
Concílio	  Quinquenal	  de	  	  

Divisão	  Sul-‐Americana	  da	  IASD	  



Apresentações	  



Hebreus	  1:1-‐2	  



Vivemos	  na	  era	  da	  comunicação.	  	  













Estratégica	  para	  o	  
cumprimento	  da	  missão.	  



A	  comunicação	  informa,	  engaja,	  
mobiliza	  e	  influencia	  as	  pessoas	  

instantaneamente.	  	  



Como	  se	  administra	  moFvando	  e	  não	  
desmoFvando	  as	  pessoas?	  	  
(Empresas	  feitas	  para	  Vencer)	  
	  
1.	  Lidere	  com	  perguntas	  e	  não	  com	  respostas.	  
	  
2.Envolva-‐se	  no	  diálogo	  e	  no	  debate,	  não	  na	  
coação.	  



Como	  se	  administra	  moFvando	  e	  não	  
desmoFvando	  as	  pessoas?	  
	  
3.	  Faça	  autópsias,	  mas	  não	  jogue	  a	  culpa	  nos	  
outros.	  
	  
4.	  Crie	  mecanismos	  de	  informações	  (os	  que	  detém	  
informações	  melhores,	  em	  tempo	  hábil	  e	  em	  
maior	  quanFdade	  tem	  mais	  vantagens).	  	  





1.	  Programa	  de	  Comunicação	  Interna	  -‐	  
newsleUer	  com	  informações	  sobre	  os	  

grandes	  movimentos	  da	  igreja	  	  
na	  América	  do	  Sul.	  



















2.	  Documento	  sobre	  o	  
Departamento	  de	  Comunicação.	  



Definir	  diretrizes	  com	  o	  objeFvo	  de	  
regulamentar	  a	  práFca	  da	  comunicação,	  
em	  sua	  dimensão	  filosófica,	  teológica	  e	  

éFca	  nas	  sedes	  administraFvas	  e	  
insFtuições	  da	  IASD	  no	  território	  da	  DSA.	  



ObjeFvos:	  

a)	  iden(ficar	  e	  definir	  princípios	  
filosóficos	  e	  teológicos	  que	  irão	  nortear	  a	  
concepção	  e	  prá(ca	  da	  comunicação	  mais	  

alinhada	  com	  a	  missão	  da	  igreja;	  	  



ObjeFvos:	  

b)	  estabelecer	  princípios	  e	  diretrizes	  prá(cas	  para	  
a	  gestão,	  planejamento	  e	  produção	  de	  ações	  e	  
conteúdos	  em	  comunicação	  na	  IASD,	  a	  fim	  de	  
torná-‐la	  mais	  coerente,	  organizada,	  eficiente	  e,	  

acima	  de	  tudo,	  estratégica	  no	  contexto	  
organizacional	  e	  administra(vo	  da	  denominação;	  	  



ObjeFvos:	  

c)	  recomendar	  procedimentos	  e	  ações	  
envolvendo	  a	  comunicação	  na	  IASD,	  com	  o	  

obje(vo	  de	  atender	  as	  demandas	  de	  questões	  
é(cas	  e	  denominacionais	  oriundas	  do	  trabalho	  
com	  comunicação	  e	  também	  promover	  uma	  

comunicação	  mais	  coesa	  e	  integrada;	  	  



ObjeFvos:	  

d)	  propor	  alterações	  em	  algumas	  prá(cas	  
relacionadas	  direta	  ou	  indiretamente	  ao	  
trabalho	  com	  comunicação	  na	  IASD,	  

visando	  a	  melhoria	  da	  mesma.	  	  



