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Apresentação

Que doce alegria poder escrever a história
desse novo tempo que a Igreja de Cristo tem
vivido na terra.

Sinto-me privilegiada por ser uma das
pioneiras a lançar luz sobre um tema tão
importante em tempos de mídias sociais.

A evangelização digital não é mais uma dessas
modinhas do momento; ao contrário, de forma
principiante ela já vinha acontecendo como
movimentos isolados e independentes desde
que surgiu a web 2.0.

Os cristãos que perceberam a internet como
um campo fértil para anunciar a Palavra de
Deus, e se lançaram ao trabalho lá no início,
têm colhido muitos frutos nos dias atuais.

Walt Wilson fundou a GMO - Global Media
Outreach - o maior movimento de
evangelismo digital no ano de 2004, quando a
World Wide Web estava nascendo. Ele conta
que foi durante uma reunião de negócios, em
que se discutia sobre o que seria esse mundo

https://pt-br.facebook.com/GlobalMediaOutreachPortugues/
https://pt-br.facebook.com/GlobalMediaOutreachPortugues/


digital, que começaram a surgir vários
pensamentos em sua mente:

“E se pudéssemos colocar a Palavra
de Deus na internet? E se pudéssemos
conhecer pessoas em seu ponto de
necessidade? E se pudéssemos
trazê-las pra cruz do Calvário e depois
discipulá-las?”

Em 2004, Walt Wilson fez uma previsão
ousada de que até 2020 a GMO alcançaria um
bilhão de pessoas com a mensagem da
salvação pela internet.

Prever algo desse tipo, foi um exercício de fé,
“chamar as coisas que não são como se já
fossem.” Romanos 4:17 E de fato, já em 2016
esse objetivo foi alcançado e, em abril de 2020,
o ministério comemorou os dois bilhões de
apresentações do evangelho na plataforma.

Além da GMO, várias outras plataformas foram
criadas por homens de negócios, mas que
tinham o coração na missão, como a Christian
Vision fundada por Lord Edmiston e Lady
Edmiston e Peace With God de Billy Graham,
entre outras. As quais propõem um
evangelismo online feito por missionários
voluntários dispostos a trabalhar para o Senhor

https://br.cvoutreach.com/
https://br.cvoutreach.com/
https://peacewithgod.net/


dentro de suas casas, dedicando algumas
horas do seu dia em favor da missão.

Paralelamente, surgiram também aplicativos
com propostas evangelísticas como o da bíblia
no celular Bíblia JFA, que inclusive afetou na
forma como as pessoas lêem a palavra de
Deus. O YesHeIs, que fornece conteúdo
evangelístico para ser compartilhado com os
amigos, entre outros.

Muitos influenciadores digitais cristãos e
pregadores também construíram seus
ministérios digitais de forma independente e
na sua maioria, sem a participação efetiva da
igreja. Somente na pandemia que assolou o
mundo em 2020 é que os líderes cristãos
perceberam a dimensão que uma mensagem
pode ganhar quando veiculada na internet e
despertaram para o potencial evangelístico
que ela dispõe.

Um culto normal numa igreja com 100
membros, quando transmitido em live, chega
a alcançar 10 vezes mais o número de
visualizações. Pastores que nunca tinham
experimentado isso, tomados pelo fascínio
desse alcance, decidiram manter as
transmissões dos cultos ao vivo mesmo após a
pandemia.

https://bibliajfa.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCaOTAfSkJuV9rSYonO-MKIw


Um ponto alto do evangelismo digital é a
pluralidade dos formatos mediante os quais a
mensagem pode ser entregue a um volume
imensurável de pessoas, de todos os lugares,
línguas e culturas. Isso porque os conteúdos
podem ser produzidos em vídeos, áudios,
textos e imagens nos mais diferentes tipos de
linguagens e perfis do público-alvo.

Justamente por essa multiplicidade de
conteúdos, formatos, mídias e públicos que o
evangelismo digital se torna tão dinâmico e, ao
mesmo tempo, tão complexo. Não pelo ato em
si, pois sabemos que a mensagem do
evangelho é muito simples, mas pela
multiplicidade de ferramentas e estratégias
que podem ser empregadas no trabalho para
se atingirem os resultados desejados.

Eu digo trabalho, porque quando o objetivo é
fazer um projeto de evangelismo digital para
dar bons frutos é necessário seguir uma
agenda de conteúdos diários, e somente isso já
requer muita dedicação.

São detalhes como esses e outros mais que
pretendo abordar com vocês ao longo deste
e-book. Vale destacar que o evangelismo
digital trouxe de volta uma prática individual
de se pregar a palavra de Deus, algo que



estava adormecido e sendo transferido como
responsabilidade da igreja.

Com as redes sociais, cada pessoa tornou-se
uma mídia em potencial, e cada cristão pode
hoje ser um agente de transformação em
massa na internet.

Há ferramentas de comunicação para isso,
todavia é fundamental entender como
funciona o ambiente digital para que o
ministério não seja barrado pela falta de
conhecimento.

Hoje, devidamente comprovada a eficiência do
evangelismo digital, o amadorismo vai
cedendo espaço para o aperfeiçoamento das
ferramentas digitais e estratégias de
comunicação.

O desafio da igreja é trabalhar um
evangelismo dinâmico e mais estruturado,
pautado nos propósitos do Senhor e focado
em resultado.

A proposta deste e-book é apresentar
estratégias de marketing digital alinhadas à
Palavra de Deus que permitam a qualquer
cristão iniciar a evangelização nas redes



sociais, ainda que não entenda nada sobre o
meio.

Seguindo os 10 passos apresentados neste
e-book certamente você estará preparado para
mergulhar no universo digital e fazer com
excelência aquilo que foi chamado para o
nosso Deus: discípulos de todas as nações.



Passo 1:

O Propósito como
ponto de partida
A facilidade de produzir conteúdo e publicar
nas redes sociais tem gerado diversas formas
de expressão da Palavra de Deus. E sempre é
bom ver o povo de Deus se articulando para
evangelizar na internet, embora, como ainda
se vê, muitos fazem isso de forma amadora.



Começam a produzir conteúdos sem ter
objetivos claros e com nenhuma estrutura de
marketing digital. Como os resultados
demoram a surgir, acabam logo desanimando
na missão.

O primeiro passo para qualquer pessoa iniciar
um ministério digital de sucesso é entender o
propósito de ter presença online. Não
podemos arriscar na sorte, pegar uma câmera,
sair gravando mensagens e publicar nas redes
sociais. Pode até ser que dê certo, mas nem
sempre é isso o que acontece.

Quando nos valemos de uma mídia ou meio
de difusão da mensagem em massa, existem
certas vertentes que precisam ser levadas em
consideração.

Convém sempre ter em vista que a internet é
uma aldeia global; diversas tribos, raças e
nações estão lá conectadas, buscando
informações relacionadas a seus próprios
interesses.

Dessa forma, é preciso descobrir estratégias de
comunicação capazes de alcançar o público ao
qual sua mensagem é dirigida. Mas, antes de
chegarmos a esse ponto, é necessário
entender qual é o seu propósito evangelístico:



É alcançar crianças, ensinando os primeiros
passos na fé? É trabalhar conteúdos para
jovens universitários que ainda não tiveram
um encontro com Jesus? Ou é trabalhar com o
público da terceira idade?

O propósito certo vai ajudar a estruturar todo o
projeto evangelístico com definição de
público-alvo e plano de conteúdo adequado às
necessidades deles.

Para eliminar todas as dúvidas, lembremos a
pergunta proferida pelo Mestre Jesus ao cego
nazareno: “Que queres que te faça?”, Lucas
18.41.

As dores e necessidades do público são o
combustível para todo o trabalho que será
desenvolvido no evangelismo digital. Todas as
pessoas têm uma área da vida em que sua
vivência é mais difícil e nela estão buscando
soluções.

Pergunte ao seu público: que queres que eu
te faça?

As respostas virão em um texto publicado no
blog ou num vídeo, áudio ou imagem
postados nas redes sociais. O que a maioria
não entende é que, embora a internet seja um



campo aberto, é impossível falar com todos ao
mesmo tempo. Você até fala, mas somente o
seu público-alvo é que vai parar para ouvir a
sua mensagem. É preciso ter clareza da sua
missão.

Meu propósito, por exemplo, é fornecer
ferramentas de comunicação para que cristãos
possam transformar sua mensagem em um
projeto digital e com isso impactar a vida de
multidões. No grande Dia do Senhor, quero
apresentar minhas mãos cheias de frutos com
os talentos que Deus me confiou. Esse é o meu
sonho, é o combustível que move o meu
coração a trabalhar diariamente no
CristãoNaMídia.

 Provavelmente muitas pessoas tiveram acesso
ao anúncio de lançamento deste e-book,
porém só parou para ler o seu conteúdo os que
são o meu público-alvo, ou seja, aqueles que
também desejam compartilhar o amor de
Deus na internet. Dentro dessa linha de
pensamento, procure refletir naquilo que Deus
o chamou para fazer. Seus dons e habilidades
mais a sua história de vida ou experiências em
determinada área podem servir de
instrumento de cura para muitas pessoas.



Houve uma época da minha vida em que eu
entrei em crise, pois não conseguia entender o
porquê de eu não ter escolhido outra profissão
na faculdade. Não conseguia perceber valor
em minhas próprias habilidades. Sentia-me
frustrada e perdida profissionalmente. Depois
de uma busca profunda por
autoconhecimento, descobri que eu realmente
tinha nascido para ser uma comunicadora. Em
todos os testes de personalidade que já
realizei, minhas maiores qualidades estão
relacionadas a essa área. E o meu propósito
nas redes sociais é justamente ajudar pessoas
a identificar as ferramentas de comunicação
adequadas para as suas necessidades.

Às vezes, o que nos impede de avançar para o
propósito que Deus tem pra nós são crenças
limitantes. Não confiamos na vocação que
temos e acabamos deixando de lado aquilo
que realmente poderia nos fazer felizes. Como
é bom quando nos permitimos ser usados por
Deus para falar de Jesus ao próximo. Ficamos
num estado de plenitude abundante.

Mas, se isso é verdade, por que então
relutamos em fazer aquilo que o Senhor nos
chamou? Por que passamos por alguém que
está chorando num banco de praça e ao invés
de parar e falar de Jesus, simplesmente vamos



embora e não entregamos uma palavra do
Senhor? Acredito que nos acomodamos ao
aconchego das igrejas, nos tornamos
promotores de eventos cristãos e deixamos de
fazer o que realmente importa para o Senhor,
que é anunciar o Reino de Deus para os
perdidos.

Percebo a pandemia como uma oportunidade
para cada cristão ajustar a sua rota, sair da
zona de conforto e alcançar as nações. Deus
está nos dando uma nova chance!

"Este é o dia que fez o Senhor;
regozijemo-nos, e alegremo-nos
nele." Salmos 118:24

O que Jesus ensinou sobre
redes sociais

Nesse processo de definir qual é o seu
propósito evangelístico, é fundamental estar
atento ao que a bíblia nos orienta.

Independente de qual nicho você escolher
para atuar, essencialmente o projeto de



evangelismo digital tem como princípio
anunciar as boas novas da salvação.

Nos evangelhos, as últimas orientações de
Jesus dadas a seus discípulos eram de que
anunciassem o evangelho por onde
passassem. “Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura” (Mc. 16.15).

Assim, antes de definir o tema que vai
trabalhar, lembre-se de que você é um
embaixador de boas notícias. Esse é o nosso
chamado: espalhar boas novas, animar o que
está triste, dar forças ao abatido.

O espírito do Senhor DEUS está
sobre mim; porque o SENHOR me
ungiu, para pregar boas novas aos
mansos; enviou-me a restaurar os
contritos de coração, a proclamar
liberdade aos cativos, e a abertura
de prisão aos presos – Isaías 61:1

Em diversos momentos do ministério de Jesus
na terra, ele orienta as pessoas a contar suas
experiências com o Senhor para seus parentes
e vizinhos, ou seja, para a sua rede social.

Jesus na verdade ensinou estratégias de
comunicação da mais alta eficiência.



Vai para tua casa, para os teus, e
anuncia-lhes quão grandes coisas o
Senhor te fez, e como teve
misericórdia de ti. Marcos 5:19

Foi dessa forma que o evangelho chegou até
nós, as pessoas eram libertas e sentiam o
desejo de contar aos outros os feitos de Jesus
em suas vidas.

E muitos dos samaritanos daquela
cidade creram nele, pela palavra da
mulher, que testificou: Disse-me
tudo quanto tenho feito. João 4:39

O impacto da experiência pessoal sendo
testemunhada pelo sujeito é tão forte que o
marketing buscou inspiração nos evangelistas
de cristo para criar estratégias de comunicação
como o consumidor evangelista, por exemplo,
que nada mais é do que aquele que
testemunha voluntariamente os benefícios de
algum produto ou serviço.

Parece ineficaz, mas o famoso boca a boca é
uma das mais eficientes estratégias de
comunicação. Por uma razão bem simples e
comprovada em pesquisas: as pessoas são
mais convencidas a comprar algum produto



ou ideia quando influenciadas por um amigo
ou pessoa comum.

Veja a história de Naamã, homem de grande
prestígio social, mas que sofria de uma doença
mortal. Foi influenciado pela escrava a buscar
sua cura no Deus de Israel. Aquela serva não
tinha nada a ganhar quando disse à sua
senhora:

“Antes o meu senhor estivesse
diante do profeta que está em
Samaria; ele o restauraria da sua
lepra.”. 2 Reis 5:3

As diferenças entre os povos da Síria e Israel
não serviram de empecilho para a busca da
cura de Naamã. Ele acreditou naquela menina
e foi atrás de seu milagre.

 Assim devem ser os cristãos: um portador da
boa notícia para a cura da humanidade. Jesus
nos deixou o remédio. Ele diz que aquele que
beber de sua água nunca mais terá sede e
aquele que comer do seu pão terá vida eterna.

A rede social da atualidade ganhou um novo
significado com os aparatos tecnológicos.
Deixou de se restringir apenas aos grupos de
convivência e tornou-se disponível para um



número infinito de pessoas. Esse é um ganho
no campo da comunicação jamais
experimentado na história, e precisamos usá-lo
com sabedoria.

Depois do fascínio das redes, cujo foco era
especificamente o entretenimento, chegamos
a uma fase mais importante: a de seu uso em
negócios milionários. Pessoas que dominam
nichos específicos de mercado conseguem se
destacar fazendo uso de estratégias de
marketing digital e crescem oferecendo cursos
online, mentoria e outros benefícios como
programas de afiliados e anúncios
patrocinados.

