Guia de recursos para realizar cultos on-line (e outras atividades da igreja)
Visão geral
Para as filiais que talvez ainda não possam manter os cultos presenciais, recomendamos a
escolha de uma solução de teleconferência ou videoconferência (como Skype ou Zoom). A
transmissão ao vivo sem restrições e a publicação de gravações dos cultos em sites ou
plataformas de mídia social, como o Facebook ou o YouTube, são desencorajadas, visto que
violam os direitos autorais de terceiros. A Igreja Mãe não possui os direitos autorais de muitos
dos hinos dos Hinários da Ciência Cristã, e muitas traduções da Bíblia não estão em domínio
público. Além disso, a conferência por telefone ou vídeo para um grupo fechado é
provavelmente a opção mais sábia, especialmente neste momento, a fim de proteger o lado
terno e sagrado dos nossos cultos dominicais e reuniões de testemunhos às quartas-feiras.
Divulgar suas atividades
● Certifique-se de que os membros da sua congregação saibam como participar dos seus
cultos e das outras atividades que a filial estiver oferecendo.
● Lembre-se de informar à comunidade o que vocês estão oferecendo e como é possível
participar. Isso pode incluir a publicação de uma placa na porta da igreja.
● Informe a Igreja Mãe (email: IgrejaCC@csps.com) para que possamos atualizar as
informações das suas atividades on-line nos anúncios do Journal e Arauto.
● Atualize seu site com o número da teleconferência e / ou link.
Recursos adicionais
● Encontre recursos para famílias com crianças e aqueles que ensinam a Escola Dominical
aqui.
● Uma amostra da Lição Bíblica em inglês em novo formato digital está sendo oferecida
gratuitamente, veja aqui.
● Qualquer pessoa de língua portugues no Brasil, Portugal e Angola pode baixar os
escritos de Mary Baker Eddy em forma digital, gratuitamente. Acesse este link.
● Concord [um recurso online para estudo da Ciência Cristã, em inglês] tem uma oferta
gratuita de 30 dias. Caso você fale inglês, este será um bom recurso para a elaboração
de leituras para reuniões de testemunho, para estudos de temas específicos ou busca
de palavras em hinos. Veja detalhes nesta página.
CULTOS DE DOMINGO E QUARTA-FEIRA
Dicas para leitores
● Se os leitores estiverem ligando através de um telefone celular, a qualidade do som será
melhor se, durante a leitura, eles usarem fones de ouvido com um microfone embutido.
A maioria dos telefones vêm com fones de ouvido que funcionam dessa maneira.

● Se estiverem usando videoconferência, verifiquem se estão em um local com boa
iluminação. Posicionem sua câmera para que as pessoas possam vê-los facilmente.
● Façam um teste com a plataforma escolhida. Vocês podem pedir a um membro que
participem durante o ensaio para garantir que o som saia correto, inteligível etc.
● É importante dar instruções antes de iniciar os cultos, assim aos ouvintes podem saber
como silenciar e ativar o som. Incentivem todos a silenciarem-se para evitar ruídos
indesejáveis do ambiente. Antes do início de um culto, convide os ouvintes a silenciar
seus microfones, para que os problemas possam ser corrigidos antecipadamente; dessa
forma, todos aproveitarão bem o culto. O Zoom permite que o “Anfitrião” ou
recepcionista técnico controle os microfones e vídeos.
Dicas para os participantes
● Em geral, mantenha o seu microfone desativado, exceto ao compartilhar um
testemunho ou nas vezes em que a interação é incentivada (por exemplo, antes ou
depois dos cultos). Se a sua plataforma for o Zoom e estiver ouvindo pelo telefone,
aperte *6 para ativar e desativar seu som. No computador, procure o ícone do
microfone do lado inferior esquerdo da tela.
● Se você deseja dar um testemunho, lembre-se de ativar o som antes de começar a falar.
Se você não tiver certeza de ter ativado o som, pergunte se as pessoas podem ouvi-lo
antes de começar a falar.
● A maioria dos serviços de videoconferência (como Skype e Zoom) tem a capacidade de
os usuários testarem seu microfone e som antes do início da reunião.
Dicas gerais
● Escolha uma pessoa da congregação para cuidar da parte técnica do culto e para ajudar
pessoas que possam ter problemas técnicos para se conectar ao cultos. Informe a
congregação que há uma pessoa disponível para ajudar os que estiverem problemas de
acessar os cultos. Passe o número de telefone desse “recepcionista técnico” no início do
culto, para que as pessoas saibam que há alguém para entrar em contato, caso
necessário.
● Considere maneiras de promover a fraternidade entre aqueles que estão participando
de seus cultos e atividades on-line. Aqui há algumas maneiras pelas quais as igrejas
estão fazendo isso:
○ Convide as pessoas a abrirem o microfone no final do culto para se
cumprimentarem e conversarem umas com as outras.
○ Convide as pessoas a dizerem seus nomes e de onde estão ligando durante os
anúncios.