O	  documento	  terá	  quatro	  dimensões:	  
	  	  

a)  Introdução	  

b)  Filosófica	  e	  É(ca	  

c)  Estrutura	  Organizacional	  
	  
d)  Processos	  



	  
O	  conteúdo	  será	  trabalhado	  em	  grupos	  

com	  os	  parFcipantes	  do	  SAC	  para	  
formularem	  respostas	  a	  12	  perguntas:	  

	  



	  
1.Wendel	  Lima	  -‐	  CPB	  -‐	  Qual	  o	  papel	  da	  segmentação	  para	  a	  
comunicação	  estratégica	  da	  Igreja	  AdvenFsta?	  	  (Apocalipse	  14)	  
	  
2.Márcio	  ToneX	  -‐	  USB	  -‐	  Qual	  é	  a	  visão	  da	  comunicação	  
advenFsta	  e	  do	  Departamento	  de	  Comunicação?	  
	  
3.Pr.	  Leonidas	  Guedes	  -‐	  USeB	  -‐	  De	  acordo	  com	  a	  história	  da	  
comunicação	  na	  Igreja	  AdvenFsta	  na	  América	  do	  Sul	  e	  seu	  
cenário	  atual,	  onde	  estamos	  e	  para	  onde	  vamos?	  

	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



4.	  Pr.	  San(ago	  Lopes	  -‐	  UA	  -‐	  Qual	  é	  a	  filosofia	  e	  objeFvo	  da	  
comunicação	  na	  Igreja	  AdvenFsta?	  E	  qual	  a	  filosofia	  e	  objeFvo	  
do	  Departamento	  de	  Comunicação?	  
	  
5.	  Francis	  Matos	  -‐	  USeB	  -‐	  Quais	  as	  atribuições	  do	  departamento	  
de	  comunicação	  na	  Igreja	  AdvenFsta?	  

	  a.	  	  	  	  Igreja	  Local	  
	  b.	  	  	  	  Associação/Missão	  
	  c.	  	  	  	  	  União	  
	  d.	  	  	  	  Divisão	  Sul-‐Americana	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



6.	  David	  Oliveira	  -‐	  Superbom	  -‐	  Qual	  é	  a	  compreensão	  da	  Igreja	  
AdvenFsta	  a	  respeito	  dos	  meios	  de	  comunicação	  de	  massa	  e	  
das	  carreiras	  da	  comunicação,	  como	  jornalismo,	  publicidade,	  
markeFng,	  cursos	  de	  rádio	  e	  TV,	  etc?	  
	  
7.	  Pr.	  Jorge	  Rampogna	  -‐	  Nuevo	  Tiempo	  -‐	  Qual	  é	  o	  papel	  e	  os	  
limites	  da	  comunicação	  em	  relação	  ao	  cumprimento	  da	  
missão?	  
	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



8.Lisandro	  Staut	  -‐	  Novo	  Tempo	  -‐	  	  Qual	  é	  a	  relação	  do	  
departamento	  de	  comunicação	  com	  a	  presidência,	  secretaria,	  
tesouraria	  e	  demais	  departamentos?	  
	  
9.	  Rogério	  Ferraz	  -‐	  DSA	  -‐	  Quais	  são	  as	  recomendações	  e	  
orientações	  para	  o	  uso	  das	  redes	  sociais	  por	  quem	  trabalha	  
com	  comunicação	  na	  Igreja	  AdvenFsta?	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



10.	  Pr.	  Chris(an	  Gavilanes	  -‐	  UE	  -‐	  Qual	  é	  a	  políFca	  de	  padronização	  
de	  idenFdade	  visual	  e	  imagem	  da	  Igreja	  AdvenFsta?	  
	  
11.	  Heron	  Santana	  -‐	  ULB	  -‐	  Qual	  são	  as	  atribuições	  do	  
Departamental	  de	  Comunicação?	  E	  do	  assessor	  de	  comunicação?	  
Gerente	  de	  Web	  e/ou	  Mídias	  Digitais?	  E	  do	  diretor	  do	  Centro	  de	  
Mídia?	  E	  outras	  funções	  que	  porventura	  serão	  criadas?	  Quais	  são	  
os	  termos	  mais	  adequados	  para	  idenFficar	  quem	  trabalha	  com	  
comunicação	  nas	  sedes	  administraFvas	  da	  Igreja	  AdvenFsta?	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



12.	  Pr.	  Odailson	  Fonseca	  -‐	  UCB	  -‐	  	  Quais	  estratégias	  podem	  ser	  
desenvolvidas	  para	  a	  criação	  da	  comunicação	  corporaFva	  nas	  
sedes	  e	  insFtuições	  da	  Igreja	  AdvenFsta?	  