Os cristãos precisam também entender que
sua mensagem terá muito mais impacto
quando as boas notícias forem direcionadas
a nichos específicos.

E, podemos fazer isso com o auxílio de
ferramentas do marketing digital que ajudarão
a organizar o conteúdo e entregá-lo para o
público certo, no momento certo e pelas
mídias adequadas.

Temos alguns exemplos bem populares de
pastores que fazem uso do marketing digital
em seus ministérios, como os pastores Claudio



Duarte e Josué Gonçalves, dois ícones no
mundo cristão que trabalham com casais; a
Helena Tannure, que aborda questões do
universo feminino; o Três Palavrinhas, que se
vale de vídeos infantis; os pastores Davi
Leonardo e Tiago Brunet, com coaching
cristão, e muitos outros que se tornaram
conhecidos em suas áreas de atuação.

Definição do Nicho de Atuação

Depois de ter clareza sobre seu propósito com
o evangelismo digital, é hora de definir o nicho
que você vai focar.

O nicho é a escolha de uma parcela do
mercado de atuação. Pode parecer estranho
por se tratar de segmento cristão, mas para
ficar simples de entender, imagine que, de
toda população brasileira, 31% são protestantes
(dados Datafolha 2020). Desses, existem
idosos, adultos, jovens e crianças.

Vamos supor que você entenda que seu
propósito é trabalhar com mulheres. Mas, não
é qualquer mulher, você quer ensinar
mulheres cristãs a cozinhar para eventos da



igreja. Perceba que você restringiu o seu
conteúdo para uma pequena parcela daquele
universo feminino. No marketing chamamos
isso de nicho de mercado, ou seja, uma parte
do mercado.

No marketing digital, quanto mais nichado for
o seu público, mais chance você terá de gerar
engajamento entre eles. Nesse caso, as
mulheres que se interessam por esse assunto,
vão assistir a seus vídeos e se gostar do
conteúdo, vão curtir, registrar comentários e
ainda vão compartilhar com as amigas da
igreja. Isso é engajamento.

A maioria das pessoas que decide criar um
projeto digital falha em querer falar com todo
o mundo ao mesmo tempo. Não fazemos isso
nas comunicações presenciais, não é mesmo?
Numa escola, por exemplo, o público é dividido
por faixa etária, e a linguagem empregada
pelo professor precisa ser entendida por
aqueles alunos, isto é, ser a mesma linguagem
que eles usam.

Nichar um mercado vai o ajudar a criar
palavras-chave para que pessoas que estejam
procurando pelo seu assunto naquele
momento encontrem o seu conteúdo.



Em uma live no meu canal do Youtube com
Veri Kallaur, coordenadora da GMO - Global
Media Outreach no idioma português, ela nos
revelou uma estratégia de marketing usada
por eles logo que iniciou a pandemia em 2020.

A ideia foi trabalhar nos conteúdos as dores
que as pessoas estavam vivendo naquele
momento: medo do vírus desconhecido, medo
de perder o trabalho, medo da morte, medo do
que estava por vir. As publicações da GMO
entregavam mensagens de esperança para o
nicho de pessoas que estavam
amedrontadas com o que estava para
acontecer.

 Perceba que com nichos bem definidos você
terá muito mais conhecimento sobre o seu
público-alvo e poderá oferecer-lhe conteúdos
que atendam às suas necessidades. Os
próprios mecanismos de busca trabalharão em
seu favor disponibilizando seu material
automaticamente para os que efetuarem
pesquisa sobre a sua temática.

Veja como é importante entender o seu
propósito no evangelismo digital. Todo o
projeto será direcionado para atingir o objetivo
proposto e você não ficará frustrado ao
publicar conteúdos que ninguém vê.

https://www.instagram.com/verikalla/
https://www.instagram.com/verikalla/


A Igreja de Cristo precisa se levantar e anunciar
o amor de Deus de todas as formas e em todos
os lugares. Imagine cada cristão com o coração
disposto, quanto conteúdo evangelístico
poderia ser produzido pelos seus celulares?
Cada cristão, uma mídia em potencial.

Certamente a palavra de Deus chegará aos
confins da terra, e multidões terão suas vidas
salvas em Cristo Jesus. Aleluia!

Um dia desses assisti a um vídeo do pastor
Antônio Júnior testemunhando como seus
vídeos com mensagens de esperança já
ultrapassaram a marca de 657 milhões de
visualizações no Youtube. Ele nos conta que,
quando iniciou seu ministério pastoral, ouviu
algo de um amigo que o deixou
profundamente triste: “você não leva jeito
pra pregar”. Na época ficou chateado com
esse feedback negativo, mas mal sabia que
Deus tinha outros planos para ele.

Em oração, ouviu a voz do Espírito Santo
claramente o mandando abrir um canal no
Youtube. Foi dessa forma que ele começou a
produzir mensagens diárias e a abençoar
milhares de pessoas por todo o mundo.



Talvez, realmente, ele pode não levar jeito para
pregar nos púlpitos das igrejas porque Deus o
chamou para ser um pastor diferente, com a
linguagem certa para atender ao público da
internet. Esse é o propósito dele e por isso seu
canal só cresce em visualizações.

Uma coisa é certa: o Senhor tem chamado a
muitos adoradores para trabalhar no meio
digital. Estamos vivendo um momento novo
na história, e as tecnologias vieram para
ampliar a comunicação.

Essa é uma oportunidade que está acessível à
nossa geração e precisamos nos despertar
para cumprir com os propósitos do Pai. Em
Mateus 24.14 está escrito:

“E este evangelho do reino será
pregado em todo o mundo, em
testemunho a todas as nações, e
então virá o fim.”

Eu não consigo imaginar como o evangelho de
Cristo seria pregado em todo o mundo, senão
pelo meio digital. Missionários online estão
chegando a lugares em que é proibido pregar
o evangelho; porém, com o auxílio das
tecnologias, a palavra de Deus está entrando



nesses países – e muitos estão conhecendo o
Senhor.



Passo 2:
Defina o público-
alvo e mantenha
o foco

Muitas dúvidas podem surgir nesse processo
de definição do público-alvo. Um leigo em
comunicação pode achar que deve disparar
uma mensagem com a mesma linguagem
para todo mundo ao mesmo tempo. É natural,
afinal sabemos que a solução para os
problemas da humanidade está na mensagem



da cruz e ficamos ansiosos para contar ao
mundo inteiro a boa notícia.

Mas, em se tratando de mídia social, a
mensagem terá o efeito desejado quando
direcionada para o público-alvo. Imagine que
existem milhares e milhares de conteúdos
sendo lançados diariamente na internet.

Mesmo que uma pessoa passe a vida inteira,
durante as 24 horas do seu dia para consumir
esses conteúdos, jamais conseguiria absorver
esse vasto material. É impossível, porque não
temos capacidade cognitiva e nem tempo
hábil para reter tanta informação.

As pessoas acessam a internet para procurar
conteúdos de seu interesse naquele momento.
O primeiro lugar em que a maioria das pessoas
pesquisa é no Google. Lá ela coloca as
palavras-chave pelas quais procuram a
informação e os mecanismos de busca
expõem tudo o que encontram sobre o tema.

No Youtube dá-se da mesma forma: a pessoa
digita o assunto no campo de pesquisa e o
Youtube apresenta os conteúdos relacionados
àquelas palavras-chave.



Então, o segredo para que a sua mensagem
chegue até o destinatário é criar conteúdos de
acordo com o que ele está pesquisando na
internet.

Por exemplo, uma pessoa que está
enfrentando uma crise no casamento acessa o
Youtube e digita a frase “crise no casamento”.
Se a sua especialidade é trabalhar com casais e
você tem vários vídeos falando sobre crise no
casamento, seu conteúdo terá grande chance
de ser acessado por aquela pessoa.

Mas, isso não acontece num passe de mágica.
Existem estratégias de SEO (Search Engine
Optimization) que você deve aplicar em todo o
seu conteúdo, sinalizando o seu tema com
palavras-chave.

A lógica dos mecanismos de busca é muito
simples: os usuários pesquisam por "X", o
produtor de conteúdo produz e publica “X”,
logo os mecanismos de busca entregam “X”.



Se o produtor de conteúdo não conhece a
fundo as necessidades de seu público alvo,
corre o risco de publicar “X” enquanto seu
público está pesquisando por “Y”.

Dessa forma, os mecanismos de busca não
encontrarão o seu conteúdo, porque a função
deles é cruzar as palavras-chave entre produtor
e usuário. Seguindo esse critério, os
mecanismos de busca vão trabalhar a seu
favor, gerando tráfego orgânico ou gratuito
para o seu site ou canal no Youtube.

Como escolher o público-alvo

A escolha do público-alvo está intimamente
ligada ao seu propósito. Se você tem um
chamado de Deus para trabalhar com
aconselhamento de casais, o seu público-alvo
então será composto de casais que têm
problemas no casamento.

 Você ainda pode fechar esse tema para jovens
casais que precisam de orientação no início do
casamento. Se você tem o dom da palavra e



deseja pregar no Youtube, precisa também
definir o perfil do público que irá consumir seu
conteúdo.

Por exemplo, Homens e Mulheres de 30 a 45
anos que buscam maturidade espiritual: a sua
mensagem será então dirigida para atender a
esse perfil de público. Muitos questionam:

“Ah, mas eu não posso falar pra todo
mundo? Afinal esse é um assunto que serve
pra muita gente”.

Sim, pode até ser que outros públicos
consumam seu conteúdo; entretanto, para
iniciar seu projeto de evangelismo digital, você
precisa direcionar seus conteúdos para um
perfil específico de público. Isso decorre
porque a sua comunicação precisa parecer
pessoal.

A pessoa que abrir o seu vídeo precisa sentir
que tudo o que você está dizendo é para ela, e
tal efeito só será possível se você tiver um
conhecimento profundo sobre o
comportamento do público escolhido por
você.

Neste segundo passo faça uma pesquisa
profunda buscando delinear o perfil do seu



público-alvo, ou seja, do público que você
deseja atingir com a sua mensagem. Levante o
máximo de informações possíveis relacionadas
a ele.

A seguir, seguem algumas perguntas que vão
ajudá-lo nessa busca. Mas, fique à vontade
para levantar outros dados que achar
pertinente ao seu tema.

Quem é seu público?
Qual faixa etária?
Qual sexo?
Qual o grau de instrução?
Quais são suas dores?
O que aflige seu coração?
Quais são os gatilhos que têm gerado aquele
problema?
O que ele gosta de ouvir?
O que ele precisa ouvir?
Quais soluções ele está procurando?
Qual o seu estilo de vida?
Como gosta de levar a vida?
Qual sua rede social preferida?
Quanto tempo do seu dia costuma passar na
internet?
Conhece a Jesus?
Quais suas objeções em relação ao
evangelho?
Quais seus medos?



Depois de levantar o máximo de informações
possíveis, você transformará o seu público
numa persona. Ou seja, em seu imaginário
você vai criar uma personalidade de alguém
que represente o seu público. Este é apenas
um e exemplo, mas sua persona deverá ficar
mais ou menos assim:

Persona:

Evangelina é uma mulher de 40 anos,
casada, tem filhos e passa por crise no
casamento. Está em busca de ajuda
para solucionar seus conflitos
conjugais. Gosta de pesquisar vídeos
no Youtube e Instagram com
mensagens de aconselhamento para
casais. Seu maior medo é a separação
da família. Seu sonho é solucionar
seus problemas conjugais e ter paz e
harmonia na família. Evangelina não
tem muitas amigas e nem frequenta
igreja, mas gosta de ouvir palavras
com conotação espiritual. É uma
mulher ansiosa e cheia de conflitos
internos.

Pode parecer perda de tempo criar uma
persona, mas depois de todo esse trabalho
feito, você terá clareza a respeito de com quem



estará conversando nos seus vídeos. Sua
linguagem será personalizada para um público
que tem exatamente o perfil da sua persona.
Isso torna tudo mais fácil para o planejamento
de conteúdo. Você saberá o que seu público
necessita e vai entregar exatamente o que ele
procura: a solução para suas dores ou
problemas.

Quais ferramentas usar para
identificar o perfil do público-
alvo

Nesse processo de definição de público-alvo,
você pode fazer uso de algumas ferramentas
gratuitas de marketing digital que são
excelentes para ajudar a validar as suas
impressões sobre eles.

1- Pesquisa no Google:

O Google é a maior fonte de informações do
mundo. Essa plataforma de busca é
precisamente o primeiro lugar a que



recorremos para procurar qualquer assunto de
nosso interesse.
As nossas buscas são armazenadas pelos
algoritmos e transformadas em dados que são
usados no marketing digital para mostrar o
comportamento das pessoas na internet.

O Google é um poderoso recurso e está
acessível a qualquer pessoa. Você pode usar a
pesquisa do Google para entender o que seu
público tem pesquisado na internet. Esses
dados revelam suas necessidades em tempo
presente.

Por exemplo, imagine que seu público-alvo é o
descrito acima. A Evangelina está passando
por uma crise no casamento; assim, para você
detectar o que ela está pesquisando, basta
digitar a frase “crise no casamento” e o
Google vai abrir uma lista com algumas
sugestões de pesquisa sobre esse tema.

As que aparecem em primeiro lugar são as
frases mais pesquisadas sobre o assunto. No
quadro abaixo, é possível identificar que dentre
as buscas realizadas no Google, “crise no
casamento o que fazer”, aparece em primeiro
lugar. O destaque em negrito “o que fazer”
revela que o público busca por soluções nessa
área.



Na sequência, aparecem outras buscas como:
crise no casamento durante a gravidez, por
causa de dinheiro, 7 anos, etc.

Note que cada palavra dessas em negrito é
uma fonte de conteúdos que podem ser
entregues em artigos no blog, vídeos, posts
nas redes sociais, ebooks, cursos online etc.

Você não precisa ficar tentando adivinhar o
que se passa na cabeça das pessoas, é só
acessar o Google e digitar assuntos
pertinentes ao seu nicho – pronto, logo terá
um arsenal de informações valiosas, e tais



informações o ajudarão a produzir conteúdos
estratégicos que lhe trarão ótimos resultados.

2- Youtube:

O Youtube também é uma excelente fonte de
pesquisa e funciona da mesma forma que o
Google. Uma vantagem de ter seus vídeos no
Youtube e usar a estratégia de SEO é que eles
também são entregues no mecanismo de
busca do Google.

Ou seja, sempre que alguém procurar por
conteúdos com a sua temática, seus vídeos
aparecerão na aba vídeos do Google. Veja a
figura:





Seguindo a mesma temática, perceba que no
Youtube também “crise no casamento o que
fazer” aparece como a primeira opção nas
buscas, entre os primeiros na lista está
“Cláudio Duarte”, que é um especialista no
assunto.

