congregações 
no Sertão em dez  anos. E é nisso que 
concentramos a maior parte dos nossos 
esforços. Tem valido a pena. De 2013 a 
2017, vimos grande despertamento de 
pastores e igrejas em muitas partes do 
Brasil, que têm enviado equipes para o 
Sertão Nordestino e que têm aberto um 
número expressivo de congregações. Mas 
o mais positivo é que, hoje, podemos dizer 
que existe de fato um grande interesse 
na evangelização do Sertão Nordestino. 
É um movimento que está crescendo 
rapidamente.

4 . Uma das dificuldades da igreja 
evangélica é quanto à forte religiosidade, 
especialmente em regiões como Juazeiro 
do Norte, Canindé de São Francisco, 
Santa Cruz e outros lugares . Muita 
devoção a Padre Cícero, Frei Damião 
e outros santos . Como a igreja pode 
evangelizar essas regiões?
A religiosidade e a devoção já foram muito 
fortes. Nos últimos anos, vêm decrescendo 
rapidamente. De fato, o Sertão Nordestino 
foi uma região muito fechada para os 
evangélicos. Nos últimos anos, vem se 
abrindo cada vez mais. É impressionante 
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o número de novas congregações que vêm 
sendo formadas, com crescente número 
de conversões. Temos visto sinais de 
avivamento em toda essa região. Sempre 
aconselho os obreiros a começarem com 
oração. Digo-lhes que não comecem 
alugando um salão e organizando o 
ambiente em forma de igreja.

Uma placa na fachada desse salão com 
o nome de uma igreja certamente, vai 
espantar as pessoas, especialmente em 
cidades e povoados menores. Eu lhes falo 
para gastar tempo de oração em particular. 
Que também tenham coragem para andar 
pelas ruas orando ao Senhor. E que gastem 
tempo orando pelos doentes e necessitados 
do lugar. Se o grupo conseguir começar 
uma creche, um programa de reforço 
escolar ou um trabalho social voltado para 
mulheres, será muito mais fácil iniciar 
uma congregação.  Que o povo da cidade 
sinta que esse missionário se importa com 
as necessidades deles e que está disposto 
a ajudar.

5 . Quais as carências que o senhor 
percebe no Sertão Nordestino?
Temos orado para que o novo governo 
invista pesadamente na região criando 
muitos empregos. Essa é uma das 
maiores necessidades. O Rio São 
Francisco precisa ser revitalizado, e 

MILHARES DE JOVENS 
INTELIGENTES E, 
ÀS VEZES, MUITO 

INTELIGENTES, VIVEM 
EM LUGARES ONDE 

SIMPLESMENTE NÃO 
TÊM OPORTUNIDADE 

DE ESTUDAR OU 
DE APRENDER UMA 

PROFISSÃO .
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isso importa o reflorestamento das 
margens dos afluentes desse rio. Se o 
governo investir nisso, criará milhares 
de empregos nas regiões banhadas 
por esse rio, que é o mais importante 
do Sertão Nordestino. Outros projetos 
podem ser desenvolvidos pelo governo. 
O analfabetismo é um problema sério na 
região. Em 2012, fizemos pesquisa nas 30 
cidades mais carentes de evangelização 
do Sertão Nordestino. O objetivo era fazer 
um jogo de cartões de oração com essas 
30 cidades, desafiando crentes de todo o 
Brasil para orar cada dia do mês por uma 
dessas cidades. Ficamos abismados com 
o analfabetismo nessas 30 cidades. Trinta 
por cento de analfabetismo, quarenta, 
cinquenta por cento. Em uma das cidades 
do Piauí, encontramos sessenta e dois 
por cento de analfabetismo. As igrejas 
evangélicas poderão ajudar muito na 
solução desse problema.

Milhares de jovens inteligentes e, às 
vezes, muito inteligentes vivem em 
lugares onde simplesmente não têm 
oportunidade de estudar ou de aprender 
uma profissão. Que o novo governo 
invista nisso. E que os evangélicos 
ajudem muito nisso também. Será 
que vamos conseguir dizer para os 
brasileiros do Sul, do Sudeste, do 
Centro Oeste, do Norte, que o Sertão 

Nordestino é a região mais pobre do 
Brasil e que precisa com urgência de um 
grande esforço nacional para fazer com 
que essas populações saiam do estado de 
pobreza em que vivem?

6 . Existe algum tipo de hostilidade à 
chegada da igreja evangélica na região?
Não tenho conhecimento de hostilidade 
com relação às igrejas evangélicas nestes 
anos em que trabalho na região. Havia 
sim bastante hostilidade no passado. Na 
verdade, a hostilidade, aliada ao clima 
desfavorável, a estiagem, pobreza e 
outros fatores negativos fez com que os 
evangélicos nunca conquistassem de fato a 
região com o Evangelho.

Isso explica a grande diferença existente 
entre a presença evangélica no Sertão, 
que é tão pequena, comparada com 
a presença evangélica tão expressiva 
nas demais regiões do Brasil. Contudo, 
missionários são enviados para regiões 
da terra até mais adversas do que o 
Sertão Nordestino. Por isso, em última 
análise, podemos afirmar que sempre 
faltou despertamento missionário 
sério em favor dessa região. Mas, 
graças a Deus, nestes últimos anos, 
a receptividade ao Evangelho vem 
aumentando cada vez mais em todo o 
Sertão Nordestino. E, cada vez mais, 
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vem aumentando o interesse pela 
evangelização da região.
 
7 . Quais conselhos o senhor daria 
para  igrejas que desejam atuar na 
evangelização do Sertão Nordestino?
Algumas igrejas têm enviado equipes 
de férias para trabalhar com igrejas 
existentes no Sertão. Não necessariamente 
com igrejas de sua própria denominação 
ou grupo. Com isso, vários benefícios são 
alcançados. O primeiro, certamente, é a 
bênção que isso significa para as igrejas 
e as cidades que recebem essas equipes. 
Geralmente os resultados são muito bons.

Outro aspecto positivo é que os 
participantes dessas equipes voltam para 
suas igrejas convencidos de que precisam 
continuar ajudando na evangelização do 
Sertão Nordestino. E, também, aqueles 
irmãos vão conhecendo melhor a região 
e as suas necessidades. Quando decidem 
abrir uma congregação, já haverá várias 
pessoas na igreja interessadas em 
ajudar. Eles já terão conhecimento do 
que devem fazer para implantar o seu 
trabalho e do local mais adequado para 
fazê-lo. Temos escritórios em Juazeiro 
do Norte e estamos capacitados para dar 
informações aos pastores que desejarem 
se envolver com missões no Sertão 
Nordestino.

8 . Como começar a atuar ali?
Os evangélicos têm quase nada de projetos 
sociais e educacionais na região. E essa é 
uma excelente porta de entrada. A região 
é carente em muitos aspectos. Sonhamos 
com o dia em que veremos muitas igrejas, 
de todo o Brasil, ajudando a população 
mais carente da região. Sonhamos  com 
a possibilidade de empresas de famílias 
evangélicas abrirem filiais na região.
Sonhamos com a possibilidade de 
funcionários de bancos e de outras 
empresas pedirem transferência para 
cidades dessa região, com a finalidade de 
pregarem o evangelho e formarem novas 
igrejas ou ajudarem as igrejas existentes 
a se desenvolverem. Várias outras 
modalidades de prestação de serviço 
podem ser consideradas.

Sugiro a leitura do livro Avivamento 
chega no sertão nordestino, de autoria 
de Adelmo Romero, publicado pelo 
Movimento Nacional de Evangelização 
do Sertão Nordestino. Poderemos 
enviar pelo correio. Podemos também 
enviar pelo correio o “Jogo de cartões 
de oração” (números 1 e 2). Em cada 
jogo, as 30 cidades menos evangelizadas 
do Sertão Nordestino. Ao todo, 60 
cidades pesquisadas. Peça pelo site 
movimentoevangelizasertao.org.br ou pelo 
telefone 88 99806.1674. ▣

entrevista: Jonathan Ferreira 
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Doadores de 
sangue, doadores 
de órgãos e, agora, 
doadores de 
dados! 
Lourenço Stelio Rega

ética
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De doadores de sangue, depois de 
órgãos, agora, somos doadores de 
dados. Será que estamos entendendo as 
implicações sobre isso? Hoje, o quanto 
estamos expostos e o quanto nossa 
história de vida já não é mais algo de 
nossa intimidade e propriedade?
 
Boa parte dos aplicativos que 
instalamos em nosso computador, 
tablet ou celular acaba exigindo que 
concordemos com os termos de uma 
política de privacidade, em geral 
escolhendo um botão virtual na tela 
de nosso equipamento com a palavra 
“aceito”. Mas, quantos de nós de fato 
lemos os termos (em geral um texto 
longo) desse tipo de política?
 