Música
● Se sua igreja precisa de hinos e outras músicas para os cultos e as aulas da Escola
Dominical, você encontrará um recurso útil aqui. As gravações do Hinário da Ciência
Cristã: Hinos 430–603 são cantados em inglês. Essa página está em inglês, mas é
possível ouvir os hinos, baixá-los no seu computador e tocar as músicas ali publicadas.
● Muitos acharam a qualidade do som nas soluções de videoconferência um pouco
melhor do que as opções de chamada telefônica ou teleconferência. Mas a maioria
dessas soluções é otimizada para a voz humana e não para instrumentos ou música;
portanto, nenhuma solução será perfeita para música.
● Se você estiver usando o Zoom e apenas usando música gravada, para melhorar a
qualidade do som, clique em “compartilhar” e “compartilhar áudio do computador”
antes de reproduzir a música. Se você tiver música ao vivo ou uma mistura de música ao
vivo e gravada ao mesmo tempo, as instruções são diferentes e um pouco mais
complicadas.
● Se você for tocar os hinos de um computador por videoconferência, primeiro
compartilhe a sua tela e depois toque a música.
● Para mais harmonia durante o culto, peça para que os participantes mantenham seus
microfones fechados durante os hinos, pois o áudio de cada pessoa não se sincroniza
com a música. Incentive a que cada um cante o hino para si mesmo.
● Se você tem música ao vivo e / ou solos, geralmente é melhor ter o telefone ou o
microfone a alguns metros do instrumento ou solista.
Coleta
● Existem algumas plataformas de pagamento online, como o Paypal, que permitem que
as pessoas enviem dinheiro pela Internet. No Brasil também a transferência bancária
online para a conta da filial é uma boa opção.
Escola Dominical
● A maneira mais fácil de continuar as aulas da Escola Dominical é ter um número
designado para cada classe da Escola Dominical. Assim, os alunos podem, sem esforço,
se encontrar semanalmente para a aula virtual. Dessa forma, cada professor seguiria
com seus alunos, do início ao fim, a ordem das atividades da Escola Dominical, como
consta do Manual, e portanto, também atuaria como Superintendente. Pode ser útil
que o superintendente forneça um documento com a ordem das atividade e
compartilhe-o com os professores e “superintendentes substitutos”.
● Se você estiver interessado em fazer a abertura e fechamento da Escola Dominical com
todos os alunos juntos, o Skype (mais fácil de usar) ou o Zoom serão as melhores
opções. Se você usar um número de telefone para uma teleconferência, pode tentar
manter um número separado só para o Superintendente usar.

● Os professores também podem considerar maneiras de se conectar com seus alunos
durante a semana. Eles podem ter reuniões virtuais para ler a Lição Bíblica juntos ou
continuar as conversas iniciadas em classe.
● Para hinos, consulte a seção Música acima.
● Você também pode explorar outras opções, pedindo aos alunos e professores para
encontrar a ferramenta que melhor funciona para os alunos da Escola Dominical.
WhatsApp (com chamadas e videochamadas de até 8 participantes) Google Hangouts,
FaceTime, Messenger (do Facebook) são algumas das ferramentas gratuitas que
permitem chamadas em conferência e videoconferências para pequenos grupos.
Sala de Leitura
● Algumas Salas de Leitura oferecem atividades como leituras em grupo ou sessões de
estudo. Tais atividades podem continuar a ser oferecidas remotamente por
teleconferência ou videoconferência. (Certifique-se de postar o que você está
oferecendo na porta da Sala de Leitura e, se possível, no seu site.)
● Se a Igreja ou a Sala de Leitura tiver uma página no Facebook, anuncie suas atividades
on-line e convide o público e seus visitantes regulares para participarem dessas
atividades.
Conferências
● Se a sua igreja filial já tiver planejado uma palestra, ou pensa em oferecer agora uma
palestra para a comunidade, contate diretamente o conferencista sobre a melhor forma
de patrocinar esta atividade. A palestra pode ser transmitida por um Webinar pelo
Zoom, pelo Facebook, ou mesmo por uma teleconferência.