Note ainda que crise no casamento após o
nascimento do filho aparece e também crise
no casamento durante a gravidez.

Olhando esses dados, fica muito claro que tipo
de assunto poderia atender às necessidades
desse público:



- o que fazer quando o casamento está em
crise;

- como superar as crises durante a gravidez;

- como superar as crises após o nascimento
dos filhos.

Somente esses três tópicos já poderiam gerar
uma agenda editorial com muito conteúdo.
Mas, se você ainda quer ir além e descobrir a
opinião das pessoas que estão passando por
esses problemas, basta acessar os vídeos com
maior número de visualizações e ler os
comentários. Ali você terá impressões reais
sobre o drama daquelas pessoas, impressões
essas que também servirão como parâmetros
para a entrega de mensagens que realmente
venham atender às suas necessidades.

3- Google Trends:

O Google Trends é também uma ferramenta
de pesquisa gratuita que mostra as buscas na
internet por uma linha do tempo. Nela é
possível digitar o termo de pesquisa,
acompanhar o crescimento no período e
analisar o desempenho por região do país.



Essa ferramenta pode servir como apoio na
escolha do tema, no planejamento de
conteúdo, para decidir o lançamento de um
infoproduto ou até mesmo um livro. Porque
ela valida se a sua ideia tem procura na
internet e também se esse assunto está ou não
em crescimento.

4- Answer The Public:

Essa é uma ferramenta de pesquisa paga, mas
que dá a opção do usuário pesquisar no plano
gratuito um número limitado de palavras.

Answer The Public é uma ferramenta
fantástica que oferece um leque de frases

https://answerthepublic.com/


exatamente como são feitas as perguntas no
Google. Seu uso pode ajudar a identificar
títulos para textos, livros, vídeos etc.



5- Semrush:

A Semrush é uma plataforma excelente para
pesquisas de palavras-chave ou domínio de
sites. É uma ferramenta completa, ela
apresenta não só os resultados dos termos de
pesquisa como também gráficos com volume
de buscas e tendências de mercado.

É uma ferramenta paga que é utilizada pelas
marcas de diversas maneiras, entre elas, para
descobrir quais produtos que seu público alvo
está buscando na internet e ofertá-los nas lojas
virtuais.

Há possibilidade de se fazer uso da ferramenta
no plano gratuito também, mas perceba que
mesmo com suas funções reduzidas, o plano
gratuito também oferece bastante informação
sobre a palavra chave pesquisada.

https://pt.semrush.com/


6- Amazon:

Outra forma de identificar a opinião do
público-alvo é acessando os livros vinculados
ao tema que você pretende trabalhar na
amazon.com.br e ler as opiniões dos leitores
sobre aquele livro.

Esses comentários são uma fonte riquíssima
de informação sobre a sua ‘persona’ e está
disponível para qualquer pessoa; basta
acessá-la e dedicar um tempo lendo e
percebendo os pontos de interesse quanto à
sua temática.

https://www.amazon.com.br/


Depois de levantar todas as informações
inerentes ao seu público-alvo e conhecer a
fundo as suas dores e necessidades, mantenha
o foco em seu tema, produzindo e entregando
as respostas que seu público está buscando na
internet.



Passo 3:

Defina as mídias
sociais

A escolha da mídia social está intimamente
ligada ao perfil do público-alvo. O conteúdo
precisa estar onde os consumidores estão.

Se o seu público tem o hábito de assistir a
vídeos no Youtube e quase não acessam o
Facebook, então o Youtube precisa ser a mídia
social prioritária para a entrega da mensagem.



Não caia no erro de começar a trabalhar o
evangelismo digital sem pesquisar os hábitos
de consumo da sua persona.

Eu vi isso acontecer no início da pandemia em
2020, em que muitos pastores ficaram
perdidos com a mudança repentina de cultos
presenciais para cultos online. Sem saber
como proceder, alguns faziam transmissões do
culto no Instagram enquanto que seu maior
público estava no Facebook. Outros não
conseguiam perceber a diferença entre as
redes sociais e ficavam sem saber qual a
decisão mais acertada a ser tomada.

Para colaborar com a Igreja de Cristo, na época
eu criei um curso online gratuito ensinando
como fazer a transmissão dos cultos e quais as
ferramentas adequadas para a transmissão. Foi
um tempo muito precioso de compartilhar de
conhecimentos e satisfação por receber
mensagens de gratidão enviadas por pastores
de diversos lugares do Brasil que foram
beneficiados com as dicas que passei no
treinamento.

Um erro comum para qualquer produtor de
conteúdo é querer abraçar todas as redes
sociais de uma vez. O ideal é direcionar seus



esforços em duas redes sociais no máximo
para conseguir obter resultados satisfatórios.

Isso porque seguir uma agenda diária de
conteúdos estratégicos é algo que demanda
muito tempo e nem todo evangelista que está
começando seu ministério digital dedica-se
exclusivamente a este trabalho.

Geralmente a pessoa tem outras
responsabilidades durante o dia e acaba
sobrando pouco tempo para investir no projeto
digital. Quanto menos mídias, mais focado
será o seu projeto.

Com o passar do tempo, virá o crescimento em
número de seguidores e visualizações e um
possível rendimento financeiro para ampliar o
projeto e até mesmo contratar uma equipe
para cuidar da rotina diária que demanda
muito tempo como a edição de vídeos, criação
de arte para posts, agendamento de posts,
produção de textos etc.

Estar numa rede social só porque é a moda da
vez não vai garantir que seu conteúdo chegue
para o público-alvo. Essa é uma decisão que
deve ser tomada estrategicamente, da mesma
forma que você identificou o seu nicho de
atuação e o tema do seu projeto evangelístico.



Você até pode ter presença em outras redes
sociais para garantir que as pessoas te
encontrem, mas precisa dedicar mais tempo
naquelas que mais lhe ajudarão a atingir seus
objetivos.

O primeiro passo para a escolha da mídia que
você usará para entrega da mensagem é
buscar entender a função de cada uma e
como as pessoas fazem seu uso.

Existem várias mídias sociais disponíveis. Mas,
a seguir selecionei as principais que acredito
serem adequadas para o evangelismo digital.
Porém, sinta-se livre para usar aquela que o
Espírito Santo lhe der direção:

Whatsapp e Telegram

O Whatsapp e o Telegram são dois poderosos
mensageiros bastante utilizados por todo o
mundo. O Whatsapp sozinho agrega 2 bilhões
de usuários ativos, enquanto que o Telegram já
alcança 500 milhões de usuários.

É impressionante como esses aplicativos - em
especial o Whatsapp - já estão entranhados
em nossa cultura digital. As pessoas valem-se
dessas mídias para troca de mensagens



rápidas, chamadas de voz ou de vídeos,
videoconferência, compartilhamento de áudio,
arquivos, fotos e vídeos.

São tantos os seus benefícios que, após a
popularidade do Whatsapp, vimos pouco a
pouco as ligações telefônicas sendo deixadas
em segundo plano.

Embora os mensageiros tenham um poder
muito grande de estreitar relacionamento
devido à facilidade de acesso entre os usuários,
o seu mau uso pode também causar muitos
aborrecimentos.

Por isso, tome muito cuidado para não
exagerar na entrega de conteúdos
evangelísticos nessas mídias. Procure enviar
mensagens com moderação e de cunho
pessoal.

Um “olá, lendo esse texto lembrei de você.
Como você está minha amiga?” pode ser
muito mais produtivo do que o envio diário de
um monte de vídeos que podem nem ser
vistos pela pessoa.

Um dos grandes dilemas dos celulares hoje é a
falta de memória. Enxertar vídeos em excesso
nos Whatsapps alheios pode ser muito



inconveniente e ainda gerar distanciamento
com seu público. Não que você não possa
enviar um vídeo ou algo assim, mas procure
usar essa ferramenta com sabedoria.
Compartilhe somente quando aquilo for
realmente importante para aquela pessoa.

Lembre-se de que o teor particular da sua
mensagem proporciona maior proximidade
com as pessoas do que se você simplesmente
compartilhar um conteúdo.

Facebook

O Facebook é a maior rede social do mundo,
conta hoje com 2,7 bilhões de usuários e é a
mais completa delas. Mesmo com tantas
previsões de que a mídia está ficando
ultrapassada, a plataforma está sempre se
renovando e buscando novas funcionalidades
para seus usuários.

No Facebook é possível publicar todos os
formatos de conteúdo que existem: textos,
vídeos, links, transmissão ao vivo, salas de
videoconferência etc. O Facebook tornou-se
mais que uma plataforma de usuários, é
também um gerador de negócios. O Facebook



Ads é o gerenciador de anúncios do Facebook
e também do Instagram.

Entre os usuários do Facebook apresenta-se
em crescente o público sênior (entre 35 e 54
anos). O Facebook possui uma interface
intuitiva e permite a publicação simultânea
com o Instagram, facilitando o tráfego dos
usuários entre as duas plataformas.

As pessoas acessam o Facebook para se
atualizar no que está acontecendo com a sua
rede de amigos, para ver as notícias que estão
gerando polêmica, para consumir conteúdos
de entretenimento, para assistir a lives ou
transmissão ao vivo, para ver o stories do dia,
para enviar mensagens e até mesmo para
fazer videoconferências.

Essa é uma ótima plataforma para o
evangelismo digital, pois as pessoas
costumam acessar os vídeos, os links com
chamadas para um texto no blog, imagens
com frases de impacto etc.

O Messenger é o mensageiro do Facebook,
sendo muito utilizado para conversas privadas
entre os usuários da plataforma. Ele é um
excelente aliado para dialogar com aqueles
que se mostram interessados em saber mais



sobre o conteúdo publicado. Ou seja, é uma
ferramenta excelente para interagir com
pessoas que curtirem seus posts
evangelísticos.

Uma característica importante a ser destacada
nos conteúdos dessa plataforma é a
capacidade de gerar diálogo por meio das
publicações. As pessoas gostam de comentar,
curtir e compartilhar quando aprovam o
conteúdo que viram. Por isso, vale a pena
investir em conteúdos inteligentes, divertidos
e que reflitam o que o público valoriza.

Instagram

O Instagram é uma rede social online para o
compartilhamento de vídeos e fotos feitos por
celulares. O objetivo dessa rede social é
integrar os usuários por meio de diversos
formatos de fotos e vídeos com filtros que
facilitam as publicações.

A plataforma registra pouco mais de um bilhão
de usuários ativos e está entre as mais
queridas pelos brasileiros, principalmente
entre o público mais jovem.



Um diferencial do Instagram são as múltiplas
formas com as quais você pode publicar o
conteúdo. É como se existissem várias redes
sociais dentro de uma e da mesma forma,
tendo públicos específicos para cada uma
delas. Veja os exemplos a seguir:

Feed do Instagram:

No feed você pode publicar fotos e vídeos em
formatos 1080x1080pxls. O conteúdo do feed é
um conteúdo de base, que vai ficar como o seu
cartão de visita. Ou seja, toda vez que alguém
acessar o seu perfil, vai visualizar os posts do
feed.

Nele você pode inserir textos que deixarão o
seu post com mais qualidade. As #hashtags
também deverão ser inseridas ao final do texto
e precisam estar relacionadas ao tema do seu
post. Elas funcionam como as palavras-chave
do Google, porém dentro do Instagram,
tornando acessível o conteúdo para os usuários
que pesquisam por temas do interesse deles.

Você pode escolher personalizar o feed do
Instagram com posts constituindo um
mosaico colorido ou até da mesma cor,
criando uma identidade visual para seus posts.
Mas, se preferir, pode trabalhar com cores



variadas e deixar a criatividade solta para fluir
de acordo com a temática do dia,
personalizando apenas a assinatura dos posts.

No feed você pode evangelizar publicando
imagens com frases de impacto, versículos
bíblicos, dicas úteis, notícias etc. Busque
mostrar sempre algo relevante para o seu
público. É possível também publicar vídeos
curtos com reflexões diárias, dicas, orações,
chamada para ação etc.

Stories

O Stories é outra forma de publicações rápidas,
em que você poderá exibir os bastidores do
seu trabalho, participação em eventos,
anúncios, mensagens etc.

Você pode evangelizar no Stories contando
testemunhos diários, mensagens que você
recebe de pessoas narrando como Deus
transformou a sua vida mediante os conteúdos
de sua publicação.

O interessante dessa ferramenta é que, ao
utilizá-la, o Instagram deixa sua imagem em
destaque no início do aplicativo, gerando um
volume de visualizações bastante expressivo e
a chance de interação maior com seu público.



O próprio Instagram oferece filtros no
aplicativo para que o usuário possa utilizá-lo
em seus vídeos ou fotos, tornando-os mais
atrativos. Mas existem aplicativos gratuitos
excelentes para edição rápida de vídeo e foto
adequando-os para publicar no Instagram.

Reels

O Reels é uma ferramenta de vídeos de até 30
segundos que também pode ser publicada e
disponibilizada no feed. A ideia do Reels é
engajar o público por meio de conteúdos
divertidos.

Para isso, o Instagram também disponibiliza
efeitos e filtros para o usuário aplicar no
momento da publicação.

É possível também usar esse recurso no
evangelismo digital entregando mensagens
rápidas, divertidas ou não, pois o alcance das
publicações no Reels é muito bom quando
comparado com o conteúdo do feed.



IGTV

Se a ideia é publicar vídeos longos, então o
IGTV é a ferramenta certa para isso. O
Instagram disponibiliza essa ferramenta para
os usuários que desejam publicar conteúdos
com mais profundidade na plataforma.

Muitos pastores utilizam essa ferramenta para
publicar uma mensagem mais estruturada,
como uma pregação, uma reflexão ou
entrevistas.

Live

As lives do Instagram são excelentes para
aproximar os públicos já existentes e também
atrair novos seguidores. Utilize essa ferramenta
com sabedoria, lembrando que você estará
dialogando com seu público.

Interaja com eles, responda a perguntas, seja
carismático e acessível nas palavras.
Convide-os a mandar mensagem com dúvidas
no direct (que é a ferramenta de mensagens
privadas do Instagram).

É importante reforçar que as transmissões ao
vivo precisam ter essa característica relacional,
não caia no erro de só você falar, ignorando os



presentes, pois você pode correr o risco de
terminar a live sozinho. Assim, o verbo precisa
estar sempre na segunda pessoa: “VOCÊ”.
Exemplo: é para você que estamos falando, é
para você que essa live está acontecendo, algo
em você será transformado se ficar até o final
etc.