Quando você acessa um mecanismo de 
busca, seja o Google, o Bing ou outro 
qualquer, “logado” em seu perfil, estará 
fornecendo informações sobre seus 
interesses, hábitos, preferências. Só no 
Google são cerca de 40 mil pesquisas 
feitas por segundo e cerca de 2 trilhões 
por ano. Quando você posta fotos, 
informações pessoais, sua localização, 
etc. no Instagram, Facebook, Pinterest, 
por exemplo, também está fornecendo 
informações pessoais que são coletadas 
para desenhar seus interesses, quem 

você é, porque prefere um tipo de 
roupa, equipamento, etc. Essas 
informações são direcionadas a 
uma grande base de dados indexada 
chamada de Big Data. O mesmo 
acontece quando você acessa sites de 
compras, do banco em que é cliente 
ou em outro tipo de site. Inclusive 
quando você recebe uma oferta para 
conseguir um ebook ou uma informação 
em geral deverá fornecer alguns dados 
pessoais como nome, e-mail, telefones, 
endereços, dados profissionais e/ou 
pessoais. 
 
Assim, cada um de nós internautas 
passa a ser doador de dados. Esses 
dados indexados, isto é, conectados 
ao nosso perfil, são hoje patrimônio 
valioso para essas e outras empresas. 
A depender da política de privacidade 
que você disse concordar ao se associar, 
esses dados serão “mercadoria” de 
negociação e migrarão entre empresas, 
governos etc.
 
Você já notou que, ao consultar o preço 
de um certo produto num site e, em 
seguida, ao consultar, por exemplo, um 
site de notícias, logo vem no meio do 
texto um box com ofertas de alguns 
sites de vendas exatamente daquele 
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VOCÊ JÁ NOTOU 
QUE, AO DIGITAR 
UMA PALAVRA EM 

UM APLICATIVO 
NO CELULAR, O 
TECLADO TENTA 

“ADIVINHAR” ESSA 
PALAVRA?

produto ou similares? Por que ocorre 
isso? Como ficaram sabendo que 
consultei aquele determinado produto 
ou serviço? Do ponto de vista técnico, 
existe diversas maneiras de se fazer 
isso. Uma delas é que quando você 
consulta um produto é inserido em seu 
computador um pequeno arquivo que 
armazena o que você está fazendo na 
Internet chamado de cookie. Aquele 
site de notícias, então, ao abrir em seu 
equipamento lê os cookies e descobre o 
que você esteve pesquisando e aciona 
um conjunto de instruções, chamado 
de algoritmo, de uma loja associada 
àquele site, que vai buscar em sua base 
de dados produtos similares ao que 
você pesquisou e insere no interior do 
texto do que você está lendo. Eis aí 
outro exemplo de doação de dados que 
fazemos a todo tempo.
 
O desenvolvimento de algoritmos está 
cada dia mais crescente e sofisticado. 
De certa forma, um algoritmo tem 
a característica de ser preditivo. 
Por exemplo, para descobrir quais 
suas preferências e qual produto ou 
serviço poderão lher ser oferecidos 
convencendo-o de que de fato precisará 
daquilo ou se você é ou não uma 
ameaça, por exemplo, em barreiras de 

ética
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imigração em que você vai inserir seus 
dados, confirmar sua identidade pelas 
impressões digitais, escaneamento do 
passaporte. Se não for uma pessoa com 
registros impeditivos, até não precisará 
passar pelo guichê de entrevista e será 
direcionado para o portão de saída do 
aeroporto.

Assim, a partir dos interesses 
empresariais ou governamentais são 
criadas estas instruções (algoritmos) 
para acompanhar os hábitos de uma 
pessoa que poderá ser um consumidor 
em potencial e seu possível interesse 
em um tipo de produto ou serviço, 
direcionando comunicações pelas 
redes sociais e digitais especificamente 
para cada um de nós. Isso tem sido 
chamado de comunicação “sincrônica”. 
Aqui, poderíamos entrar no campo da 
Inteligência Artificial (AI), que tem 
sido construída a partir da Inteligência 
Natural (NI).

No campo da Tecnologia da Informação, 
já estudamos circunstâncias que 
apontam para a criação de um tipo de 
“algoritmo mestre”, isto é, que poderá 
não depender mais da ação humana, 
mas que construirá, por si mesmo, 
outros algoritmos. Recentemente, 

descobriu-se que os engenheiros do 
Facebook acabaram “desligando”, 
numa linguagem simples, algumas 
funções de Inteligência Artificial 
(chatbots) que começaram a criar sua 
própria linguagem de comunicação. 
Um dos engenheiros da empresa 
tentou desmentir isso, mas de fato não 
conseguiu, pelo menos para o público 
especializado.

Por outro lado, os algoritmos estão 
também ao nosso serviço, pois quando 
você efetua um pagamento com 
seu cartão de crédito, os dados são 
enviados à operadora do seu cartão, 
que passam por um conjunto de 
algoritmos que vão legitimar ou não 
aquele pagamento após veloz análise 
de seu perfil de utilização do cartão. 
Temos também o desenvolvimento da 
biomedicina, que se vale dos dados 
coletados de milhares de pessoas em 
conexão com as descobertas científicas 
para exercer caráter preditivo e 
preventivo de doenças que você possa 
ter no futuro. 

Você já notou que, ao digitar uma 
palavra em um aplicativo no celular, 
o teclado tenta “adivinhar” essa 
palavra? Isso é feito por algoritmos 
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ética

que associam o início daquela palavra 
e o seu contexto ao seu histórico de 
digitação. Então, doar dados acaba 
sendo útil nestes casos.

Os algoritmos colocam em ordem o 
caos de tantos dados, mas poderão 
também nos controlar, impedindo até 
em obtermos algo. “Uma faca de dois 
gumes”!  A depender do seu histórico, 
você poderá ter de pagar um seguro de 
vida mais caro ou mais barato, 
por exemplo.

Na área do Direito existem diversas 
questões sobre o uso dos dados pessoais 
e mesmo sobre a herança “imaterial” 
dos dados para a família de alguém que 
tenha falecido.

E, então, hoje, já acompanhamos o 
andamento desses desenvolvimentos e 
já não é possível ter tanta segurança de 
que a Inteligência Artificial, portanto os 
robôs, será apenas produto humano ou se, 
de fato, acabará tendo sua independência, 
como temos em alguns filmes de ficção. Já 
se fala abertamente sobre a aprendizagem 
das máquinas. Sean Gourley, PhD em 
Física por Oxford, afirmou “se você não 
controlar os algoritmos, os algoritmos vão 
controlar você.”

NA ÁREA DO DIREITO 
EXISTEM DIVERSAS 
QUESTÕES SOBRE 

O USO DOS DADOS 
PESSOAIS E MESMO 
SOBRE A HERANÇA 

“IMATERIAL” DOS 
DADOS PARA A 

FAMÍLIA DE ALGUÉM 
QUE TENHA 

FALECIDO .
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Já existe discussão sobre a complexa 
área da Epistemologia (como se dá o 
conhecimento da realidade) em que se 
discute se a compreensão da realidade 
por avançado nível de Inteligência 
Artificial segue os mesmos protocolos da 
Inteligência Natural. Muitos robôs, na 
realidade, tentam imitar as características 
humanas, por isso podem ser chamados 
de “humanoides”. Algo para se estudar 
sobre essa possibilidade epistemológica 
entre a Inteligência Sintética e a humana.

Ainda existem algumas dificuldades que já 
estão sendo superadas, pois para que tudo 
funcione, é necessário que os algoritmos 
tenham condições de cruzar em tempo 
hábil informações, cada vez mais 
volumosas, que crescem a cada milésimo 
de segundos. Como cruzar um volume tão 
grande de informações em tempo hábil 
se ainda temos limitações na velocidade 
de acesso? Assim, com a disseminação de 
tecnologia cada vez mais veloz isso vai se 
tornando realidade. 

Já se prevê maiores avanços com a 
implantação do 5G (e 6G já está sendo 

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo, eticista, 
pós-graduado em Análise de Sistemas computacionais

Diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo.

desenvolvida em laboratórios). Associado 
a isso, temos também o desenvolvimento 
da computação quântica com gigantesco 
poder e velocidade de processamento em 
relação à tradicional computação binária 
que é a base de nossos equipamentos.
 
Veja que temos diversas facetas desse 
novo papel que assumimos, voluntaria ou 
involuntariamente, de sermos doadores 
de dados. Além disso, os riscos com 
a nossa privacidade, com o controle 
de nossa história de vida ainda nos 
preocupam. Mesmo que as informações 
possam ser codificadas (encriptadas), 
como no WhatsApp, quem garante que 
não existam brechas (back doors) nos 
sistemas que disponibilizam nossos 
dados a quem tenha o controle do 
sistema? Quem tem a chave do poder, 
do comando, usará nossas informações 
dentro de elevados padrões éticos? Eu e 
você já não temos mais controle sobre 
nossa história, que poderá já ser mais 
conhecida por “proprietários” de nossos 
dados do que por nós mesmos.
 
É assustador, não é? ▣
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Antioquia 
digital: a 
influência da 
cultura e o 
discipulado 
cristão
Magno Paganelli

na Palavra
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Uma das igrejas do Novo Testamento 
que mais atraem a minha atenção 
é a de Antioquia, de onde partiram 
Barnabé e Paulo, os primeiros 
missionários para o mundo gentílico 
(At 13.1-2). A vida social da cidade e 
da igreja precisa ser estudada devido 
às semelhanças com a nossa sociedade.

Antioquia era a terceira maior 
cidade do Império, com cerca de 150 
mil habitantes, dos quais c. 45 mil 
eram judeus; havia mais judeus em 
Antioquia do que em Jerusalém. Em 
tamanho, ficava atrás apenas de Roma, 
a capital, e de Alexandria, no norte da 
África, centro de conhecimento e de 
comunidades judaicas e cristãs, com 
uma vibrante vida intelectual. 

