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I. Objetivo do Ministério 

 O objetivo do Ministério é manter o Site atualizado e funcionando 100% do tempo, com 
conteúdo adequado, de forma que a liderança, os ministérios e os membros usem o 
Site como principal fonte de consulta e divulgação dos assuntos da igreja. 

 Outro objetivo do Ministério é gravar e divulgar os vídeos das pregações, cultos, 
congressos, cursos, aulas e outros eventos da igreja. 

 

II. Composição do Ministério 

 Colaboradores: Wylder e José Luiz 

 

III. Atribuições do Ministério 
 

1. As atividades rotineiras do Ministério são: 
 

  Manter o Site atualizado semanalmente com os Boletins Dominicais, Escalas 
do Culto, Séries dos Grupos de CASA, Destaques, etc; 

  Responder aos e-mails dos visitantes do Site; 

  Enviar notícias da igreja via e-mails com algum conteúdo do Site. 
    Gravar vídeos de pregações, cultos, congressos, cursos, aulas e outros 

eventos da igreja. 

    Divulgar os vídeos no YouTube, Facebook, etc. 
 
2. As atividades eventuais do Ministério são: 
  

  Publicação de matérias não rotineiras 

  Alteração de leiaute, criação de novas páginas e inclusão de novas 
funcionalidades. 

 

IV. Recursos Necessários 

Laptop, câmera de gravação de vídeos, mesa de som para transmitir o som. 

 

 

 



V. Próximas Metas 

O Ministério tem como próximas Metas para os próximos meses: 
 

 Aumentar a probabilidade dos Sites de Procura encontrar o nosso site; 
 Criar uma forma de divulgar o conteúdo do site nos cultos (um assunto em um 

minuto); 
 Criar um curso bíblico on-line (O Que a Bíblia Diz); 
  Acompanhar o controle de acessos do site (Google); 
 Criar uma forma de enviar e-mails contendo a primeira página do site e seus links; 
 Criar um botão para os visitantes que optarem por receber notícias da igreja por       

e-mail; 
 Analisar as correspondências recebidas e verificar possibilidade de melhorias; 
 Aprender e realizar divulgações pelo Facebook; 
 Incluir o e-mail de contato dos locais e horários de reuniões de CASA. 

 
 

VI. Periodicidade das Reuniões 

O Ministério pretende realizar reuniões semestrais com os seus colaboradores. 

 

VII. Periodicidade de Revisão deste Plano de Ministério 

Este Plano do Ministério deverá ser re-analisado e revisado anualmente. 
 Próxima revisão do Plano será em 2020. 

 