YouTube

Se o objetivo é propagar a palavra de Deus a
todo o mundo, o Youtube é sem dúvida uma
mídia social obrigatória. Isso porque a mídia
faz parte da Google, e este é o maior buscador
da internet.

A rede social conta com 2,3 bilhões de usuários
cadastrados, mas esse número pode
ultrapassar todas as mídias existentes se
fôssemos contabilizar os inúmeros acessos de
pessoas não cadastradas, como os idosos e as
crianças que apenas assistem seus conteúdos
pela TV.

Embora seja possível encontrar todo tipo de
conteúdo nessa plataforma, temos nela uma
“mata virgem” a ser explorada quando se trata
de evangelismo digital. Há muito trabalho a ser
feito. E aqueles que estão seguindo certinho o



manual da plataforma estão colhendo muitos
frutos dessa terra fértil.

Uma dica básica para que as pessoas
encontrem o seu vídeo nas pesquisas do
Google ou do Youtube é inserir a estratégia de
SEO (Search Engine Optimization) em todas
as publicações. Escolha uma ou duas
palavras-chave do que se trata aquele
conteúdo e certifique-se de digitá-la no título,
na descrição do vídeo e nas tags. Isso facilitará
que os mecanismos de busca encontrem o seu
conteúdo e o entregue aos usuários de forma
orgânica.

Além disso, capriche no thumbnail (imagem
de capa) do seu vídeo. Utilize fontes grandes e
cores fortes para destacar o título do vídeo.

Linkedin

Sim, Linkedin pode ser usado para o
evangelismo digital! Se você tem um chamado
ministerial para trabalhar com profissionais do
mundo corporativo, essa é a melhor
plataforma.

O Linkedin já soma mais de 300 milhões de
usuários ativos, que são pessoas ávidas por



crescimento na carreira profissional. Muitas
vezes, o que a pessoa busca não é o que ela
precisa, e o evangelismo digital pode entrar
justamente aí, oferecendo uma palavra de
refrigério para a vida estressante do
trabalhador, um fio de esperança ao
desanimado com a empresa, um chamado
para ação àqueles que já conhecem a Jesus,
mas andam tão ocupados no mundo dos
negócios que não percebem o abismo que
estão criando entre si e Deus.

São muitas as possibilidades de missão nessa
plataforma, basta deixar o Espírito Santo
conduzi-lo ao seu real chamado e focar na
publicação de conteúdos diários.

TikTok

Se a ideia é trabalhar vídeos divertidos e curtos.
O TikTok é uma rede social nova, no entanto
teve um crescimento absurdo em 2020,
agregando 689 milhões de usuários.

A mídia tem um perfil mais jovem e é muito
usada para criação de vídeos entre 15 e 60
segundos. A ideia base da plataforma é a
criação de memes ou vídeos para viralização.



Os usuários podem lançar desafios, reproduzir
coreografias, imitar famosos com o objetivo de
instigar os demais usuários a reproduzir as
brincadeiras.

Sabemos que as pessoas gostam mesmo é de
bom humor, e elas buscam por isso na
internet. Assim, se você tem aquele dom de
fazer as pessoas soltarem boas gargalhadas,
essa é a sua oportunidade de colocar o seu
talento em prol do Reino. Claro, faça tudo
debaixo de oração, com sabedoria e com foco
na salvação de almas para o nosso Deus.

Spotify

O Spotify é um serviço de streaming de
música e podcast que foi lançado em 2008 e
só nos últimos anos é que vem ganhando
mercado no Brasil.

Por meio da ferramenta Anchor fm é possível
que o usuário crie seus próprios podcasts,
edite, adicione efeitos sonoros e compartilhe o
conteúdo automaticamente em várias
plataformas de podcast.

Essa mídia é um excelente instrumento de
evangelização digital por meio da voz. Você

https://anchor.fm/


pode cantar, pregar, entrevistar pessoas, trazer
reflexões sobre algum tema específico etc.

A vantagem em ter seus conteúdos no Spotify
é que eles ficarão lá disponíveis por tempo
indeterminado, podendo ser ouvido por
pessoas de qualquer lugar do mundo a
qualquer momento. Diferente de áudios
compartilhados no Whatsapp, por exemplo,
que acabam se perdendo com o passar do
tempo.

As plataformas sociais estão sempre mudando
algo para atender às necessidades do mercado
e reter ao máximo a atenção das pessoas em
seus conteúdos. Por isso, é possível que haja
mudanças nessas informações dependendo
de quando você estará lendo este e-book.

Entretanto, o que eu espero que você absorva
daqui é o fato de que cada rede social tem o
seu propósito e você precisa descobrir tudo o
que ela oferece e que pode ajudar na entrega
de conteúdos cada vez mais atrativos para seu
público.



Passo 4:
Explore as
estratégias de
cada rede social
No capítulo anterior, apresentei as mídias
sociais que considero relevantes para iniciar o
evangelismo digital. Todas elas têm seu quê de
excelência; porém, para que seu conteúdo
realmente venha ganhar o mundo, é preciso
seguir alguns critérios estabelecidos pelas
próprias plataformas.



Poucos são os Youtubers que chegaram ao
topo sem nenhuma estratégia. Talvez, lá atrás,
quando o Youtube era uma mata virgem, isso
fosse possível. Contudo, com o excesso de
conteúdos que circulam hoje na internet,
torna-se cada vez mais difícil ser encontrado.

Talvez você já tenha experimentado publicar
um vídeo sem nenhuma estratégia e ver que
nada acontece. Ninguém visualiza, ninguém
curte, ninguém comenta. É muito
desanimador!

Eu já passei por isso e sei exatamente o que
significa. Mesmo eu sendo publicitária e
mestre em comunicação social, meus títulos
nada me ajudaram quando comecei a
desbravar esse mundo digital. Isso porque tive
que desconstruir um pensamento acadêmico
e imergir naquilo que realmente dá certo para
os que alcançam sucesso na internet.

Não tenho constrangimento em dizer que o
CristãoNaMídia já é o terceiro negócio que eu
empreendo na internet. Foram os erros
anteriores que me fizeram entender tudo o
que não devo fazer e geraram em mim parte
dos conhecimentos que tenho compartilhado
em e-books e cursos online.



Passei os últimos anos pesquisando o que
esses famosos da internet fazem para que seus
negócios digitais deem certo, desse modo
cheguei a algumas conclusões que quero
compartilhar com vocês neste e-book.

Isso porque meu desejo é que você inicie o seu
projeto evangelístico já sabendo o que dá
certo e, dessa forma, faça a obra de Deus
chegar mais longe num curto espaço de
tempo.

Entenda como funciona cada
mídia social

Independente de qual mídia social você for
trabalhar, precisa entender em profundidade a
sua operação. Isso porque o maior objetivo de
quem produz conteúdo é que eles sejam
entregues de forma orgânica aos usuários e, se
isso não acontecer, é porque a lição de casa
não está sendo feita como deveria.

Antes de qualquer coisa, pesquise quais são as
regras da plataforma que ajudam o seu
conteúdo chegar até o destinatário. Entenda



como explorar cada recurso que ela oferece.
Para isso, vá até a sessão de ajuda das
plataformas e leia o manual.

Há muitas informações que são importantes e
ignoradas pelos usuários. E isso acaba
comprometendo o crescimento do seu
negócio digital.

Além disso, as redes sociais estão sempre
implementando alguma regra ou recurso novo
e você precisa ficar antenado para não
comprometer os resultados de todo seu
trabalho.

Logo no início da pandemia de 2020, lembro
que muitos pastores queriam transmitir os
cultos online por meio do Youtube; porém,
como não haviam se preparado com
antecedência, seus canais tinham poucos
usuários. A recomendação do Youtube é que
para transmissões via celular é preciso ter 1.000
inscritos no canal. Percebi várias mobilizações
para chegar ao número exigido pela
plataforma. Porém, em muitos casos, esse
problema poderia ter sido solucionado se a
transmissão fosse realizada por meio de um
computador com webcam. Mas, ao invés de
olhar o que dizia a regra, grande parte deles



investiu tempo tentando alcançar os 1.000
inscritos no canal.

Num primeiro momento, pode até parecer que
a medida desesperada de sair pescando
seguidores para o perfil seja a melhor opção.
Porém, ao contrário desses seguidores o
ajudarem, podem até atrapalhar o crescimento
de seu canal.

Isso porque o Youtube também tem regras
quanto ao tempo de visualização dos vídeos.
Pessoas que só se inscreveram para o ajudar,
não terão paciência de ficar até o final
assistindo o seu conteúdo – acabam assistindo
alguns minutos e abandonam o vídeo. Como
resultado, os algoritmos do Youtube entendem
que seu vídeo não é bom, pois não reteve a
atenção do público até o final e
consequentemente acabam não entregando o
conteúdo para outras pessoas.

Em resumo, é melhor ter 100 inscritos no canal
que realmente são seu público-alvo, que
assistem a seus vídeos até o final, comentam,
curtem e até compartilham, do que ter 1.000
inscritos que não são seu público-alvo e só vão
prejudicar a entrega orgânica do seu conteúdo
aos que realmente são seu público de
interesse.



Percebe como é importante conhecer como
funciona cada mídia social? Somente assim
você estará investindo o seu tempo
produzindo conteúdos que realmente lhe
darão resultados.

Algumas plataformas até dão cursos gratuitos
para ajudar os produtores de conteúdo a
entregar cada vez mais material de qualidade
para seus seguidores.

O Facebook Blueprint, por exemplo, é uma
área do Facebook Business destinado a
ensinar como alavancar seu negócio online
com cursos e muitas dicas preciosas de
marketing digital.

Da mesma forma, o Youtube tem a Youtube
Creator Academy, que é um portal destinado
aos criadores de conteúdo, com cursos
gratuitos e dicas importantes na hora de
começar seu canal.

O objetivo de cada mídia social é reter a
atenção dos usuários e fazê-los passar o maior
tempo possível consumindo seus conteúdos.
Os algoritmos trabalham para nos manter
entretidos com os infindáveis conteúdos que
nos prendem ali na tela e quando vemos, já se
passou um tempão. Assim, as plataformas

https://pt-br.facebook.com/business/learn
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators/
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/creators/


estão sempre fornecendo cursos, dicas e novos
recursos para que esse objetivo seja alcançado
por seus produtores de conteúdo.

Depois de decidir em qual rede social você vai
focar o seu projeto de evangelismo digital,
procure acessar a área de negócios das
plataformas e levantar todas as informações
que puder.

Tenha Foco

Qualquer que seja a mídia social em que você
for trabalhar seu ministério digital, é preciso ter
foco no conteúdo.

A repetição de publicações dentro da mesma
temática, com palavras-chave ou #hashtags
vão sinalizando aos algoritmos que você é
especialista naquele assunto, e, fazendo assim,
toda vez que alguém buscar por aquele tema,
logo ele será entregue. São muitas as variáveis
que fazem um perfil social crescer, mas o foco
é essencial para se obter sucesso.

O foco no tema escolhido, o planejamento
editorial bem organizado, a sequência de
publicações sobre o mesmo assunto vão
gerando autoridade entre os seguidores.



Uma dica para não perder o foco é separar um
dia da semana para produzir o seu calendário
editorial. Prepare conteúdos dentro da sua
temática para pelo menos um mês de
publicação e utilize uma plataforma de
agendamento de posts, que farão as
postagens automaticamente no dia e hora que
você definir.

O Facebook tem o Estúdio de Criação que é
uma ferramenta gratuita para agendamento
de posts no Facebook e no Instagram. Mas, se
houver a necessidade de publicar em outras
plataformas, poderá adquirir um gerenciador
de múltiplas plataformas como a Mlabs por
exemplo.

Tenha profundidade

Sabemos que na internet circula muita
informação falsa, e nós como cristãos
precisamos ser exemplo também no
compartilhar de conteúdos. Assim, procure ter
profundidade no assunto que for abordar.

Estude, leia livros, veja o que outros influencers
estão falando sobre aquele tema. Mas, por

https://pt-br.facebook.com/formedia/solutions/creator-studio


favor, seja você o autor do seu conteúdo. A
autenticidade e a profundidade da mensagem
são combustíveis para gerar autoridade entre
seus seguidores. Até os algoritmos beneficiam
os conteúdos autênticos entregando-os para
um universo maior de pessoas.

Ofereça soluções

As pessoas estão nas redes sociais em busca
de conteúdos que satisfaçam os seus
interesses e, por isso, focar em soluções pode o
ajudar a ter um crescimento rápido na
plataforma.

Fale o que seu público precisa saber, ensine-os
a fazer algo, a mudar de vida, a recuperar
prejuízos. Lembre-se que os mecanismos de
busca vão entregar exatamente aquilo que os
usuários digitarem nas pesquisas.

Otimize toda a sua postagem com
palavras-chave que os auxiliarão a encontrar
pessoas que realmente estejam buscando por
conteúdos como o seu na internet.

Quando você produz conteúdo sob demanda,
não dependerá mais da caridade dos amigos



para entrar, curtir e compartilhar. Afinal, os
algoritmos estarão trabalhando a seu favor.

Percebe que o ambiente digital funciona como
uma máquina? Você produz com qualidade,
publica nas redes sociais obedecendo aos
critérios do algoritmo, e assim tudo fluirá no
automático.

Agora pense em quanto a palavra do Senhor
poderia ter ido muito mais longe se cada
evangelista soubesse dessas estratégias.

Trate seu projeto como um negócio

A maioria das pessoas erra ao iniciar um
projeto digital por não tratá-lo como um
negócio. Começam muitas vezes sem
planejamento, não investem o tempo
necessário para a produção de conteúdos, não
pensam que é um trabalho como qualquer
outro, mesmo em se tratando de conteúdo
evangelístico.

É importante entender que não importa qual
for o nicho de atuação que você for trabalhar
na internet ou se o seu objetivo não é ganhar
dinheiro – seu projeto precisa ser tratado como
um negócio.



Isso porque você vai precisar investir tempo e
recursos financeiros para que ele cresça. Sim,
você vai dedicar muito tempo produzindo
conteúdo, editando, criando, monitorando
resultados etc.

Além de também ter que comprar
equipamentos adequados para criar o seu set
de gravação, investir em anúncios
patrocinados e em ferramentas de
produtividade que na maioria das vezes são
pagas.

Se você entende o seu projeto digital como um
negócio, vai trabalhar os conteúdos de forma
estratégica focando também em atingir os
rendimentos necessários para, no mínimo,
arcar com as despesas do seu investimento e
ainda ter sobra para continuar investindo e
aperfeiçoando o seu conteúdo.