Fundada havia trezentos anos por 
Selêuco, Antioquia (homenagem 
a Antíoco) estava localizada num 
corredor comercial que unia o Oriente 
ao Ocidente, as longínquas civilizações 
Indochinesas e a vizinha Pérsia ao 
centro do Império Romano. Por ela 
passavam diversas tradições culturais, 
sociais, religiosas, folclóricas, místicas, 
filosóficas e muito mais. O helenismo 
era próprio da cidade, como o culto 
ao Imperador, somados aos elementos 
do gnosticismo, religiões asiáticas, 

chalatanismo babilônico e um templo a 
Apolo. O desafio dos discípulos não era 
pequeno.

Nas comunidades judaicas em 
Antioquia, foi possível estabelecer 
vínculos com a comunidade local. 
Enviado de Jerusalém para lá, Barnabé 
desceu a Tarso e de lá trouxe Saulo 
para juntos ensinarem o Evangelho 
aos antioquenos. Depois de um ano de 
atividades, Lucas escreveu que “Em 
Antioquia, os discípulos foram pela 
primeira vez chamados cristãos” (At 
11.26). Ali, se formaram importantes 
nomes da tradição cristã, como os bispos 
Inácio e João Crisóstomo.

A pergunta que nos provoca nesse 
ponto é: o que fizeram ou como 
agiram aqueles discípulos, numa 
cultura plural diversa, para se 
destacarem como “cristãos”? 
Transportando a situação de 
Antioquia para a realidade atual, seja 
nas nossas grandes cidades como no 
ambiente digital da Internet, penso 
não ser descabido comparar a vasta 
oferta e possibilidades existentes 
ao que temos hoje ao nosso dispor. 
As nossas opções são mais variadas, 
combinações de tradições diferentes, 
reformulações, ressignificações, 
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OS ESPECIALISTAS 

OU “ESPECIALISTAS” 

PUBLICAM OPINIÕES 

AS MAIS VARIADAS, 

DIVERGENTES E HOSTIS 

EM BLOGS, VÍDEOS, 

COMUNIDADES E TANTOS 

OUTROS MEIOS QUE 

SEQUER CONHEÇO .

enfim. Em termos de recorte 
religioso, de perfil espiritualista, não 
há limites. 

Além disso, ao menos três resistências 
devemos considerar, uma heresia, uma 
ideologia e uma religião: o liberalismo 
teológico (“problema interno”); o 
ateísmo militante e o islamismo radical. 
Há as opções de menor envergadura, 
como a ação de marketing que anunciou 
a criação do “Corinthianismo”, uma 
religião para os torcedores do time, as 
igrejas na Argentina para os devotos de 
Diego Maradona e nos Estados Unidos 
para os devotos de Elvis Presley. Faltaria 
espaço para relacionar os credos mais 
absurdos.

Na ala mais séria, digamos assim, a 
Igreja dispõe de opções de publicações 
para o aprendizado da fé – e não 
diria “fé genuína”, nem “fé ortodoxa” 
ou “verdadeira doutrina”, porque 
no final das contas, todos usam os 
mesmos rótulos para si e o de hereges 
para os outros. No mundo selvagem 
da Internet, os desafios aumentam. 
Os especialistas ou “especialistas” 
publicam opiniões as mais variadas, 
divergentes e hostis em blogs, vídeos, 
comunidades e tantos outros meios 
que sequer conheço.

na Palavra
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Com tanto conhecimento disponível, 
é possível preparar os discípulos para 
lidarem com os constantes ataques à 
fé cristã? As ferramentas disponíveis 
para consulta são confiáveis? E o 
chamado “filtro da Palavra de Deus”, 
se grupos divergentes a usam para se 
legitimarem? 

Outras perguntas e respostas válidas 
poderiam ser propostas. Mas ao menos 
duas considerações precisam ser 
feitas, uma sobre o funcionamento 
e outra sobre a operação da Igreja. 
Ambas passam pelo Novo Testamento. 
Primeiro, o aspecto funcional da 
Igreja deve dar atenção aos indícios no 
Novo Testamento sobre o contato dos 
discípulos com a cultura circundante. 
Atenção especial a Paulo, pois ele esteve 
imerso, ao mesmo tempo que ajudou 
a formar a identidade da Igreja em 
Antioquia, levando-os a serem “primeira 
vez chamados cristãos”.

Ao escrever Efésios 4.11-14, o apóstolo 
ajustou os termos de uma Igreja com 
o DNA cristão. Deus designou ofícios, 
com funções e a finalidade clara “de 
preparar os santos para a obra do 
ministério”, isto é, envolver pessoas 
numa tarefa conjunta, delegada e 
confiante na direção do Espírito sobre 

todos e em todos – algo que muitos 
líderes ignoram: que a Igreja tem um 
dono que zela por ela. A centralização, 
a desconfiança da qualidade do serviço 
a ser feito por outros só faz enfraquecer 
a ação do Espírito entre os discípulos, 
operando sobre o falso fundamento de 
que “fazemos tudo com excelência”. 
Excelente é quando o Espírito age no 
Corpo de Cristo distribuindo dons que 
são postos em uso na liberdade do 
Espírito.

O objetivo dos ofícios é claro: edificar 
“o Corpo de Cristo” coletivamente, 
promovendo a unidade, a maturidade, 
a relação pessoal plena com Cristo (Ef 
4.11-14). Fazendo isso, os discípulos no 
Corpo deixarão de ser “como crianças, 
levados de um lado para outro pelas 
ondas, nem jogados para cá e para 
lá por todo vento de doutrina e pela 
astúcia e esperteza de homens que 
induzem ao erro” (Ef 4.12-13). 

Portanto, há uma chave interpretativa 
contra a infiltração de visões e 
filosofias estranhas ao Evangelho, 
quando o assunto são as questões 
internas da Igreja. Importa o que 
cremos, porque a partir do credo é 
que iremos agir. Mas a edificação 
mútua, a ação amorosa e fraternal e 
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na Palavra

o cuidado do Corpo sempre aparecem 
antes das pendências e mazelas que 
o racionalismo impõe ao pensamento 
teológico. Em outras palavras (1), 
o serviço vem antes da discussão 
teológica, mas, inversamente, 
aprendemos isso lendo o testemunho 
da Escritura. Em outras palavras (2), 
discussões teológicas e disputas sobre 
a validade das teologias x, y ou z serão 
sempre secundárias diante da essência 
mesma da fé cristã como atesta o Novo 
Testamento.

O outro recurso ao qual cada discípulo 
poderá recorrer, individualmente, 
a fim de evitar cair presa de 
interpretações acentuadamente 
grotescas e visivelmente destoantes 
do viés bíblico é discernir o momento 
histórico em que vivemos. Erros 
do passado precisam ensinar os 
discípulos hoje, pois muitos não 
aprenderam com o passado (At 4.11; 
5.30). Nas primeiras décadas do 
século I, o Espírito Santo agia para 
revogar a sentença de Noé sobre 
o destino de seus filhos. Assim, o 
cananita etíope (At 8), o semita Saul 
(At 9) e o jafetita Cornélio (At 10) 
foram alcançados e reconciliados com 
Deus. Em Atos 11, surgiu uma Igreja 
que entendeu o sentido plural de sua 

missão em vez de militar em favor de 
causas erradas. 

Noto que a Igreja brasileira tem se 
inclinado para a defesa de temas 
estranhos ao Espírito do Evangelho. 
Isso decorre da leitura do Antigo 
Testamento alienada do Novo, que leva 
a tirar conclusões da Nova Aliança sem 
o filtro necessário. Há tantos exemplos 
que não podemos sequer começar 
a mostrá-los. No entanto, fará bem 
procurar no Novo Testamento quais 
significados foram dados aos antigos 
ritos, ditos promessas e profecias, para 
não confundir o que Deus disse à nação 
de Israel com as promessas feitas à 
Igreja. Aliás, a Bíblia traz promessas 
de Deus para Israel, para a Igreja e 
para o mundo pecador. Confundir os 
destinatários das promessas de Deus 
tem trazido prejuízos sérios a muitos 
cristãos.

Se, no passado, os povos foram 
separados e a vinda de Jesus ocorreu 
para reconciliar a todos com Deus 
por meio do Seu próprio corpo, 
isso significa que a Igreja e a sua 
mensagem não devem ir no mesmo 
sentido dos acontecimentos do nosso 
tempo. Em um ambiente que se 
separou de Deus matando o Salvador 



L I T E R A L  |  M A R Ç O  2 0 2 0 2 3

do homem, Antioquia foi uma igreja 
que promoveu a reconciliação pela 
mensagem do Evangelho. A igreja não 
pode ser uma alternativa cultural 
interessante, ela deve ser a melhor 
– senão a única – opção espiritual, a 
única que reconcilia o homem com 
Deus. Observar isso ao assimilar este 
ou aquele ensino ou teologia parece 
ser uma atitude sábia (Pv 11.30).

Paulo falou em reconciliação em 
quatro importantes textos. Em 
Romanos 11.15, especificamente para 
Israel; em 2Coríntios 5.18-20, Efésios 
2.14-18 e Colossenses 1.19-22. 