Líderes	  e	  Perguntas	  



3.	  Logo	  da	  Novo	  Tempo	  no	  site	  	  
“encontre	  uma	  igreja”	  em	  cada	  	  

sede	  de	  distrito.	  



4.	  Documento	  sobre	  políFcas	  para	  
as	  insFtuições	  com	  relação	  ao	  uso	  

das	  redes	  sociais.	  



5.	  Calendário	  de	  aFvidades	  do	  
departamento	  de	  comunicação,	  

envolvendo	  as	  principais	  ações	  do	  ano.	  





6.	  Assembleia	  da	  AG	  -‐	  equipe	  da	  DSA	  e	  
Novo	  Tempo:	  20	  pessoas	  junto	  com	  a	  
equipe	  de	  comunicação	  mundial.	  



7.	  The	  Record	  Keeper	  	  



8.	  A	  Recepção	  da	  Igreja	  
Local	  na	  Era	  Digital	  

	  
PlanFo	  de	  “Novo	  Tempo”	  



9.	  Logo	  da	  Novo	  Tempo	  na	  
fachada	  das	  Igrejas	  

	  





10.	  Padronização	  das	  
assinaturas	  de	  e-‐mail.	  

	  





11.	  Revista	  AdvenFsta	  



12.	  Pontes	  de	  Esperança	  –	  	  
PPT	  atualizado	  















13.	  Evangelismo	  WEB	  



14.	  Ação	  integrada	  Centro	  de	  Mídia,	  
WEB	  e	  Assessoria	  de	  Comunicação.	  

Briefing	  padrão.	  



15.	  Padrão	  visual	  na	  internet	  –	  
	  

hgp://styleguide.iasd.dev.nexg.com.br	  





16.	  Encontro	  de	  Evangelistas	  WEB	  



17.	  Encontro	  de	  HUB’s	  



18.	  Sites	  de	  evangelismo	  
reformulados:	  esperanca.com.br	  e	  

esperanzaweb.com	  





19.	  PAC.Com	  –	  telecurso	  transmiFdo	  
pela	  TV	  Novo	  Tempo	  



20.	  “Esperança	  Viva”	  em	  	  
espanhol	  e	  inglês	  

	  



21.	  MBA	  em	  Comunicação	  
CorporaFva	  

	  



22.	  Atualização	  das	  informações	  da	  
igreja	  local	  no	  ACMS	  

	  



23.	  “The	  CreaFon”	  
	  



24.	  Prêmio	  “Roberto	  Azevedo”	  	  
de	  Comunicação	  

	  



1.	  Reportagem	  em	  vídeo	  

2.	  Vídeo	  promocional	  
	  
3.	  Vídeo	  relatório	  
	  
4.	  Case	  de	  assessoria	  de	  imprensa	  
	  
5.	  Case	  de	  prevenção	  e	  gerenciamento	  de	  crises	  



6.	  Case	  de	  cobertura	  de	  evento	  
	  
7.	  Hotsite	  de	  campanha	  
	  
8.	  Newsleger	  eletrônica	  
	  
9.	  Case	  de	  uso	  de	  redes	  sociais	  
	  
10.	  Série	  de	  vídeos	  para	  web	  	  	  	  	  



11.	  Podcast	  
	  
12.	  Case	  de	  transmissão	  online	  de	  evento	  
	  
13.	  Iden(dade	  visual	  de	  campanha	  
	  
14.	  Jornal	  ou	  revista	  ins(tucional	  
	  
15.	  Fotografia	  