Alguns podem achar ser errado criar um
projeto evangelístico como se fosse um
negócio. Mas, nesse contexto, não me refiro à
lucratividade e sim à gestão do seu projeto.

Pense que o próprio sistema digital prevê a
monetização dos conteúdos mais visualizados.
As ferramentas estão preparadas para isso.
Então, se o seu projeto digital crescer, você



naturalmente receberá os frutos do seu
trabalho em espécie, podendo usar esse
recurso como quiser.

A grande maioria dos influenciadores digitais
que obtém sucesso acaba deixando seus
antigos trabalhos de lado para dedicar tempo
integral no empreendedorismo digital. Isso
porque chega uma hora em que a demanda
de trabalho requer maior atenção do
influenciador e os lucros já cobrem seus custos
pessoais.

E, se você pudesse dedicar oito horas por dia
produzindo conteúdos evangelísticos,
interagindo com seus seguidores, falando de
Jesus para as pessoas e percebendo vidas
sendo restauradas pelo seu ministério digital?
Uau! Que maravilha!

A boa notícia é que sim, com o
empreendedorismo digital você pode chegar a
esse nível no seu ministério e ainda ter um
bom rendimento financeiro para investir em
missão.

Mas, para isso acontecer, é preciso tratar seu
projeto como um negócio. Criar uma estrutura
digital, trabalhar os conteúdos de forma
estratégica utilizando as palavras-chave que



seus usuários estão procurando e apresentar
uma frequência diária de conteúdos.

Não dá para ter resultados extraordinários se
não investir numa produção constante de
conteúdos. Com a frequência e sequência os
resultados certamente virão.

Seja paciente

O empreendedorismo digital funciona como
qualquer outro negócio. Você investe pelo
menos dois anos para começar a obter
resultados.

Mas a vantagem da internet é que você pode
começar seu projeto com pouco ou nenhum
recurso financeiro. Não esquecendo que você
vai ter que investir muito tempo produzindo
conteúdos sem monetização.

No Youtube, por exemplo, só é possível
monetizar o canal após atingir 1.000 inscritos e
4.000 horas de visualização. Porém, depois
disso, você receberá cada vez que alguém
assistir a seus vídeos e ver os anúncios que são
exibidos pelo Youtube. E, se você tiver um blog,
por exemplo, poderá inserir o código html
fornecido pelo Google Ads no site e exibir



anúncios entre seus textos, o que possibilitará
rendimentos em dólares na sua conta
bancária.

Então, quando você for iniciar seu projeto
evangelístico, já comece certo, se garantindo
de todos esses recursos que lá na frente
poderão dar a você rendimento para custear
seu ministério.

Os resultados demoram a acontecer, mas uma
hora o seu trabalho começará a frutificar.
Nathalia Arcuri do canal Me Poupe revelou em
vídeo, quanto faturou com o Google Ads em
quase cinco anos de trabalho constante em
seu canal. Foram 680 vídeos, 5.440 horas de
trabalho, 292 milhões de visualizações e o
resultado disso: 750 mil dólares em sua conta
bancária. Saiba, no entanto, que chegar a esses
resultados não foi tão fácil assim, ela conta que
foram 12 meses de trabalho duro, produzindo
vídeos com frequência semanal para que
começasse a ser monetizada pelo Youtube.

Seu pagamento para um ano inteirinho de
trabalho foi de 12 dólares. No entanto, ela
insistiu, aumentou a frequência dos vídeos e
hoje colhe resultados surpreendentes falando
de um assunto complexo, mas com um jeito
divertido, e tem crescido cada vez mais.



A história dela não é diferente daquela dos que
estão no topo, faturando milhões de reais
todos os dias com conteúdo para o Youtube.
Todos eles trabalharam por anos sem ganhar
nenhum centavo, persistiram em produzir
conteúdos com frequência e se especializaram
para entregar cada vez mais conteúdos com
qualidade.

Claro que o objetivo do evangelismo digital é
outro, queremos que a palavra do Senhor
alcance as nações e, se tem algo que
precisamos nos espelhar em histórias de
sucesso como a da Nathalia Arcuri, é a
resiliência que teve diante de tantos
obstáculos.

Precisamos ser resilientes, aprender com os
erros e buscar cada vez mais produzir
conteúdos de qualidade para que vidas sejam
transformadas.

Veja meu caso, comecei a criar o
CristãoNaMídia no final de 2018, um ano após o
nascimento do meu segundo filho. Devido a
minha falta de fé ou medo de estar enganada
quanto ao chamado do Senhor para a minha
vida, fiz o caminho inverso da maioria dos
Youtubers famosos. Não queria exposição e



decidi fazer um trabalho de base, criando uma
estrutura forte para o que viria a seguir.

Comecei escrevendo dois e-books, produzindo
um curso online e, na sequência, criei meu site
cristaonamidia.com, já pensando num formato
adequado para a captura de leads (contatos).

Quando lancei o projeto em meados de 2019, já
tinha toda a estrutura adequada para capturar
contatos e trabalhar e-mail marketing na
sequência. Somente depois de seis meses que
lancei o curso é que começaram a nascer os
frutos do meu trabalho. A minha primeira
venda na Hotmart me gerou mais alegria do
que se eu tivesse ganhado um prêmio
milionário. Meus desafios continuam, mas,
com perseverança e muita oração, tenho visto
a mão do Senhor em todo esse trabalho.

Há outras formas de se manter o seu projeto
digital sem depender da monetização das
plataformas. Os infoprodutos são produtos
digitais que podem ser excelentes aliados para
gerar renda. Foi nisso que apostei quando
iniciei meu projeto digital.

Você pode criar cursos online, dar
treinamentos, realizar mentorias, criar e-books
e publicar em plataformas como a Hotmart ou



Amazon. E mesmo que você não tenha
habilidade para produzir conteúdos, há
possibilidade de trabalhar como afiliado,
divulgando infoprodutos de terceiros e assim
levantando recursos para subsidiar seu projeto.

Quando nos referimos ao ambiente digital, as
possibilidades de rendimentos são muitas. É
importante que você decida como vai levantar
fundos para subsidiar o seu projeto no início do
seu ministério digital, principalmente se tiver
que contratar algum profissional para edição
de vídeos ou criação de posts para as redes
sociais.

Parece muita informação, não é mesmo? Mas,
com estratégia e paciência, todos esses
detalhes serão ajustados. E você colherá frutos
em abundância pelo seu trabalho.



Passo 5:
Seja perito no
tema que
escolher
Seja qual for o tema de seu projeto
evangelístico, dedique-se em aprender o
máximo que puder sobre o assunto. A própria
palavra nos adverte:

“Se é ministério, seja em ministrar;
se é ensinar, haja dedicação ao
ensino;” Romanos 12:7



O dedicar-se a ensinar exige tempo de estudo,
de preparo, de reflexão, a fim de que se possa
transmitir aprendizado para as pessoas. Não
podemos criar um projeto evangelístico de
qualquer jeito.

Nosso Deus é zeloso e, nós, como imagem e
semelhança do criador, precisamos buscar o
conhecimento do Senhor.

Se esse livro fosse destinado a qualquer tema
secular, a receita do marketing digital seria a
mesma: aprofundar-se no tema que escolheu
para entregar o melhor para seu público. Mas,
aqui nós estamos nos referindo à palavra de
Deus, transformação de seres humanos, vida
eterna.

Portanto, se queremos ver os frutos do nosso
trabalho evangelístico, precisamos sim
corresponder às regras do marketing digital e,
mais ainda, buscar o entendimento da palavra
do Senhor em profundidade e assim
transbordar água viva no coração das pessoas.

Além do entendimento técnico sobre o
ambiente digital, a oração e a leitura bíblica
precisam fazer parte da sua vida
cotidianamente, em busca de inspiração no
Senhor. Um conteúdo produzido em oração vai



alcançar muito mais pessoas do que as
melhores estratégias de marketing.

Assim é porque o Espírito Santo sabe
exatamente qual a dor que as pessoas estarão
sentindo no momento em que seu conteúdo
for apresentado a elas.

As informações na internet muitas vezes são
perecíveis. Você publica agora e daqui certo
tempo já não farão mais sentido. A Palavra de
Deus, porém, tem validade eterna, o que nos
dá uma vantagem em relação aos demais
conteúdos, pois você vai publicar hoje, e ele
ficará lá sendo passado de geração a geração.

Em razão disso, ter uma vida de oração e
leitura da palavra vai o ajudar a buscar em
Deus os melhores assuntos a serem tratados,
você só vai usar os conhecimentos seculares
para cumprir com as regras das mídias sociais,
porque quem fará o seu conteúdo chegar aos
confins da terra é o Senhor.

Quando Deus me chamou para criar o
CristaoNaMidia, eu não entendia como seria
possível esse trabalho, pois não tinha nem
recursos financeiros e tampouco o apoio de
alguém. Na época eu almejava uma vaga no
mercado de trabalho, queria um emprego



simples, com horário pra chegar e sair, sem
exposições da minha imagem.

Foi quando clamando a Deus em oração por
respostas que não vinham, o Senhor me deu a
mensagem que está registrada em Isaias 41.
Esse trecho, em especial, falou profundamente
ao meu coração, fazendo-me entender que o
que Deus queria de mim era só que eu
agitasse (padejasse) o tema para as igrejas, o
resto seria com Ele.

Tu os padejarás e o vento os levará,
e o redemoinho os espalhará; mas tu
te alegrarás no Senhor e te gloriarás
no Santo de Israel. Os aflitos e
necessitados buscam águas, e não
há, e a sua língua se seca de sede;
eu o Senhor os ouvirei, eu, o Deus de
Israel não os desampararei. Abrirei
rios em lugares altos, e fontes no
meio dos vales; tornarei o deserto
em lagos de águas, e a terra seca
em mananciais de água. Plantarei
no deserto o cedro, a acácia, e a
murta, e a oliveira; porei no ermo
juntamente a faia, o pinheiro e o
álamo. Para que todos vejam, e
saibam, e considerem, e juntamente
entendam que a mão do Senhor fez



isto, e o Santo de Israel o criou.
Isaías 41:16-20

No começo tive muito medo do que iam falar
de mim, da opinião das pessoas, do que viria
pela frente, na verdade eu só queria um
emprego normal. Mas sempre em oração
ouvia a voz do Senhor “não temas, eu te
ajudo”.

E, para a Glória de Deus, eu correspondi ao seu
chamado e parti para a ação. Embora tudo
parecesse fácil, o próximo passo era o mais
trabalhoso, que foi correr atrás do meu
propósito.

Precisei me tornar perita em comunicação.
Tive que estudar, ler pilhas e pilhas de livros,
participar de vários cursos, assistir palestras
sobre o assunto. Enfim, foi um processo
demorado para a construção da minha base
de conhecimentos, mas que me conferiu
autoridade para falar sobre comunicação e
marketing digital.

Talvez sua história seja diferente da minha,
talvez você já tenha um repertório de vida
impressionante que facilmente poderá ser
transformado em vídeos, livros e cursos, além



de abençoar a vida de muitas pessoas com
esse material.

Porém, mesmo que você já domine o seu
tema, é fundamental se reciclar
constantemente. Ler artigos, livros, e-books,
fazer cursos etc. Estar atualizado, além de lhe
conferir autoridade diante de seu público,
esses conteúdos servirão como fonte de ideias
e temas a serem abordados em seu projeto
digital.

Mesmo assim, se você ainda não julga dominar
o seu tema como gostaria, vale a pena investir
em pesquisas, levantar os principais autores
que abordam o seu tema, ler livros, anotar
referências. Ou seja, fazer uma varredura no
encalço de informações que poderão ampliar a
sua visão e dessa forma o capacitar para
entregar conteúdos de excelência para seu
público.

Claro que a prática de oração e leitura da
palavra são itens obrigatórios na vida de um
evangelista digital, no entanto a busca por
conhecimentos e notícias pode funcionar
como gatilho para iniciar conversa nas redes
sociais.



Sem falar que esses conhecimentos também o
ajudarão a entender o perfil comportamental
do seu público, o que é um tremendo
benefício na hora de criar os conteúdos.

Não é porque proclamamos a palavra de Deus
que temos que ser alienados sobre o que
acontece no mundo. Muito ao contrário,
devemos estar atentos aos assuntos mais
comentados na internet, os famosos top
trends.

Se entendermos isso, teremos nas mãos uma
ferramenta poderosa para produção de
conteúdos, que é um dos grandes problemas
para quem está iniciando um projeto digital.

As pessoas começam a produzir conteúdos
aleatórios e, logo que acaba seu repertório de
ideias, desistem no meio do caminho.
Crie o hábito de anotar frases, notícias,
estatísticas e quaisquer outros itens que achar
interessante falar a respeito. Destine um bloco
de notas só para registrar esses insights que
forem surgindo em sua rotina diária. No dia em
que faltar ideia, é só consultar a sua
agendinha.

Percebe como é importante tornar-se
especialista em seu tema? Além de transmitir



confiança na sua fala e gerar credibilidade com
seus públicos de interesse, você facilita a sua
vida na hora de criar a sua agenda de
conteúdos.

Não caia no erro da maioria dos aventureiros
na internet que apressadamente saem criando
conteúdos aleatórios e muitas vezes falam de
assuntos que não dominam e navegam na
superficialidade dos conteúdos.

Somos evangelistas apaixonados pela missão,
temos a marca de Cristo em nossos corações e,
por isso, nos dedicamos a entender em
profundidade aquilo que será o gatilho para a
transformação de vidas.

Precisamos navegar em águas profundas para
entregar tanto o leite ao menino na fé, quanto
o alimento sólido aos mais entendidos (1
Coríntios 3). Não faça de qualquer jeito aquilo
que o Senhor o chamou para fazer com
excelência.

Seja autêntico, crie seus próprios conteúdos
baseado na direção que o Senhor apontar e
não naquilo que os influenciadores da moda
estão fazendo. Você pode sim modelar
algumas estratégias de quem obteve sucesso,
mas não caia no engano de copiar o outro. Isso



porque quem alcança o sucesso justamente
chega lá porque foi diferente em suas
abordagens.

Veja o pastor Deive Leonardo, foi na contramão
dos pastores de seu tempo e, em vez de
escolher o tradicional púlpito para pregar,
optou por falar para as câmeras, tornando-se
em pouco tempo o responsável pelo maior
canal de pregação do mundo na internet.

Em janeiro de 2021, as estatísticas de seu canal
apontavam para quase cinco milhões de
inscritos e mais de 250 milhões de
visualizações no Youtube. Sem analisar a linha
teológica, convido-o para acessar o canal do
pastor Deive e analisar o zelo que ele emprega
no design das thumbnails (capa dos vídeos),
nos equipamentos de gravação, no cenário, na
edição dos vídeos e nos títulos.