Resumidamente, a teologia do apóstolo 
Paulo foi construída a partir da 
ressurreição de Jesus (nunca sobre 
o seu passado) e considerando a 
promoção da paz, isto é, a reconciliação 
do pecador com Deus. “Tudo isso 
provém de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por meio de Cristo e 
nos deu o ministério da reconciliação, 
ou seja, que Deus em Cristo estava 

reconciliando consigo o mundo, não 
levando em conta os pecados dos 
homens, e nos confiou a mensagem [ou 
palavra] da reconciliação. Portanto, 
somos embaixadores de Cristo, como 
se Deus estivesse fazendo o seu apelo 
por nosso intermédio. Por amor a 
Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-
se com Deus.” (2Co 5.18-20, ênfases 
acrescentadas) 

A raiz da palavra reconciliar significa 
restaurar, restabelecer, curar. A 
igreja deve curar as pessoas, não 
adulá-las, não enfeitiçá-las. E para 
isso, pode usar a Palavra que corta 
e opera, curando, mas não usar uma 
filosofia que ilude e encanta, mas 
mata. Ideologias têm se infiltrado 
nas pregações, nos discursos, nos 
textos dos livros e por toda parte. 
Mas acredito que esses dois filtros, 
a edificação interna do Corpo e a 
promoção da paz aos de fora, são 
proteções contra as muitas armas 
forjadas contra a operação de Deus por 
nosso intermédio. ▣

MAGNO PAGANELLI é doutor em História Social (USP), mestre em 
Ciências da Religião (Mackenzie) e é professor de Religiões Comparadas 
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Os novos rumos 
da pregação do 
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A vida acontece de forma dinâmica 
e, consequentemente, o mundo 
caminha em constante transformação. 
Na história humana, algumas 
transformações merecem um lugar 
de destaque. Uma delas é a que 
ocorreu a partir de meados do século 
20 e que é conhecida como a Era 
Digital ou a Era da Informação. A 
revolução tecnológica que teve origem 
a partir do estabelecimento da Era 
Digital encurtou distâncias, gerou 
novos mecanismos de propagação 
do conhecimento e criou formas de 
comunicação baseadas na rede mundial 
de computadores. 

A internet, com base no seu universo 
de informação, trouxe à existência uma 
enxurrada de oportunidades. A partir 
do seu surgimento, tornou-se possível 
desenvolver amizades em países jamais 
visitados, ler todo tipo de publicação 
em formato digital, frequentar cursos 
de graduação e pós-graduação em 
universidades ao redor do mundo e ler 
livros em uma língua desconhecida 
com a ajuda de um tradutor virtual. 
Essas oportunidades existem porque 
a Era Digital suscitou um cenário de 
integração mundial, possibilitando 
a comunicação, a interação, o 

compartilhamento e a divulgação de 
informações de forma ampla, veloz e 
eficiente.

Este panorama com infindáveis 
possibilidades precisa ser considerado 
pela Igreja em sua tarefa de 
proclamação do Evangelho ao mundo. 
Lembremos que Deus tem um plano de 
redenção global: “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo o 
que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna” (João 3.16) e que a 
Igreja é enviada por Cristo ao mundo 
para proclamar esta boa notícia: “Paz 
seja convosco! Assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio a vós” 
(João 20.21). Considerando que as 
transformações tecnológicas fazem 
parte do cotidiano das pessoas no 
mundo de hoje e que a Igreja possui 
uma missão de alcance global, como 
cristãos, devemos utilizar a tecnologia 
como nossa aliada na tarefa de 
pregação do Evangelho em todo o 
mundo, em testemunho a todas as 
nações.

O fato é que o desafio da comunicação 
do Evangelho ao mundo continua 
sendo gigantesco. Por isso também, o 
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uso da tecnologia se faz tão necessário. 
Louann Hunt, gerente de tecnologia 
da organização cristã, Faith Comes By 
Hearing, comenta sobre o tamanho 
do desafio: “De acordo com a Wycliffe 
Global Alliance, mais de 97% das 
pessoas no mundo têm pelo menos uma 
parte da Bíblia em sua primeira língua, 
enquanto 180 milhões de pessoas 
ainda não têm acesso às Escrituras.” 
Louann é um homem engajado na 
evangelização mundial e tem feito uso 
intenso da tecnologia para responder 
aos desafios do nosso tempo. O aplicativo 
Bible.is, da organização que representa, 
disponibiliza as Escrituras Sagradas 
em mais de 1.500 idiomas, sendo a 
maior plataforma mundial de texto, 
áudio e vídeo da Bíblia disponível 
gratuitamente. 

A utilização dos recursos mais 
avançados na propagação do Evangelho 
é um comportamento bastante 
apropriado. Historicamente, os 
servos de Deus comunicaram a sua 
mensagem utilizando as ferramentas 
do seu tempo. Muitos deles grafaram 
a revelação que receberam com pena 
e tinta de caligrafia, tornando, assim, 
a mensagem divina disponível à sua 
geração e às gerações futuras. Os 

campo missionário

HISTORICAMENTE, 
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COMUNICARAM A SUA 
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SEU TEMPO .
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autores do Novo Testamento, por 
exemplo, foram comunicadores tão 
bem-sucedidos que a mensagem deles 
teve um alcance muito além da própria 
localização geográfica e continua 
reverberando no mundo inteiro.

Um exemplo contemporâneo 
inspirador de alguém que foi muito 
bem-sucedido na comunicação do 
Evangelho por meio de instrumentos 
da Era Digital é o do evangelista Billy 
Graham. Em um artigo que trata do 
tema, Benjamin Phillips destaca: “O 
maior inovador na arte de pregar para 
aqueles que não estavam fisicamente 
presentes foi Billy Graham. Seu 
ministério aproveitou quase todos os 
desenvolvimentos significativos das 
comunicações do século 20: jornais, 
revistas, rádio, televisão, filmes e 
internet – a fim de lançar a semente 
do evangelho o mais amplamente 
possível.”  

É muito importante compreendermos 
as enormes possibilidades que o uso 
da tecnologia nos proporciona, a 
fim de utilizarmos as ferramentas 
de comunicação apropriadas na 
proclamação do Evangelho. Uma vez 
que a tecnologia faz parte do cotidiano 

das pessoas, em um mundo em que 
os chips de telefones celulares já 
ultrapassaram a população mundial, 
a tecnologia deve ser nossa aliada em 
nossa tarefa de fazermos discípulos de 
todas as nações.

Embora o universo da tecnologia tenha 
as suas armadilhas, a utilização de 
ferramentas tecnológicas na divulgação 
do Evangelho tem produzido 
frutos importantes. Um exemplo 
encorajador vem da Igreja iraniana. 
Surpreendentemente, cristãos iranianos 
estão testemunhando um dos maiores 
movimentos de crescimento da Igreja 
em nossos dias. É curioso que no Irã 
não há liberdade religiosa, o que torna 
muito difícil a obtenção de Bíblias e 
literatura cristã em geral. No entanto, 
o Evangelho tem sido pregado ao povo 
por meio de ferramentas digitais, 
conforme Jeremy Reynalds comenta: 
“Não há livros cristãos ou literatura 
disponível no Irã. Os únicos recursos 
disponíveis para as pessoas que querem 
saber sobre o cristianismo são a 
Internet e a televisão por satélite”. 

Um outro exemplo eloquente é o do 
pregador copta Zakaria Botros, um 
dos homens mais odiado do Oriente 
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Médio. A Al Qaeda chegou a oferecer 
uma recompensa de 60 milhões de 
dólares por sua cabeça. A partir de 
um estilo apologético, ele utiliza a 
televisão e evangelismo na Internet 
para confrontar o Islã e alcançar o 
coração dos muçulmanos. Para se ter 
uma ideia, “de 2003 a 2010, sua ‘Life 
TV’ veiculada pelo portal de notícias da 
BBC árabe alcançou dezenas de milhões 
de muçulmanos a cada semana.” 

No campo missionário, entre os povos 
menos alcançados e mais resistentes ao 
Evangelho, dentre várias estratégias, uma 
que tem se popularizado é a distribuição 
de telefones celulares contendo um cartão 
de memória com o texto da Bíblia na 
língua local. Em contextos de perseguição 
religiosa, o arquivo da Bíblia fica 
estrategicamente escondido e protegido 
por senha, de forma que somente o 
usuário consegue ter acesso ao texto. 

Sabemos que nem tudo relacionado 
ao universo da tecnologia é positivo 
e não devemos lidar, principalmente, 

campo missionário

Jairo de Oliveira é membro da 2ª Igreja Batista da Taquara (Rio de Janeiro 
- RJ), pastor batista (Convenção Batista Brasileira) e atuou como missionário 

por doze anos no continente africano com a Missão para o Interior da África 
(MIAF) . 

com as redes sociais de forma ingênua. 
Todavia, o uso da tecnologia pode ser 
muito importante nos novos rumos 
da atividade missionária, a fim de que 
tenhamos um alcance amplo, urgente 
e eficaz na tarefa da evangelização 
mundial até a vinda do Senhor. ▣
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Nunca estivemos tão conectados 
como nos últimos anos aqui no Brasil. 
Pesquisas revelam que quase 170 
milhões  de brasileiros usam a internet 
em sua rotina diária, correspondendo a 
mais de 70% dos brasileiros conectados 
na rede mundial de computadores.

Essa rotina influencia hábitos 
pessoais e coletivos, além de mudar 
completamente a forma como empresas 
e organizações se relacionam com 
seus respectivos públicos, incluindo, 
especificamente, aquelas cujo trabalho 
depende do apoio financeiro voluntário, 
como as organizações da sociedade civil, 
incluindo as igrejas.

A captação e mobilização de recursos, 
dentro de uma organização, constitui-
se em uma das principais áreas de 
suporte no cumprimento da visão 
por elas promovidas diariamente em 
diversas partes do país. Trata-se de 
uma atividade que exige planejamento 
de médio e longo prazo quer para 
iniciativas de transformação social, de 
evangelismo regional, nacional ou até 
mesmo transcultural.

Dada a sua relevância, para melhor 
desenvolvimento deste trabalho, é 
necessário acompanhar tendências 
globais que, na maioria dos casos, 

ditará as normas como as pessoas se 
relacionam entre si, como comunicam 
suas necessidades e anseios e, por fim, 
como interpretam as necessidades um 
do outro.

As redes sociais, sem dúvida, 
contribuíram muito para uma 
universalização da comunicação, dando 
voz àqueles que, nas mídias mais 
tradicionais, teriam um pouco mais de 
dificuldade de acessá-las. 

De acordo com o relatório Global Digital 
Statshot 2019,  46% da população 
mundial está presente nas redes 
sociais, somando mais de 3,5 bilhões de 
usuários. Só para termos uma ideia, isso 
corresponde a mais do que a soma das 
populações da China, Índia e Estados 
Unidos juntos.

Atualmente, as organizações que 
buscam o sucesso na mobilização de  
recursos não podem ignorar o uso das 
redes sociais como principal ferramenta 
de divulgação dos seus trabalhos e, 
principalmente, sensibilização de novos 
mantenedores das causas que apoiam.

É fato que Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Twitter, YouTube e tantas 
outras plataformas digitais cativam 
horas das pessoas que anseiam por 
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novidades, fotos e fatos da vida 
cotidiana de seus amigos, mas que 
também podem ser surpreendidos por 
excelentes campanhas, cujo objetivo é 
atrair parceiros e tornar sustentáveis 
suas práticas transformadoras, como o 
evangelismo e a implantação de igrejas.

Entretanto, não é de surpreender vermos, 
em alguns casos, uma desatenção a esses 
aspectos por parte de instituições que 
ainda relutam em ingressar na nova Era 
Digital. Certo dia, me surpreendi em um 
treinamento quando pessoas levantaram 
as mãos enquanto perguntava quais delas 
não tinham um website, ou ainda, uma 
página no Facebook.

Pode ser que essa situação delas não 
seja produzida de forma intencional, 
mas certamente estava impactando 
negativamente o trabalho realizado por 
toda sua equipe, afinal, não detinha 
mecanismos de fazer chegar à sociedade, 
todos os resultados produzidos pela 
organização.

Além da mobilização de novos 
apoiadores, as ferramentas digitais 
permitem realizar, de maneira simples 
e objetiva, a prestação de contas das 
ações realizadas por instituições que 
se propõem a produzir impacto na 
sociedade, aproximando, de maneira 

missão

considerável, os mantenedores ao dia a 
dia da equipe.

Em outros tempos, utilizávamos 
materiais impressos que, em seguida, 
eram postados no correio e seguiam 
para o domicílio das pessoas constantes 
em nosso banco de dados. Isso ainda 
é utilizado hoje, mas duas perguntas 
devem ser feitas: qual o retorno 
financeiro diante desse investimento? 
Não seria melhor adotarmos estratégias 
mais eficientes na mobilização de 
recursos, valendo-nos de toda tecnologia 
que temos à disposição em nossos dias?
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missão

O segundo aspecto que quero abordar 
é quanto ao processamento das ofertas 
(ou doações) que nossas instituições 
colocam à disposição dos que desejam 
apoiar a nossa causa. 

Suponhamos que você desenvolve um 
maravilhoso projeto de implantação 
de igrejas em comunidades isoladas no 
Brasil. Divulga estrategicamente esses 
trabalhos nas redes sociais mediante 
campanhas de qualidade, criativas e isso 
desperte um grande número de novos 
apoiadores para essa ousada iniciativa.

As pessoas estão tão sensibilizadas 
e seguras que desejam tornar-se 
mantenedores imediatamente após 
entrarem em contato com sua 
postagem. Procuram um link ou um 
botão para fazerem as contribuições, 
mas não acham.

Em tempos tecnológicos, precisamos 
estar prontos para responder ao ato 
benéfico e de amor dos nossos irmãos 
e irmãs. E precisamos fazer isso com 
presteza, afinal, a oportunidade não 
pode ser perdida, pois os desafios 
financeiros das nossas organizações 
são inúmeros.

O brasileiro, cada vez menos, tem 
usado o dinheiro em espécie para 

EM TEMPOS 

TECNOLÓGICOS, 

PRECISAMOS ESTAR 

PRONTOS PARA 

RESPONDER AO ATO 

BENÉFICO E DE AMOR 

DOS NOSSOS IRMÃOS 

E IRMÃS .
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realizar suas transações financeiras. 
Dados da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços (Abecs) revelam um 
crescimento de 17% nas operações 
com cartões. Além disso, o próprio 
Banco Central demonstra queda na 
distribuição de cédulas e moedas.

A resposta para esse cenário está na 
adaptação e redesenho de processos 
organizacionais, permitindo adequação 
ao contexto tecnológico no qual a 
sociedade está envolvida, inclusive as 
igrejas e demais agências missionárias.

Sem o comprometimento dos princípios 
institucionais, é possível implementar 
formas ágeis de fazer com que, 
principalmente, novos e recorrentes 
recursos financeiros venham a compor a 
receita operacional das instituições. Um 
deles é a utilização de plataformas de 
pagamento on-line como, por exemplo, 
Pagseguro, Paypal, Moip, dentre 
tantos outros chamados gateways de 
pagamento.

Rafael Bandeira é administrador, especialista em gestão de projetos 
sociais e mestrando em políticas públicas . Trabalha como professor e 

consultor em captação de recursos para organizações cristãs no Brasil .

Eles estarão disponíveis 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em processos 
simples e automatizados, a um clique 
do potencial apoiador financeiro, 
obviamente ao custo de um percentual 
sobre o valor captado.

Sem falar nas máquinas de cartões 
que, hoje em dia, estão invadindo 
estabelecimentos comerciais de 
pequeno, médio ou grande porte em 
todo o país. Do cafezinho na padaria ao 
cabeleireiro, temos disponíveis várias 
opções de operadoras e máquinas, tudo 
isso ao alcance de instituições que 
desejam potencializar suas ações de 
mobilização de recursos em tempos de 
modernidade.

Sim, você está na era digital que 
produziu mudanças significativas e 
permanentes em nossa vida. Cabe a você 
e à sua instituição decidir como irão 
conduzir as novas realidades no âmbito 
da missão que lhes foram confiados. 
Algo, contudo, é muito certo: essas 
mudanças não irão parar. ▣
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Mídias sociais 
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Elis Amâncio

comunicando o Reino
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Como profissional de comunicação 
cristã, tenho alguns olhares quanto 
ao avanço da igreja na esfera digital: 
institucional, do cristão individualmente 
e o da mensagem em si.

Institucionalmente falando, ainda 
nos anos 1990 algumas igrejas se 
despontaram na criação de sites com 
informações básicas como dia e horários 
dos cultos, endereço e telefone da igreja. 
Por incrível que pareça, essas continuam 
sendo as informações mais buscadas 
até hoje, agora não apenas no site, mas, 
também no Google e nas Redes Sociais. 
Poucas igrejas se preocuparam com isso. 
A Internet parecia ser uma modinha 
que iria passar. Entretanto, para os 
mais visionários, estava claro de que ela 
chegara para ficar. E mais, consolidar 
seu lugar.

Nos anos 2000, vimos o grande avanço 
do digital, a transição dos CDs, do 
VHS para DVDs e desses para o digital. 
Igrejas e ministérios começaram a 
fazer transmissões de cultos ao vivo. 
Ainda um serviço oneroso para a 
maioria. Entretanto, o uso de e-mails, 
MSN (comunicador de mensagem 
instantânea), Skype, entre outros, na 
esfera corporativa e a chegada da rede 
social Orkut popularizou ainda mais o 
uso da internet no Brasil. 

Muitas igrejas nesta ocasião 
despontaram disponibilizando 
devocionais, vídeos de pregações (seja 
por serviço de streaming de vídeo ou 
YouTube), blogs, notícias e a evolução 
dos boletins impressos para os sites 
que foram tomando forma. A chegada 
dos smartphones na 2ª metade da 
década facilitou ainda mais o acesso 
à web, que se tornou um ponto de 
interrogação: Internet - bênção ou 
maldição. Não tenho ideia de quantas 
vezes ouvi e vi pessoas falando sobre 
este dilema. 