Seus conteúdos são marcados pelas dores que
a maioria das pessoas enfrenta na vida.
Dilemas em comum que são usados como
gatilhos de atração do público para a
introdução da palavra de Deus.

Acredito que o sucesso do pastor Deive esteja
relacionado primeiramente ao chamado
evangelístico de Deus para a sua vida e, em



segundo lugar, pela sua autenticidade na
criação de seus vídeos. Em entrevista no
Danilo Gentili, ele diz que Deus deu toda a
estratégia de como ele faria os dez primeiros
vídeos e, logo na primeira publicação, de forma
despretensiosa ele foi surpreendido com dez
mil visualizações.

Casos como o do pastor Deive merecem ser
observados como exemplo do que é atender
ao chamado do Senhor para um evangelismo
digital estruturado, organizado e que dá
resultados.



Passo 6:
Entenda os
formatos para
entrega da
mensagem

Pode parecer desnecessário usar um capítulo
deste e-book para falar sobre o formato dos
conteúdos nas mídias sociais. Porém,
considero um assunto relevante diante de



tanta poluição visual que circula na internet
por falta de conhecimento.

Geralmente, o evangelista não está interessado
em estética, sua preocupação está em
anunciar o Reino de Deus por toda parte. E
não há nada de errado nisso; todavia, em se
tratando de mídias sociais, existem alguns
critérios que precisam ser seguidos para que o
visual de seu conteúdo seja atrativo para o
usuário.

Nós costumamos gostar daquilo que nossos
olhos aprovam, não é mesmo? E geralmente
são coisas bonitas de se ver. Muitas vezes na
simplicidade e falta de alguém instruído para
orientar, o evangelista grava seu áudio com a
melhor das intenções, mas cheio de ruídos e
compartilha nos grupos de Whatsapp.

Outras vezes publica um vídeo sem uma
imagem de capa (thumbnail) adequada, ou
também grava um vídeo e o publica em todas
as plataformas sem adaptá-lo ao formato de
cada uma delas.

Na pandemia (2020), muitos pastores tiveram
que adaptar os seus cultos para transmiti-los
nas redes sociais a partir de suas casas;
entretanto, sem ajuda de uma equipe de



mídia, não conseguiam posicionar a câmera
corretamente. Era um tal de cabeça cortada,
metade da câmera filmando o pastor e
metade filmando a parede, transmissão ao vivo
com a luz apagada, celular caindo no meio da
transmissão etc. Olha!

Que sufoco nossos queridos pastores tiveram
que enfrentar! Com certeza isso ficará marcado
em sua carreira ministerial.

Erros de produção como esses são comuns
nos conteúdos evangelísticos e, por isso,
dediquei esse tópico para que não mais seja
um problema em nosso meio.

O primeiro ponto que acredito ser essencial
para qualquer produtor de conteúdo saber é
qual o tamanho ou formato adequado para a
mídia social que ele vai publicar.

Em caso de vídeos, por exemplo, o formato
padrão aceito nas mídias sociais é o MP4 por
ser mais leve e adequado para a internet. Além
disso, é importante também se atentar às
dimensões dos vídeos. Por exemplo, o Youtube
e o Facebook aceitam vídeos na horizontal
para o feed (1920x1080 pixels) e vertical
(1080x1920) para stories. Dessa forma, os vídeos



ficam adaptados para serem vistos sem perder
qualidade em qualquer dispositivo móvel.

No Facebook, os vídeos também podem ser
publicados em formato 1080x1080. Já o
Instagram trabalha com dois tamanhos de
vídeo, o formato quadrado, ou seja, 1080x1080
pixels quando o vídeo for postado no feed e o
formato vertical 1080x1920 para vídeos do IGTV,
Reels e Stories.

Em caso de postagens com imagens, é
importante consultar a plataforma para
conferir as medidas indicadas a fim de que a
postagem seja publicada sem perder
qualidade.

Abaixo você pode conferir as dimensões para
Facebook e Instagram, mas minha sugestão é
que consulte a seção de ajuda da mídia social
que vai trabalhar e anote as medidas, pois você
as usará em todos os seus posts.

Post de Imagens para Facebook

A foto do perfil da sua Página:



● Criar nas dimensões de 170 x 170 pixels e
em formato PNG para ficar com fundo
transparente.

A foto da capa da sua Página:

● Criar em dimensões de 851 pixels de
largura e 315 pixels de altura em formato JPG e
que o arquivo tenha até 100 KB.

Imagem para o Feed do Facebook e
Instagram

● Criar em dimensões de 1080x1080 pxls.
em formato JPG ou PNG com tamanho
máximo de 30MB.

Imagem para Stories do Facebook e
Instagram

● Criar em dimensões de 1080x1920 pxls
em formato JPG ou PNG com tamanho
máximo de 30MB.



No caso das transmissões ao vivo (lives), é
muito importante também observar onde será
feita a transmissão. Se for transmitida no
Instagram, a câmera precisa estar na posição
vertical, no Facebook pode ser das duas
formas, embora a mais confortável seja a
posição horizontal, pois muitas pessoas
assistem as lives pela televisão. Enquanto que
no Youtube a câmera precisa estar na posição
horizontal.

Além das dimensões, observe também a
estética dos posts. É fundamental equilibrar a
quantidade de textos e a combinação das
cores dos elementos presentes no post como
textos e figuras. Se você nunca ouviu falar em
como as cores influenciam nas emoções e
desejos do consumidor, vou deixar o link de
um artigo da Rock Content no final deste
e-book para que você possa entender sobre a
psicologia das cores. Vale muito a pena ler,
pelo menos para ter consciência sobre elas e
não ficar usando cores fora de contexto em
suas publicações.

Os textos presentes nas imagens precisam ser
enxutos, focados na palavra-chave daquele
assunto e também podem ser alternados os
tamanhos das fontes, dando mais destaque ao
que realmente é o cerne da mensagem.

https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/
https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/
https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/


Evite frases inteiras em imagem de post, que,
para ler, a pessoa precisará parar. Lembre-se
dos antigos outdoors, aquelas placas enormes
fixadas nas estradas, nas quais, não
importando a velocidade do seu automóvel,
batendo os olhos rapidamente você entendia
todo o contexto da mensagem.

Assim também são as imagens de post, as
pessoas estão correndo os olhos na tela de
seus celulares e num piscar de olhos poderão
ou não entender a sua mensagem. Vai
depender do quanto de texto você coloca nela.
Muitas vezes a foto que você usa já traz em si a
mensagem, sem precisar inserir tanta
informação na arte.

Essa estratégia é tão abençoada que o próprio
Deus a ensinou ao profeta Habacuque e até
hoje é aplicada no mundo do marketing.

“Escreve a visão e torna-a bem
legível sobre tábuas, para que a
possa ler quem passa correndo.”
Habacuque 2:2.

Então, é sempre bom lembrar que as pessoas
estão normalmente com pressa, e elas só vão
parar para ver seu post se algo lhes chamar a
atenção em milésimos de segundo. Portanto,



além de investir na qualidade dos conteúdos e
se preocupar com os formatos, capriche
também no visual de sua postagem. Assim,
estará amenizando qualquer ruído que
interfira na entrega da sua mensagem ao
público-alvo.

Caso você realmente não tenha habilidades
com produção de artes visuais, a dica é que
contrate alguém para fazê-lo. Existem algumas
plataformas como a Workana e Freelancer
Select que oferecem profissionais capacitados
para ajudar você a produzir seus materiais e
com preços bastante acessíveis.



Passo 7:

Ajuste a
linguagem ao
perfil do público

A linguagem é um instrumento poderoso para
troca de ideias ou sentimentos. Onde há
comunicação, a linguagem está presente, seja
por símbolos, sinais, mímicas ou sons.

É impossível haver comunicação se não houver
troca entre os interlocutores. O emissor precisa
descobrir o elemento mais adequado



para que a sua mensagem seja recebida e
compreendida pelo destinatário.

Quando estamos diante do nosso público, é
mais fácil adequar a linguagem ao receptor,
porque mesmo que ele não entenda a língua,
há outras maneiras de se comunicar, tais como
por gestos, símbolos, desenhos etc.

Mas, em se tratando de uma mídia social ou
mídia de massa, alcançar o público certo é
como procurar uma agulha no palheiro. Você
publica a sua mensagem, mas somente o seu
público é que vai parar para ver seu conteúdo.
Por isso, a definição do público-alvo é tão
importante e imprescindível no processo de
construção do seu ministério digital.

Sabendo quem é o seu público e quais as suas
necessidades, logo o próximo passo será
descobrir qual a linguagem mais adequada
para se relacionar com ele.

Imagine que seu público é jovem e você
decidiu investir num projeto evangelístico no
TikTok, naturalmente a linguagem empregada
em seus conteúdos precisa ser mais
descontraída, com um ar mais divertido,
usando palavras que correspondam ao
vocabulário dos jovens. As expressões, os



gestos, as roupas, o corte e a cor do cabelo,
tudo isso são elementos de linguagem e que
precisam estar ajustados com o perfil do
público.

Outra estratégia que pode ser aplicada para a
linguagem é focar nas dores do público e não
efetivamente no perfil do público-alvo. Ao
invés de definir nichos específicos para difundir
a mensagem, o evangelista pode levantar as
dores em comum da humanidade e adequar o
conteúdo numa linguagem acessível e
universal. Um exemplo disso é o caso do pastor
Deive Leonardo, mencionado no capítulo 5
deste e-book.

O pastor Deive apostou em atingir todos os
povos com temas motivacionais para mudança
de vida. Embora o seu público seja numeroso,
ele canaliza sua palavra nas dores mais
comuns das pessoas e numa linguagem que
todas elas entendem.

Observe que, mesmo que o pastor Deive tenha
optado por alcançar “todas as pessoas”,
certamente as estatísticas do Youtube revelam
quem é seu público de verdade. Ou seja, qual
faixa etária e gênero das pessoas que mais
visualizam o conteúdo.



Para saber disso, basta acessar as estatísticas
no Youtube Stúdio e localizar a aba “público’.
Nas outras mídias sociais também é possível
descobrir o perfil do público que consome o
seu conteúdo consultando as estatísticas das
publicações.

Sabendo qual é a faixa etária e sexo dos que
mais consumem seu conteúdo, fica mais fácil
compreender suas dores e necessidades. Daí, a
linguagem precisa ser ajustada para esse perfil
de pessoas que sofrem dos mesmos dilemas.

Certa vez, uma pessoa me procurou para uma
consultoria e, enquanto ela falava sobre seu
perfil no Instagram, ela repetia que seu
público-alvo eram os jovens e que todo o seu
conteúdo se direcionava a eles. Mas, quando
eu lhe perguntei sobre o que as estatísticas do
Instagram lhe mostravam, ela constatou que
na verdade ela achava que seu público era
jovem, mas quem de fato assistia a seus vídeos
era o público adulto. O que efetivamente lhe
faltou nesse caso foi criar um ponto de
conexão com o público que ela tinha em vista.

A linguagem de seus conteúdos não
comunicava as reais necessidades do
segmento escolhido. Seu conteúdo, sua fala, os



elementos da comunicação não
correspondiam ao perfil do público pretendido.

Adequar a linguagem ao perfil do público é
exatamente isso, buscar todos os elementos
que geram identificação com ele e
naturalmente a atenção deles será voltada
para seus conteúdos.

Para quem já iniciou seu projeto digital, o
melhor termômetro para identificar o
público-alvo são as estatísticas da rede social.

Por isso é muito importante criar um perfil
comercial em vez de uma simples conta de
usuário. No Instagram, por exemplo, as
estatísticas do perfil comercial apresentam
dados valiosos como dias da semana e hora
em que seus conteúdos foram mais
visualizados, faixa etária, sexo, engajamento
com as publicações, entre outras informações
importantes para o seu ministério digital.

O mesmo acontece com as páginas do
Facebook ao invés do perfil pessoal. Nas
páginas é possível obter os dados analíticos
sobre as publicações e dessa forma sentir os
conteúdos que mais engajam o público.
Esses dados são norteadores para que você
saiba com quem exatamente está falando e



assim possa entregar conteúdos com uma
linguagem cada vez mais em conformidade
com as suas reais necessidades.



Passo 8: Conheça
a fundo as dores
e necessidades
de seu público-
alvo

O segredo para obter sucesso no marketing
digital é estar sensível às dores ou
necessidades do público-alvo. Quanto mais
atentarmos ao ponto de dor do outro, mais



clareza teremos de qual será o remédio para
solucionar a sua necessidade.

Um médico, por exemplo, quando examina
seu paciente, inicialmente faz uma varredura
por pistas que sinalizem qual é o tipo de
doença que este tem e só depois prescreve a
medicação correta.

No marketing digital funciona da mesma
forma, somente entendendo as necessidades
do público-alvo é que será possível oferecer
soluções por meio de conteúdos. Nesse ponto,
o evangelismo digital leva vantagem em
relação a qualquer negócio online. Isso porque
a Bíblia já nos mostra as dores e dilemas que
qualquer ser humano possa enfrentar,
enquanto que no marketing digital o produtor
de conteúdo precisará investir um bom tempo
em pesquisas para levantar as dores e
necessidades de seu público alvo.

A bíblia é o manual de fé do cristão, é uma
fonte de sabedoria profunda para todas as
áreas da vida, inclusive para o marketing que
também percorre as pistas de quais são as
reais necessidades das pessoas a fim de
entregar-lhe soluções em produtos ou
serviços.



Na leitura bíblica deparamo-nos tanto com as
dores que inquietam as pessoas, fruto da
queda do homem, quanto com a solução para
os problemas da humanidade, que é o
arrependimento.

Acredito que para o evangelismo digital ser
bem sucedido, precisa estar ancorado em
três pilares básicos que são:

1- leitura bíblica: a leitura bíblica trará
revelação sobre o pecado e suas
consequências bem como as soluções que
levarão o pecador a alcançar vida plena e
abundante no Senhor;

2- vida de oração: a vida de oração trará
sensibilidade ao Espírito para perceber o que
realmente as pessoas estão precisando ouvir
naquele momento;

3- marketing digital: a compreensão do que é
o marketing digital ajuda o evangelista a focar
nas estratégias que realmente darão certo no
seu ministério digital.

Usar estratégias de marketing para propagar a
palavra de Deus nas mídias sociais não é
pecado. Muito ao contrário, o fato de não
buscar conhecimento sobre o ambiente digital



já levou muitos ministérios à ruína. Nas mídias
sociais, qualquer vacilo pode gerar uma crise
de imagem e acabar com a boa reputação de
um cristão em questão de minutos.