“Todas as coisas cooperam para o 
bem daqueles que amam a Deus e 
que foram chamados segundo o seu 
propósito” (Rm 8.28). No entendimento 
de que o Senhor estava fazendo 
algo novo em nossa geração, como 
jornalista, comecei a servir minha 
igreja local colocando a mensagem 
das pregações dos cultos de jovens 
que participava no formato de texto 
em um blog. A repercussão dele foi 
impressionante e, rapidamente, o blog 
começou a ter acesso de muitos países! 
Lembro-me que cerca de 7 ou 8 deles 
eram países onde a Igreja é perseguida. 
Aquilo tocou intensamente meu coração. 
Havia pessoas distantes e sedentas por 
ler a mensagem de Deus, mesmo que 
isso lhes custasse a própria vida. 
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De 2007 para cá, venho trabalhando em 
comunicação no contexto cristão. Apesar 
de ter atuado em diversos segmentos 
diferentes, entendi que meu chamado 
seria despertar a IGREJA para a 
importância do uso consciente e eficiente 
do meio digital nos dias de hoje. Estamos 
em novos tempos, a comunicação é cada 
vez mais rápida. A burocracia de se 
produzir um boletim ganhou a agilidade 
de transmissões ao vivo dos cultos, 
conferências, redes sociais, podcasts. 
Calma, vou explicar melhor.

Ainda hoje, encontro muitas igrejas 
focadas na comunicação institucional, 
aquela que apresenta a profissão 
(declaração) de fé daquela igreja local, 
a agenda/programação, dias e horários 
dos cultos, endereço e telefone. Algumas 

vezes, publicam um devocional a cada 
três meses, mas não há uma preocupação. 

Qual o cenário atual?
Quando vemos relatórios sobre as 
redes sociais mais acessadas no Brasil 
e no mundo, muita gente pensa que 
não é importante, “são apenas dados”. 
Entender o contexto é essencial e 
estratégico para se posicionar quanto 
ao uso do meio digital, entender onde as 
pessoas com as quais se pretende falar 
estão e em qual rede você não precisa 
perder tempo produzindo conteúdo 
para ela. Além disso, compreender as 
características de cada canal, porque 
elas foram criadas, quais os tipos de 
postagens são mais eficientes nela faz 
parte de um bom planejamento. Afinal, 
as redes não são todas iguais.



L I T E R A L  |  M A R Ç O  2 0 2 0 3 9

Os dados do quadro ao lado nos 
mostram onde o brasileiro tem gasto 
“energia” on-line quando o assunto são 
Redes Sociais. Se uma igreja, ministério, 
ou se você individualmente pensa em 
se posicionar no ambiente digital como 
cristão, essas redes são importantes 
para o seu radar. Claro, considerando 
seus objetivos, seu público-alvo (faixa 
etária, localização, etc.), tipos de 
conteúdos produzidos, entre outros 
pontos. 

Já na esfera mundial, de acordo com 
relatório do We Are Social/Hootsuite 
divulgado em fevereiro (2020), no 
mundo já são:

 � 7,75 milhões de pessoas no mundo, 
sendo que 67% da população mundial 
tem acesso à Internet

 � 211,8 milhões de pessoas no Brasil, 
sendo que 71% da população tem acesso 
à Internet

 � 140 milhões de brasileiros usam as 
redes sociais.

 � 9h17 é o tempo que o brasileiro fica 
on-line todos os dias. 

 � 3h31 nas redes sociais.
 � 3h51 vendo TV.
 � 1h41 ouvindo música Spotify/Deezer, etc.
 � 1h14 em Games. 

Os dados são importantes norteadores 
de qualquer trabalho de comunicação na 
internet. Vão ajudar você na construção 
de um bom plano de ações, a pensar 
como apresentar sua instituição, 
seu trabalho, seu chamado para este 
ambiente. As igrejas e ministérios 
estão cada vez mais on-line. Será que 
não é o momento de utilizarmos esse 
ambiente com total consciência e 
eficiência? Acredito que a igreja tem 
dois grandes desafios: ser relevante com 
seus conteúdos e anunciar claramente 
o Evangelho. Espero que consigamos 
chegar neste nível. ▣

Elis Amâncio é jornalista, especialista em digital, head de Marketing 
da Hitbel . Trabalha desde 2007 em comunicação no meio cristão . 

É autora dos livros: Mídias Sociais na Igreja e Comunicando o Reino .
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Para a maioria das pessoas, a literatura 
costuma ser algo hermético, isto é, algo 
aparentemente fechado, oculto, difícil de 
acessar. Muitos já se defendem dizendo, 
“não gosto de ler”, ou “não entendo nada 
de literatura”.

Segundo o estudo “Analfabetismo no 
Mundo do Trabalho”, uma parceria 
do Instituto Paulo Montenegro (IPM) 
e a ONG Ação Educativa, a população 
brasileira tem 27% de analfabetos 
funcionais na faixa etária entre 15 e 64 
anos. Somente 8% dos brasileiros dessa 
faixa etária são capazes de se expressar 
e de compreender plenamente um 
texto escrito. O que nos leva a concluir 
que a baixa escolaridade seria um dos 
motivos do baixo interesse pela leitura 
e, consequentemente, pela literatura.

O encantamento 
de um não leitor 
pela literatura

literatura
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que nos diferencia dos animais não é a 
linguagem, mas as histórias.

E podemos encontrar histórias em 
todos os lugares. Desde a fofoca que 
corre solta pela rua, até um “causo” 
acontecido ou não. Há histórias de 
pescador, do imaginário popular, das 
crendices e das histórias inventadas. 
Histórias de divindades, sacras 
e mundanas. Histórias criativas, 
estruturadas, construídas com esmero. 
E posso dizer que somos ansiosos por 
histórias. Necessitamos delas, sempre 
querendo saber da última. Sempre 
ouvindo com atenção o final “daquele 
acontecido”. Seria verdade? Seria 
mentira? Tanto faz, mas o prazer de 
ouvir uma história é sempre grande.
No entanto, essas são histórias faladas, 
contadas “de boca a ouvido”. Então o 
que acontece com as histórias quando 
elas passam do formato falado para o 
escrito para que o interesse por elas 
diminua drasticamente?

Posso argumentar que as histórias 
orais sempre são conduzidas de forma 
diferente cada vez que são contadas. Que 
as construções nem sempre são perfeitas. 
Que as normas do idioma nem sempre 
são respeitadas, e nem precisam ser. Ao 
passo que na forma escrita, os textos são 
redigidos, editados, revisados, corrigidos 

Além disso, o que normalmente se vê 
no Brasil é uma total falta de incentivo 
para tornar a literatura parte natural 
da vida das pessoas. De qualquer idade, 
não somente de crianças. Não que 
não existam iniciativas pontuais, sim, 
existem. Entretanto, faltam programas 
de abrangência nacional que sejam 
mais efetivos.

Muitas vezes, o termo literatura vem 
acompanhado de definições como: “algo 
que não serve para nada”, “tenho coisas 
mais importantes a fazer” e assim por 
diante. Então vamos começar do começo 
e tirar o véu que encobre esse assunto, 
muitas vezes, difícil de entender.

O que é literatura?
Literatura é, em princípio, “toda coisa 
escrita”. Entretanto, ao longo dos 
anos, o termo “literatura” ficou mais 
associado a ficção, isto é, às histórias 
criadas com criatividade e imaginação. 
E a literatura como ficção é nada mais 
do que o ato de se contar em texto uma 
história, uma narrativa.

Importante lembrar que as histórias 
fazem parte da vida dos seres humanos 
desde o tempo das cavernas quando 
se contavam histórias de caçadas, de 
atos heroicos de batalhas ou de eventos 
divinos ao redor da fogueira. Aliás, o 
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e possuem o padrão da norma culta, ou 
gramática. Que as palavras estão escritas 
corretamente e por aí afora.

O que ocorre é que ao se transpor 
uma história oral para a escrita é 
necessário que o, agora, leitor seja um 
agente ativo, isto é, quem lê precisa 
“fazer a sua parte”: ler, processar e 
entender de forma pessoal e solitária. 
Enquanto na oralidade as histórias 
são compartilhadas coletivamente, 
na leitura do texto escrito é preciso 
concentração, esforço independente.

Seria esse o impeditivo que faz com 
que muitas pessoas não gostem de ler? 
Que não se arrisquem em um tempo de 
concentração para poder absorver as 
informações de um texto escrito?
Digo mais, seria nosso clima, 
nosso jeito de ser do brasileiro, tão 
informal e sempre rodeado de pessoas 
impróprio para a necessidade da pausa 
e da reflexão para a leitura?

Talvez seja tudo isso e ainda mais.
Sendo assim, se por um lado 
naturalmente gostamos de histórias, mas 
por outro existe uma resistência para a 
leitura, então é certo que exista um outro 
elemento-chave para que alguém “pegue 
gosto de ler”: a escolha do livro ou texto 
certo para sua leitura.

Por livro certo me refiro àquele com 
assunto de interesse, linguagem 
adequada à escolaridade (para adultos 
ou crianças), domínio e compreensão 
de texto.

Seriam esses motivos 
suficientes para que ocorra 
o encantamento de um não 
leitor pela literatura?
Somente o leitor poderá dizer. Mas 
quero animá-lo a tentar. Se sua cidade 
tem biblioteca, livraria, tome coragem 
e comece a procurar por temas que 
lhe interessam. Aventuras, viagens, 
romance, mistério, policial, terror, são 
tantos os gêneros pelos quais você pode 
iniciar.

A internet também está repleta de 
textos literários, nem sempre primando 
pela qualidade, mas é possível garimpar. 
Depois de escolher o tema, escolha 
algum que tenha uma linguagem ou 
estilo que lhe agrade. E pronto! É 
escolher um local onde você possa se 
concentrar e ler. E começa de maneira 
simples: leia uma frase, um parágrafo, 
uma página e quando você vir, terá lido 
o livro todo.

E mais, tente se conectar com outras 
pessoas que também leem. Troque 
impressões, comente, troque livros. Isso 

literatura
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nos faz querer avançar e melhorar a 
cada dia.

Por fim, acredito que além de nos 
proporcionar entretenimento, a 
literatura nos proporciona elevar o 
pensamento, a reflexão, a ativação 

dos neurônios, a construção de 
imagens mentais, e assim, o auxílio 
na preservação da nossa saúde física e 
mental.

Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 
mundo da literatura! ▣
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Você costuma exercer o perdão na sua 
vida financeira? Por exemplo, você é 
capaz de perdoar uma dívida?  Perdoar 
não é fácil. Se fosse, todo mundo o faria 
rapidamente. 

Agora pense no caso de José. Ele foi 
traiçoeiramente vendido por seus irmãos. 
Você consegue imaginar essa cena? Deve 
ter sido terrível. Foi tão duro para José 
que ele queria simplesmente esquecer. 
Por isso, quando nasceu o seu primeiro 
filho, Manassés, ele fez a seguinte 
declaração: “Deus me fez esquecer todos 
os meus sofrimentos e toda a família do 
meu pai” (Gn 41.51). 

Mas perceba, Deus não faz as coisas 
pela metade. Quando seus irmãos foram 
para o Egito comprar comida, quem 
estava lá? José, claro. Então, o sonho 
que ele teve aos 17 anos se realizou. Veja 
o relato: “Como governador do Egito, 
era José quem vendia cereais às pessoas 
que vinham de outras terras. Quando 
os irmãos de José chegaram, eles se 
ajoelharam na frente dele e encostaram 
o rosto no chão” (Gn 42.6). “Então José 
lembrou dos sonhos que tinha tido a 
respeito deles” (Gn 42.9). 

José não sabia como lidar com esse 
momento, e Deus preparou uma solução 
no seu coração. Os irmãos de José 

Perdão

finanças
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seus empregados, de modo que gritou: 
“Saiam todos daqui!” Por isso, nenhum 
dos empregados estava ali quando José 
contou aos seus irmãos quem ele era. 
Ele começou a chorar tão alto que os 
egípcios ouviram, e a notícia chegou 
até o palácio do rei” (Gn 45.1,2). Assim 
José perdoou seus irmãos, reconciliou-
se com eles e voltou a conviver com sua 
família. 

Talvez você esteja vivendo com mágoa 
por causa de problemas financeiros 
que teve no pas¬sado e que ainda 
perduram até o presente. Não deixe 
que isso roube sua paz. Se você precisa 
perdoar alguém, perdoe hoje mesmo e 
volte a ter paz com Deus. 

Conclusão: Muitas vezes sofremos 
financeiramente. Às vezes por erros 
nossos, às vezes por erros de outras 
pessoas. Decida perdoar a si mesmo ou 
a outras pessoas que eventualmente 
prejudicaram você no passado ou até 
mesmo no presente. As pessoas e os 
relacionamentos são mais importantes que 
o dinheiro. Então faça o que for necessário 
para resgatar esses relacionamentos. ▣

PAULO DE TARSO é engenheiro civil e mestre em teologia. 
É o idealizador do Ministério Finanças para a Vida.

www.financasparaavida.com.br

retornaram para casa e só poderiam ir 
novamente ao Egito para pegar mais 
alimentos se trouxessem o seu irmão 
caçula, Benjamim. Pense agora nas 
pessoas que levaram você a alguma 
dificuldade financeira. Talvez alguém 
que pediu dinheiro emprestado, mas 
nunca pagou. É uma situação difícil, 
mas não impossível.

Quando os irmãos de José retornaram 
ao Egito, José já havia estabelecido uma 
estratégia para lidar com a situação. Deus 
estava trabalhando no coração de José, 
que era uma pessoa sensível. Quando 
viu seu irmão Benjamim, veja o que 
aconteceu: José olhou em volta e, quando 
viu Benjamim, o seu irmão por parte de 
pai e mãe, disse: É esse o irmão mais 
moço de vocês, de quem me falaram? Que 
Deus o abençoe, meu filho! Ao ver o seu 
irmão, José ficou tão emocionado que teve 
vontade de chorar. Então foi para o seu 
quarto e ali chorou (Gn 43.29-30). 

Depois, quando já não suportava 
mais o peso de tudo, veja o que 
aconteceu: “José não conseguiu mais 
controlar a sua emoção diante dos 
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Missão da 
Igreja no 
século 21: 
E-vangelizar 
e E-quipar

A última palavra de uma pessoa à beira 
da morte tem uma importância muito 
especial. Jesus Cristo, antes de voltar 
aos céus, disse estas últimas palavras 
aos seus discípulos: “Foi-me dado toda a 
autoridade nos céus e na terra. Portanto, 
vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-
os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos” (Mt 28.18-20).

Essas palavras são conhecidas como 
a Grande Comissão. Com elas, Jesus 
passou aos seus discípulos a missão e 
o propósito da Igreja daquele dia em 
diante. Essa tarefa pode ser dividida em 
duas partes. A primeira, de evangelizar, 
“ir e fazer discípulos”, e a segunda, de 
“ensinar a obedecer” tudo o que Ele 
havia ordenado.

Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo 
nos esclarece um pouco mais sobre 
o desdobramento desta missão. “Ele 
(Jesus) designou alguns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores 
e mestres, como fim de preparar os 
santos para a obra do ministério” (Ef 
4.11-12 – adendo do autor). Em algumas 
Bíblias em Inglês, a palavra “preparar” 
foi traduzida por “equipar”. Novamente, 

coaching
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Meu pai, Pr. Neco Simões, foi o diretor 
da primeira rádio evangélica no Brasil: a 
PRA7 em Ribeirão Preto. Anos depois, foi 
o dublador de outro grande evangelista 
de cruzadas televisivas, Jimmy 
Swaggart, do qual eu fui produtor dos 
programas exibidos no Brasil pela Rede 
Bandeirantes, nos anos 1980.

O mundo, porém, mudou muito nestes 
últimos 30 anos. Hoje, é muito difícil 
esperar que não cristãos venham a 
um estádio para ouvir e participar 
de uma campanha evangelística. A 
mensagem continua a mesma, mas os 
métodos precisam mudar. Fico feliz 
que a igreja tem ocupado horários 
nobres nas redes de televisão, porém, 
somente os cultos são transmitidos. 
Parece que os crentes só sabem fazer 
e transmitir cultos! Não, temos que 
ser mais criativos e estratégicos na 
maneira de apresentarmos o Evangelho 
transformador de forma mais relevante 
e inovadora. 

Jesus disse que seus discípulos seriam 
“pescadores de homens”. Quem é 
pescador sabe que precisa ter a isca 
certa para pescar o peixe certo. 
Portanto, se queremos e-vangelizar 
(pescar), precisamos de iscas diferentes, 
criativas e inteligentes para atrairmos e 
alcançarmos diferentes pessoas (peixes) 

reforçando a responsabilidade dos 
líderes da igreja em ensinar, preparar 
e equipar os cristãos para realizarem a 
obra do ministério.

Já escrevi extensivamente sobre esse 
assunto no livro Meu Trabalho, Meu 
Ministério – Como usar o trabalho para 
fazer a diferença no mundo. Recomendo 
a leitura: www.mariosimoes.com 

O fato é que a segunda vinda de Jesus 
Cristo ainda não aconteceu. Portanto, 
a missão da Igreja ainda continua a 
mesma: equipar os de dentro da igreja 
para evangelizar os de fora. Porém, como 
fazer isso no século 21? Como utilizar 
os recursos modernos e tecnológicos 
na missão da Igreja? Os meios e as 
ferramentas mudaram, porém, a 
mensagem e missão permanecem as 
mesmas. Portanto, como a Igreja cumpre 
sua missão na era digital?

E-vangelizar
Tive o privilégio de nascer em uma 
família de comunicadores evangelistas. 
Meu saudoso avô, Pr. Walter Kaschel, 
foi intérprete de Billy Graham, 
considerado o maior evangelista de 
toda a história. Ele reunia milhares 
de pessoas em estádios de futebol, 
gravava esses megaeventos e depois os 
transmitia em programas de televisão. 
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que ainda não conhecem o amor de Deus 
e o plano que Ele tem para elas. 

Porém, a responsabilidade de pescar, 
pregar e e-vangelizar as massas não é 
somente dos pastores e evangelistas, e 
sim de todos os cristãos. Hoje, graças ao 
avanço da tecnologia, uma pessoa pode 
escrever artigos, postar fotos, gravar 
áudios e produzir vídeos maravilhosos 
usando os muitos canais disponíveis 
pelas redes sociais: WhatsApp, 
Messenger, Telegram, Instagram, 
Facebook, Youtube, blogs, podcasts e 
muitos outros novos que ainda serão 
criados na Internet. Há alguns anos, 
decidi atuar em todos estas multimídias 
e transformar minhas redes sociais em 
plataformas exponenciais!