Em razão disso, esse é um pilar muito
importante para a organização de um
evangelismo digital eficaz.

Como estudiosa de comunicação social,
percebo a bíblia recheada de estratégias
empregadas pelo marketing para incentivar o
consumo de produtos pelas pessoas. Estão lá
registradas as mais eficientes estratégias de
todos os tempos.

Jesus ensinou o marketing boca a boca para
seus discípulos, e até hoje ele é empregado
por diversas indústrias de consumo.

Grandes empresas como Apple, Harley
Davidson, Burger King, entre outras,
concentram suas estratégias em formar os
consumidores evangelistas, estratégia de
marketing que também foi inspirada nos
evangelistas de Cristo.

O próprio termo propaganda originou-se no
ato de propagar a palavra de Deus pelos
apóstolos da igreja primitiva. Então, não tem



porque ficarmos relutantes em entender o
marketing digital e usá-lo como um aliado
para obtermos melhores resultados no
evangelismo.

Antes, precisamos observar as estratégias que
estão alinhadas com a palavra de Deus e focar
nelas. Afinal, foram deixadas por Ele para que o
seu povo difundisse a mensagem de salvação
por toda parte.

Quando paramos para pensar naquilo que tira
o sono das pessoas, nas perplexidades da vida,
estamos não só praticando uma atividade de
marketing mas também cumprindo com os
ensinamentos de Jesus, conforme percebemos
no relato de Lucas 18:35-43:

E aconteceu que chegando ele perto
de Jericó, estava um cego assentado
junto do caminho, mendigando. E,
ouvindo passar a multidão,
perguntou que era aquilo. E
disseram-lhe que Jesus Nazareno
passava. Então clamou, dizendo:
Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim. E os que iam
passando repreendiam-no para que
se calasse; mas ele clamava ainda



mais: Filho de Davi, tem misericórdia
de mim! Então Jesus, parando,
mandou que lho trouxessem; e,
chegando ele, perguntou-lhe,
Dizendo: Que queres que te faça? E
ele disse: Senhor, que eu veja. E
Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou.
E logo viu, e seguia-o, glorificando a
Deus. E todo o povo, vendo isto, dava
louvores a Deus.

O texto acima se refere à história de um
homem que tinha uma dor, uma necessidade.
Ele clamava por misericórdia e muitos
tentavam suprimir o seu desejo. Até que Jesus,
passando por aquele local, ouve o seu clamor
e, numa atitude misericordiosa, para e
pergunta “o que queres que eu te faça?”

Talvez Jesus já soubesse qual era a
necessidade daquele homem, mas mesmo
assim ele queria ouvir a voz do necessitado. “O
que queres que eu te faça?” é uma simples
pergunta, mas que carrega grandes
significados.

Ouvir o público-alvo também é uma estratégia
de marketing, e Jesus fez isso não só nessa



passagem, mas em outros momentos do seu
ministério na terra.

O ato de ouvir o necessitado abre um leque de
oportunidades para adentrar com a solução de
seus problemas. Ouvir a dor do outro também
gera em nós o sentimento de compaixão ou
misericórdia.

Quando nos colocamos no lugar do outro e
sentimos a sua dor, queremos consolar, levar
refrigério para seu sofrimento. E Deus aprova
essa atitude, pois está escrito:

“Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia;”,
Mateus 5:7.

Um evangelista de Cristo precisa ter esse olhar
misericordioso, pois foi isso que Jesus ensinou
não só em palavras, como no versículo acima,
mas também em atitudes. Ouvir é um ato de
amor!

E como a humanidade está cada vez mais sem
tempo para ouvir o outro, não é mesmo!? As
pessoas estão sempre com pressa para realizar
suas tarefas, mal sobra tempo para pensar que
alguém pode estar precisando da sua ajuda,
quanto mais parar para ouvir a dor do próximo.



E, quando alguém na sua angústia e
desespero consegue clamar por misericórdia, o
que fazemos? Tentamos rapidamente calar o
aflito, da mesma forma como foi com aquele
cego de Jericó?

Às vezes esse grito de misericórdia não vem
em palavras nítidas como no exemplo acima,
vem em atitudes controversas, em rebeldia,
em lágrimas, em exposições negativas nas
redes sociais.

E os evangelistas de Cristo precisam estar
atentos às dores que a humanidade está
manifestando nos comentários das redes
sociais, nas publicações de fotos em seus
perfis, nos vídeos etc.

O evangelista digital precisa se espelhar em
como as grandes marcas utilizam as mídias
sociais. Elas monitoram os comentários de
seus públicos e os utilizam como fonte de
informação para melhorar seus produtos, para
criar a próxima propaganda oferecendo
exatamente aquilo que eles desejam, ou seja,
as soluções para seus problemas.

O evangelista, porém, não visa ao lucro nem
mesmo incentiva o consumo exacerbado, sua
missão está em proclamar as boas novas de



salvação aos que sofrem, revelando que há um
caminho sobremodo excelente, expresso nas
seguintes palavras: todo aquele que crer que
Jesus é o único e suficiente salvador herdará a
vida eterna.

“Anunciai entre as nações a sua
glória; entre todos os povos as suas
maravilhas.” Salmos 96:3

Quer entender a dor das pessoas? Basta
acessar qualquer postagem polêmica e ler os
comentários que ali são registrados. As pessoas
não medem o menor esforço para abrir a porta
dos seus corações e jorrar tudo o que sentem
num ambiente que consideram inofensivo.

O evangelista digital precisa ficar atento a
esses gritos de misericórdia e em resposta
ofertar aquele que vai aliviar o sofrimento das
pessoas, Jesus Cristo!

Qualquer polêmica pode ser um tema para
um artigo no blog, uma pergunta encontrada
em qualquer comentário pode ser o assunto
do próximo vídeo e assim por diante.

O mais importante é que o evangelista digital
esteja atento à voz do seu público-alvo e queira
ouvi-lo.



Certamente, o Espírito Santo vai direcioná-lo
para criar conteúdos transformadores. E que
farão a diferença na vida das pessoas.



Passo 9: Gere
relacionamento
É surpreendente o alcance que a mensagem
de salvação pode chegar quando difundida na
internet. Mas, mesmo que seu ministério
digital cresça e se torne cada vez mais difícil
responder a cada comentário de seu público,
crie o hábito de interagir com eles.

Como o próprio nome diz, redes sociais são
criadas para gerar relacionamento e aproximar
as pessoas. Não queira usar a linguagem



unidirecional em que só você fala e não
dialoga com seu público.

Pense que, mesmo que no seu ambiente de
gravação esteja somente você e a câmera, do
outro lado da tela haverá uma multidão de
pessoas assistindo a seu vídeo e interagindo ou
não com ele.

Quando abordamos o público-alvo lá no passo
2, falamos de persona, ou seja, a imagem ideal
do que seria o seu público-alvo. A definição da
persona vai justamente ajudá-lo a criar
diálogos nos seus conteúdos capazes de gerar
conexão com seu público.

Isso porque, quando conhecemos bem a
pessoa de quem estamos falando, sabemos
qual a melhor forma de lhe contar algo que
transformará a sua vida. E a linguagem
adequada para as redes sociais é exatamente a
que provoca o desejo de dialogar nas pessoas.

Conteúdos que despertam as pessoas para a
interação recebem muito mais curtidas,
comentários e compartilhamentos, fazendo
com que a mensagem chegue mais longe. O
diálogo precisa estar presente em toda a
estrutura do evangelismo digital: seja nos



textos, nos vídeos ou nas imagens
compartilhadas.

Copywriting

No marketing digital existem várias formas de
se entregar a mensagem, ao que chamamos
de copywriting. O copywriting é uma
estratégia para a produção de textos
persuasivos, capazes de prender a atenção do
público-alvo e levá-los a tomar uma decisão no
final da mensagem.

Existem várias estratégias de copywriting, mas,
basicamente, a ideia estrutural de qualquer
conteúdo é composta de quatro passos que
garantem ao produtor se conectar com a
audiência, levando-os ao engajamento: a dor, a
causa, a solução e a chamada para ação.

1- Dor:
as pessoas só visualizam o seu conteúdo se o
assunto que você abordar tiver conexão com a
sua necessidade. A chamada inicial do
conteúdo pode ser um toque na dor do seu
público a fim de atrair a sua atenção para o
que vem a seguir.



2- Causa:
falar sobre o que possivelmente tem causado
aqueles problemas. Nesse passo, você
demonstra que entende a dor do seu público.
Esse exercício de misericórdia o faz se conectar
com ele e a partir disso o público percebe em
você um aliado, alguém que entende de seu
sofrimento.

3- Solução:
apresentar a solução para aquele sofrimento
ou necessidade.

4- Chamada para ação:
Depois de apresentar as soluções para os
problemas do seu público-alvo, é hora de
convidá-lo a tomar uma atitude.

Aplicando essa estrutura básica no
evangelismo digital, o roteiro de um vídeo
simples poderia seguir algo mais ou menos
nessa linha.

Chamada do Vídeo:

Você quer acabar de vez com as
brigas no seu casamento?



Você pode achar que seu casamento
não tem mais jeito, porque vocês já
não falam a mesma língua, são
brigas constantes, violência, palavras
que destroem o seu coração. Você se
sente sozinha, perdida e sem ânimo
para se levantar. A única coisa que
passa pela sua cabeça é a separação.

(as palavras em negrito são as dores do
público-alvo)

Talvez esse distanciamento aconteceu
porque vocês dedicaram mais tempo
ao trabalho e deixaram de valorizar
momentos a dois, ou quem sabe, o
seu cônjuge tem um vício de
pornografia ou você não suportou a
sua traição.

(as palavras em negrito são as causas, ou
seja, o porquê do sofrimento)

Seja qual for o motivo que afastou
vocês, quero dizer que há sim solução
para o seu casamento. Em Mateus 11:28
está escrito: “Vinde a mim, todos os
que estais cansados e oprimidos, e
eu vos aliviarei.” O Senhor Jesus te
convida a depositar hoje mesmo as



suas dores, seus sofrimentos na sua
presença. Ele tem a cura para todas
as feridas causadas no seu
casamento. Jesus é o único caminho
que pode trazer vida para o seu
casamento e paz para a sua casa. Você
pode confiar!

(as palavras em negrito são as soluções, ou
seja, a cura para o sofrimento)

Decida aceitá-lo agora mesmo como
o Senhor da sua casa. Se esse é o
desejo do seu coração, feche os seus
olhos aí mesmo onde você está e faça
essa oração comigo.

(aqui você encerra com uma chamada para
ação, convidando o seu público a tomar uma
decisão)

Depois do vídeo publicado, certamente
pessoas que estão passando por esses
problemas poderão comentar na postagem ou
até mesmo enviar uma mensagem direta para
você.

Interaja sempre com seu público respondendo
a suas mensagens com uma palavra amiga e
aconchegante. Aproveite os emojis disponíveis



nas plataformas para ilustrar suas emoções
com sorrisos, corações, joinha, entre outros.
Tudo isso ajuda a humanizar a relação com seu
público, tornando-o cada vez mais próximo de
você.

O objetivo dessas estratégias não é manipular
as pessoas, mas encontrar elementos que
sejam capazes de gerar conexão com seus
públicos. Eles precisam confiar em você, nas
suas palavras, a fim de que tomem a melhor
decisão.

Embora nas redes sociais existam milhões de
seguidores, o relacionamento nela é
construído um a um. Só entende disso quem
já iniciou um canal no Youtube, as pessoas não
saem se inscrevendo em seu canal
gratuitamente. Há um preço a ser pago para
que isso aconteça. A sua mensagem precisa se
conectar com as necessidades do usuário da
plataforma, alguma troca precisa acontecer
Por isso, celebre cada inscrição, cada
comentário ou curtida e cada mensagem
recebida. Se alguém se engajou com seu
conteúdo é porque recebeu algum benefício
com ele. Dessa forma, responda a todos os
comentários e, mesmo que seu ministério para
que a pessoa curta, comente ou se inscreva
em seu canal.



cresça a ponto de você não vencer responder a
todos, crie mecanismos para fazê-lo por meio
de vídeos ou contratando uma equipe para
cuidar das suas mídias sociais.

Todavia, não ignore as interações dos seus
seguidores, até porque, quanto mais respostas
o seu conteúdo tiver, mais os algoritmos
entendem que ele é bom e
consequentemente o entregará para mais
pessoas.

Em caso de Instagram e Facebook, você pode
gerar relacionamento levando os seguidores
que interagem com seus posts para as
mensagens privadas. Muitas pessoas se
sentem acolhidas quando recebem uma
mensagem direta.

Além disso, nessas mídias há a possibilidade
de enviar áudios e, por meio da voz, perceber
as emoções do seguidor. O que também é um
excelente recurso para o evangelista entregar
uma palavra de Deus àquela pessoa em
especial.

Lembre-se que, mesmo estando numa mídia
massiva, a mensagem precisa ter conotação
pessoal e relacional a fim de gerar vínculo com



seus públicos e isso é possível por meio das
estratégias aqui apresentadas.



Passo 10: Comece
nas redes sociais,
mas encaminhe
para a igreja



A evangelização pode até começar nas redes
sociais, mas não se esqueça de que ela é
apenas um meio para alcançar o coração do
necessitado e integrá-lo à comunhão do Corpo
de Cristo.

Temos visto uma crescente adesão por cultos
online, sobretudo após o advento da pandemia
de 2020, que de uma hora para outra compeliu
as igrejas a mudar um jeito antigo de cultuar a
Deus.

Com os templos fechados, muitos pastores
tiveram que se adaptar ao meio digital e usá-lo
como púlpito para entregar a palavra de Deus
para seus fiéis. Além dos cultos online, muitos
movimentos evangelísticos surgiram após a
pandemia, e alguns que já estavam adaptados
ao digital tiveram um crescimento
exponencial.

Estudiosos apontaram que a pandemia de
2020 acelerou a transformação digital no
mundo em pelo menos dez anos. E, no meio
cristão, essa também foi uma realidade.

Lembro-me de que, quando comecei a
planejar o CristãoNaMídia em 2018, meu
grande receio de embarcar nessa missão era
justamente porque grande parte dos líderes da



igreja brasileira não davam a mínima
importância para as inovações no campo da
comunicação. Mesmo assim, ousei em seguir a
direção do Senhor e criei a estrutura do projeto
que contemplou a criação do site, a produção
do e-book gratuito Guia de Evangelização nas
Mídias Sociais com a finalidade de
redimensionar a visão da igreja para a
transformação digital. Além do e-book 7
Passos para Criar um Ministério de
Comunicação na Igreja para facilitar as igrejas
a darem seus primeiros passos rumo a uma
comunicação para além dos templos e mais o
curso online de Comunicação para Igrejas -
Método IDE, focando a capacitação de pessoas
para trabalhar neste ministério.