Meu desafio para todo cristão é o 
seguinte: Pare de postar fotos, frases 
e vídeos fúteis da sua comida, do seu 
animal ou de passeios! Pense, produza 
e publique conteúdo inteligente e 
inspirador que fará a diferença na vida 
dos seus seguidores e amigos! 

Afinal de contas, WWW (World Wide 
Web) também significa: Where We 
Witness (Onde Nós Testemunhamos)! 
Se cada um fizer a sua parte bem 
feita, a igreja estenderá sua influência 
muito além das suas quatro paredes 

e alcançará e influenciará todas as 
camadas da sociedade. 

E-quipar
O apóstolo Paulo usou o meio de 
comunicação em massa mais eficaz 
disponível para ensinar e equipar os 
cristãos daquela época. Ele escreveu 
cartas. Muitas delas hoje fazem parte do 
Novo Testamento que temos em nossas 
Bíblias.

Paulo, porém, orientou as igrejas 
que lessem as cartas e depois as 
encaminhassem para que fossem lidas 
em outras igrejas de outras cidades. 
Desta maneira, os cristãos seriam 
ensinados e equipados para realizarem a 
obra de Deus onde estivessem.

Creio que nós vivemos em uma das 
épocas mais desafiadoras, porém, mais 
dinâmicas da história. Ao mesmo tempo 
em que a violência, pornografia e 
imoralidade se espalham por intermédio 
dos muitos meios de comunicação, 
podemos e devemos usá-los para 
ensinar, equipar e treinar pessoas.

Hoje, podemos produzir inúmeros 
cursos, seminários e palestras e 
disponibilizá-los para acesso livre 
ou pago por meio de plataformas de 
e-learning (educação a distância). Meu 

coaching
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computador, tablet e celular tornaram-
se minha universidade remota. Já 
fiz dezenas de cursos, certificações e 
capacitações que fizeram a diferença na 
minha vida. Hoje, ofereço uma série de 
cursos, webinars e palestras on-line e 
tenho alunos de várias partes do mundo 
que acessam esses conteúdos on-line.

Também podemos realizar sessões de 
aconselhamento, coaching e mentoria 
usando salas virtuais de vídeo 
conferências, individuais ou em grupo, por 
meio do Skype, Zoom, Hangout, Facetime, 
WhatsApp e muitos outros aplicativos. 
Regularmente, uso essas ferramentas para 

equipar indivíduos ou grupos em várias 
partes do Brasil ou no exterior. E o melhor 
de tudo, o custo é zero e os benefícios são 
imensuráveis. 

Concluo com as palavras de alguém que 
tinha bem claro qual era a missão da 
Igreja para aquela época e também para 
nós hoje: “Sejam sábios no procedimento 
para com os de fora; aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades” (Cl 4.5).

Aproveite ao máximo as muitas 
oportunidades que Deus colocou em 
suas mãos! Lembre-se que E-vangelizar 
e E-quipar também são a sua missão! ▣

MÁRIO K. SIMÕES é escritor e palestrante internacional
www.mariosimoes.com  / contato@preparando.com.br 
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Não é mais segredo! O consumo de 
podcasts cresce e a plataforma já 
aparece como uma das principais 
formas pelas quais pessoas adquirem 
conhecimento

De olho nesse crescimento, a gigante 
do serviço de streaming Spotify entrou 
2019 investindo em podcasts. Ela não 
só ajustou sua plataforma para acolher 
a categoria, como também adquiriu 
dois dos maiores nomes no universo 
de podcasts (Gimlet Media e Anchor) 
e começou a promover encontros 
de capacitação e networking entre 
produtores de conteúdo da área. Um 
investimento que superou 500 milhões 
de dólares apenas em 2019. Isso fez com 
que o Spotify se tornasse, em janeiro de 
2020, a maior plataforma de podcast 
do mundo, tirando o posto de primeiro 
lugar da Apple. 

No Brasil, o consumo de podcasts 
cresceu 67% no ano passado e não dá 
sinais de desaceleração, já que cada 
vez mais empresas estão investindo em 
seus próprios canais. Mas, e você? Tem 
o costume de ouvir podcasts? Ou pelo 
menos já ouviu falar no termo? 

O podcast não é algo assim tão “novo”: 
o termo foi criado pelo ex-VJ da MTV, 
Adam Curry, há quase 20 anos. Nasceu 

som e imagem

A hora e 
a vez do 
podcast
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Outro motivo que tem feito dessa 
ferramenta um sucesso é o fato de que é 
algo muito fácil (e barato!!!) de produzir 
e disponibilizar. Com estas dicas que 
vou partilhar com você ficará ainda 
mais fácil. Anota aí:

1. Defina o equipamento:
a) uma interface de gravação – pode 
ser um gravador digital (como, por 
exemplo, o da figura 1), um smartphone 
com um bom app de gravação (existem 
MUITOS BOM APPS), ou ainda um 
computador com um programa de 
gravação e edição instalado (o Audacity 
é uma opção gratuita e muito boa!).

da junção das palavras iPOD (aquele 
player de áudio digital da Apple, lembra 
dele? Vendia MUITO na época) e o termo 
em inglês broadcasting (transmissão, 
sistema de disseminação de informação 
em larga escala). 

Contudo, foi só nos últimos dois anos 
que essa ferramenta começou a ganhar 
escala de popularidade no Brasil com o 
surgimento de diversas novas iniciativas 
para os mais variados públicos e 
formatos: narrações de histórias, 
debates em torno de temas específicos, 
entrevistas, resenhas de livros, 
devocionais ou simplesmente o registro 
de conversas sobre diferentes assuntos. 
E diversas igrejas e ministérios 
têm usado a mesma como canal de 
comunicação.

Apesar de lembrar um programa de 
rádio, o podcast se diferencia por 
sua praticidade: arquivos de áudio 
leves e disponíveis para download, 
sem hora marcada para ouvir nem 
duração exata. Você acha de graça 
na internet, pode assinar o serviço 
para ser lembrado sempre que surgem 
novos episódios e pode ouvir no 
carro, na academia, lavando louça, 
no transporte público ou na sala de 
espera de um consultório, ou seja, 
onde quiser e puder.

figura 1
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b) Microfones – existem hoje 
microfones criados especialmente 
para esse fim (figura 2), que podem 
ser conectados diretamente em seu 
smartphone, tablet ou na USB de seu 
computador. Mas você também pode 
usar microfones comuns e uma pequena 
mesa de som (figura 3) ligada ao seu 
computador, sem problemas.

   
 

      

2. Encontre um local tranquilo, livre 
de muitos ruídos, e que não tenha 
índices de rever (eco) muito altos. 
Uma sala com sofá, tapete e móveis de 
madeira já ajuda a cortar bastante o 
rever causado por paredes, piso e teto 
paralelos de concreto.

3. Escolha o tema com cuidado: temas 
com mais chance de rápida aceitação são 
aqueles que estão mais presentes na mídia 
no momento. Você pode debater com 
seus convidados a partir de uma visão 
cosmovisão cristã os mais diversos temas.

4. Escolha muito bem seus convidados: 
além de desenvoltura e facilidade para 
falar, a galera precisa entender do tema 
proposto para o episódio, senão você 
ameaça a credibilidade de seu podcast. 
Lembre-se que “ninguém dá o que não 
tem”, então seja cuidadoso ao escolher 
seus convidados de acordo com o tema 
proposto para cada episódio.

5. Equipamento em mãos, sala 
preparada e convidados a postos? 
Está QUASE tudo ok, mas ainda não 
aperte o REC! Tenha em mãos uma 
estrutura do episódio – um pré-
roteiro com informações úteis sobre o 
tema e algumas perguntas e partilhe 
isso com seus convidados. Mesmo 
sendo algo informal e descontraído, 
é preciso ser organizado para evitar 
aqueles “vazios” indesejados durante a 
gravação.

6. Gravou? Edite usando uma vinheta 
legal com trilhas sonoras gratuitas 
(tem bancos do YouTube e Facebook à 
disposição).

figura 2

figura 3

som e imagem
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7. Chegou a hora de publicar! Eu sugiro 
começar com o serviço do Anchor.fm que, 
além de gratuito, já distribui seu podcast 
para os principais agregadores e players 
de áudio, como o Google Podcasts, iTunes 
e, claro, o Spotify, dono da plataforma.

8. Pronto! Agora não se esqueça de 
divulgar em seus perfis nas redes sociais, 
site da igreja ou organização, boletim etc. 
A divulgação é a alma do negócio!

FABIANO PEREIRA é comunicólogo atuando há mais de 30 anos em 
emissoras de rádio e TV. Durante os últimos 20 anos, atuou como professor 

universitário e coordenador de programas de graduação e pós-graduação nas 
áreas de comunicação e marketing digital. Atualmente é produtor da TV USP 

da Universidade de São Paulo e pastor de jovens e adolescentes na Igreja 
Metodista no Matão, em Piracicaba/SP 

Quer curtir alguns podcasts cristãos 
legais? Confira essas sugestões no 
Spotify ou diretamente nos sites: 
QuintaCast, Irmaos.com, BTCast, entre 
outras boas opções.
 
E se quiser saber mais sobre a técnica 
por trás da produção, me escreva. 
Vou até aí e produzimos juntos para 
aprender! É sempre um prazer servir à 
Igreja de Cristo. ▣



L I T E R A L  |  M A R Ç O  2 0 2 05 4