Passei quase um ano entre planejamento e
produção desse material feito de forma
independente e, quando o lancei em julho de
2019, foi uma grande frustração.

Poucos se interessavam por esse assunto;
todavia, como em 2016, eu concluí uma
pesquisa mais ampla no mestrado sobre
mídias sociais, sabia que uma hora a igreja
também teria que aderir à transformação
digital, pois ela já estava acontecendo em
todas as esferas da sociedade.



Era só uma questão de tempo para a
necessidade chegar também para as igrejas.

No Google Trends, as buscas para esses termos
nos últimos cinco anos eram baixíssimas e, só a
partir de julho de 2020, é que aumentaram as
pesquisas, conforme podemos ver no gráfico
abaixo.

A pandemia de 2020 , com efeito, balançou
com a estrutura de igrejas que ainda não
tinham se adaptado à nova realidade digital.
Muitas se viram obrigadas a fazer cursos
rápidos, contratar profissionais para auxiliar na
implantação de equipamentos de transmissão
ao vivo nos templos e acelerar um
investimento não previsto no orçamento das
igrejas.

Foi em meio a essa avalanche de mudanças e
adaptações que vi o CristãoNaMídia ganhar
relevância para as igrejas. No mês em que tudo
se iniciou, com templos fechados e isolamento
total, percebi uma oportunidade para
introduzir o trabalho que já tinha sido feito ano
antes.

Apliquei treinamento gratuito para pastores e
líderes de igrejas de todo o Brasil; inclusive
padres da igreja católica também se



inscreveram nos cursos, e foram abençoados.
Recebi muitas mensagens de gratidão por
assessorar as igrejas nesse processo de
transformação digital.

Vários testemunhos de líderes que também
estavam quase desistindo do ministério de
comunicação sentiram-se revigorados e
dispostos a continuar a missão do Senhor.
Desde então, tenho participado de
conferências online, aplicado treinamentos e
ministrado palestras sobre essa nova forma de
comunicar o Reino de Deus.

Embora eu seja uma incentivadora apaixonada
pelo evangelismo digital, não acredito que ele
se encerre em si mesmo. Ele é apenas um
meio de expansão da palavra de Deus para
lugares que talvez nunca poderíamos ter
acesso pelas vias presenciais.

Assim, acredito que o evangelismo digital é
fundamental para a vida da igreja e, a partir da
pandemia, tomou um significado diferente no
meio cristão.

Muitos pastores que experimentaram os cultos
ao vivo perceberam a amplitude da
mensagem pelos meios digitais e vão



continuar usando esse recurso como um braço
para atração de fiéis para as congregações.

Cabe observar que é importante que tanto
essas transmissões de culto ao vivo quanto os
vídeos sob demanda que visam atrair pessoas
a Cristo sejam utilizados não apenas como
recursos para a propagação do evangelho de
Cristo, mas também para atrair pessoas para a
vivência em comunidade.

Isso porque o anúncio da palavra de Deus é o
primeiro passo no processo de conversão a
Cristo. Depois vem o discipulado e a
consolidação do alcançado à vida da igreja.
Sabemos que o amadurecimento espiritual
vem com o tempo, e na comunhão com o
Corpo de Cristo é que somos fortalecidos.

“Um novo mandamento vos dou:
Que vos ameis uns aos outros; como
eu vos amei a vós, que também vós
uns aos outros vos ameis. Nisto
todos conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes uns aos
outros.” João 13:34,35.

Não podemos deixar as pessoas sozinhas
como ovelhas que não têm pastor. O
evangelista digital deve incluir nas suas



atribuições o direcionamento desses novos
convertidos para uma igreja que corresponda
com a sua doutrina a fim de que a semente do
evangelho venha frutificar na vida deles.

Nós humanos somos seres relacionais e
dependentes do convívio social para nos
sentirmos vivos. Somos carentes do abraço, do
olho no olho, da comunhão etc.

E isso é algo que o recurso digital jamais
poderá suprir, mesmo com todos os aparatos
tecnológicos que a Inteligência Artificial
promete nos fornecer nos próximos anos. Claro
que a transformação digital fez aflorar a
oportunidade de amplo alcance da
mensagem do evangelho.

Contudo, por outro lado, a igreja terá que lidar
com a globalização da mesma. Nesse contexto,
os pastores precisam estar preparados para
acolher as vidas alcançadas pelo mundo digital
e acompanhá-las instruindo-as na palavra de
Deus e na santa doutrina.

Isso se dá porque na internet as pessoas
transitam entre uma live e outra, um pregador
e outro, e absorvem doutrinas de diversas
igrejas, interferindo na identidade da



instituição e na falta de comprometimento
com a comunidade de fé.

Neste novo formato de evangelismo, a atuação
dos pastores é fundamental para a
humanização do conteúdo. O fato de a pessoa
ter que se deslocar até a igreja para cultuar a
Deus no presencial precisa ser mais relevante
do que simplesmente abrir o cardápio de
cultos online disponível no celular e assisti-lo
no conforto do lar.

No início da caminhada cristã, os alcançados
no digital não saberão a diferença entre estar
no templo e assistir a um culto pela internet.
Ele precisa ser instruído de que a igreja é um
ambiente de amor e de experiências
sobrenaturais, onde pessoas se encontram.

E, nesse ajuntamento de adoradores, a Glória
de Deus se manifesta de forma extraordinária.
É difícil de explicar em palavras; porém, nessa
aglomeração de pessoas, algo surpreendente
acontece.

No Pentecostes de Atos 2, o povo estava
reunido no mesmo propósito e, em oração,
aguardavam a descida do Espírito Santo.



“E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em
que estavam assentados.” Atos 2:2

Depois disso, sabemos todo o extraordinário de
Deus que aconteceu com a igreja primitiva. O
evangelista digital precisa despertar esse
desejo voluntário de estar em comunidade no
novo convertido a fim de que esse também
venha amadurecer na fé e continuar a obra do
Senhor.

Durante a pandemia creio que muitos
puderam experimentar a diferença do que é
assistir um culto online ou presencial. Lembro
de quando retornamos aos cultos presenciais -
depois de cinco meses de isolamento - e com
todas as medidas de segurança impostas pelos
governantes.

Mesmo fazendo o uso de máscaras e sem
poder abraçar os irmãos, sentimos uma alegria
tão grande naquele dia. Voltamos para casa
regozijados porque naquele ajuntamento
havia algo que o digital não pode oferecer: o
calor humano.

A valorização do mundo real, do tempo
presente, das relações humanas, do poder ter



alguém com quem chorar e ter um ombro
para dar suporte, de valorizar o estar em
comunidade e o incentivo ao ministério
colaborativo – tudo isso se mostrou
imprescindível.

Portanto, esses são temas que precisarão ser
muito trabalhados dentro das igrejas das novas
gerações a fim de que as pessoas não se
acomodem com um modelo de culto que só
entrega o conteúdo e deixa de desfrutar a
experiência sobrenatural em sua totalidade.

Esses são alguns desafios que o evangelismo
digital terá de enfrentar nos próximos anos,
mas com a graça de Deus e a busca por
conhecimentos, a Igreja de Cristo avançará
para um novo tempo.



Conclusão

Chegamos ao final deste e-book. Espero que
todo esse material possa conduzir você para
um novo patamar do evangelismo digital.

Nosso Deus é o autor de todas as coisas e,
sobretudo, a excelência em comunicação é um
de seus principais atributos.

A bíblia nos mostra que Ele fez uso da
comunicação desde a Criação e continuou no
ministério de seu Filho.

“Havendo Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos
profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho” Hebreus 1:1

Assim como Deus falou por anjos, profetas e
pelo próprio Jesus Cristo, creio que nesse
tempo ele está falando através de homens e
mulheres de Deus que tem se disposto a abrir
a boca e pregar a palavra por toda parte,



usando todos os recursos de comunicação
disponíveis para impactar a vida não mais de
um pequeno grupo, mas de multidões.

Os evangelistas digitais de hoje estão tendo a
oportunidade de marcar a história assim como
fizeram os heróis da fé no passado.

Como poderíamos de uma só vez arrastar 50
mil pessoas para dentro de um templo? Hoje,
com os aparatos tecnológicos e a internet, tal
façanha se tornou possível para qualquer um.

Pudemos conferir isso na pandemia de 2020,
em que as lives se tornaram mais conhecidas,
ganharam força e bateram recordes históricos
no alcance da mensagem. Em abril de 2020, a
revista Exame publicou uma matéria intitulada
“Na quarentena, o mundo virou uma live”,
destacando o arrojado crescimento das
transmissões ao vivo logo no primeiro mês da
reclusão social.

Só nas duas primeiras semanas de lockdown
as lives cresceram 19% e as buscas por
conteúdo ao vivo no Youtube aumentaram em
4.900% no Brasil naquele período.

A cantora secular Marília Mendonça foi um dos
destaques na reportagem. Acostumada a fazer



shows para grandes plateias, na pandemia foi
diferente. Com chinelos caseiros nos pés e um
violão nas mãos, ela cantou diante da câmera,
na sala de seu apartamento, para 3,3 milhões
de telespectadores simultâneos e bateu o
recorde de visualizações com mais de 54
milhões de views em apenas 24 horas.

As lives cristãs também bateram seus recordes,
entretanto os destaques durante a quarentena
foram para cantores gospel, como a live da
Gabriela Rocha, que alcançou 4,3 milhões, a do
cantor Fernandinho, com 3,3 milhões, e da
Aline Barros 2,7 milhões, entre outros.

Percebe-se que há muito espaço a ser
conquistado, principalmente para os
pregadores que ainda não conhecem ou não
dominam a linguagem relacional das mídias
sociais. Muitos só transferiram os formatos do
culto presencial para as lives.

Mas, certamente quando encontrarem esse
novo ponto de conexão da mensagem com as
necessidades do público, não haverá mais
impedimento para a expansão da palavra de
Deus na internet.

Estamos vivendo um momento histórico para
a vida da igreja. Alguns chegam até a sugerir



que estamos passando pela segunda reforma,
tamanha a dimensão que o evangelismo pode
chegar se as igrejas entenderem a
transformação digital como uma
oportunidade para alcançar as nações.

Nunca em nenhuma outra época da história
do cristianismo tivemos um recurso tão
poderoso à disposição para difundir a palavra
de Deus pelo mundo.

John Wesley, fundador do movimento
Metodista do século 18 e apelidado de “O
Cavaleiro de Deus” - devido a suas infindáveis
viagens missionárias a cavalo -, em toda a sua
vida, calcula-se que tenha percorrido cerca de
400 mil quilômetros para anunciar as boas
novas de salvação em Cristo Jesus.

Diz-se que chegava a pregar três sermões por
dia para dar conta da multidão, mas de todo o
aglomerado, sua maior plateia resumia-se a 14
mil pessoas ao ar livre.

E o que dizer do príncipe dos pregadores,
Charles Haddon Spurgeon, considerado um
dos maiores evangelistas do século 19.
Conta-se que o maior auditório no qual pregou
foi no Crystal Palace, Londres, em 7 de outubro
de 1857. Reuniu em torno de si 23.650 pessoas



naquela noite para ouvi-lo pregar.
Spurgeon tinha a capacidade de expor a
mensagem de maneira simples, clara e
compreensível, e comunicava isso com
fluência e eficácia.

Suas palavras atraíam tanta gente que o
pregador não teve outra saída a não ser pedir
para aqueles que já tinham ouvido a sua
pregação nos últimos três meses que
voltassem para suas casas a fim de dar
oportunidade a novos ouvintes.

Imagine só se homens de Deus como esses e
outros do passado, que faziam tão bem o uso
da palavra, tivessem acesso a recursos como os
que temos hoje?

Embora esses evangelistas tenham marcado a
história arrastando multidões à Cristo e
tenhamos grande admiração por eles e pela
forma como fizeram isso, sabemos que esse é
o nosso tempo e que também precisamos dar
continuidade na expansão da palavra de Deus.

Deus escolheu você para viver numa geração
conectada, e essa escolha não foi por acaso.
Você existe como parte do plano de Deus para
impactar esta geração com a linguagem e
recursos à sua disposição, para você, e não para



outros. Assim, não há desculpas para não
realizar a obra que precisa ser feita.

Mesmo com todas as dificuldades de acesso,
os evangelistas do passado encontraram
estratégias para levar o evangelho aos
necessitados. E, hoje, que dispomos de tantos
recursos tecnológicos para que isso aconteça,
não avançamos para o extraordinário de Deus,
ficamos acomodados, buscando desculpas
para a nossa omissão.

Nós somos a Grande comissão do século 21 e
precisamos aproveitar toda oportunidade e
falar do amor de Deus para uma geração que
se encontra perdida como ovelha sem pastor.
Uma geração que não sabe que a sua sede é
espiritual e procura hoje, notadamente no
entretenimento digital, ocupar a lacuna do seu
vazio existencial.

Como apresentado neste e-book, temos em
nossas mãos os diversos recursos necessários
para que o evangelho chegue aos confins da
terra.

O que faltava, talvez, era a organização da
mensagem para espalhar de forma estratégica
e assim alcançar as nações. Creio que cada
cristão tem uma história, uma experiência



incrível, que pode ser compartilhada com o
mundo e transformar a vida de outras pessoas
que sofrem das mesmas dores.

As Boas Novas são boas notícias que precisam
ser difundidas por toda parte. Em qualquer
canto do mundo, neste exato momento, há
pessoas chorando, sofrendo e até morrendo
sem conhecer ao Senhor.

Muitas delas passam longas horas do seu dia
presas nos celulares numa busca inútil de algo
para satisfazer seus desejos. Mas, continuam
assim dia após dia, porque como diz as
escrituras:

“O inferno e o abismo nunca se fartam, e os
olhos do homem nunca se satisfazem.”
Pv.27:20

O evangelista não pode se calar diante disso, é
preciso se aperfeiçoar e proclamar o evangelho
de Cristo fazendo uso de todas as ferramentas
de comunicação disponíveis.

Eu quero encorajar a você que acabou de ler
esse e-book a não deixar essa chama se
apagar. Há muito trabalho a ser feito e poucos
são os trabalhadores.



Portanto, “Levanta-te, resplandece, porque
vem a tua luz, e a glória do SENHOR vai
nascendo sobre ti;” Isaías 60:1.

Chegou a sua hora! Não foi por acaso que você
se interessou por esse livro. Deus está lhe
dando as ferramentas para que o trabalho seja
feito. Avance!!!
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