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A) O QUE É O MULTIMÍDIA? 

Trata-se do conjunto composto pelo projetor e por um micro 

computador ou notebook. 

 

B) QUAL A SUA FINALIDADE? 

Tornar nossos cultos o mais agradável, dinâmico possível, porem 

respeitando alguns critérios de uso. 

 

C) O MULTIMÍDIA PRECISA PASSAR DESPERCEBIDO? 

Quando na sua igreja, seus membros passam a comentar com maior 

freqüência sobre o que e como estão sendo exibido as mensagens 

temos então um termômetro, indicador mostrando que precisa ser 

revisto o formato da sua utilização. 

 

D) QUEM PODE OPERAR O MULTIMÍDIA? 

Na sua igreja sempre o titular encontrará e contará com o trabalho 

voluntário e submisso de irmãos que possuam conhecimento em 

informática e por conseqüência na operação do projetor de multimídia.  

A secretária geral poderá instalar o programa necessário e orientará o 

seu operador, destaca-se que para essa função seja uma pessoa de um 

bom relacionamento com o titular/pastor para que no primeiro 

momento que observar que algo que está sendo projetado de forma 

equivocada, o titular tenha liberdade de solicitar a retirada da 

informação ou da imagem de forma “rápida”. 

Além do conhecimento da utilização da ferramenta/programa é 

imprescindível que operador tenha algum conhecimento na ortografia 

/gramática ou que utilize um programa que lhe dê esse apoio. “Pois 

pior do que projetar uma imagem errada é escrever errado”. 

 

E) O QUE PODE SER EXIBIDO NO MULTÍMIDIA. 

Quanto a imagens: 

i) Sem dúvida aquelas que não possuam dupla interpretação. 



IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
CASCAVEL 

ii) De preferência supervisionadas com antecedência pelo titular ou 

por quem ele atribuir essa função; 

iii) Imagens que possam desviar completamente o andamento do 

culto; 

 

Quanto aos textos: 

Textos com correta ortografia; 

i) Não podendo utilizar textos para descriminar de forma explicita 

algum membro durante o culto. 

ii) Mensagens extraídas na internet que aparentemente são bonitas 

porem cujos autores são ou foram pessoas que professam outra 

fé. Destaca-se essa prática comum para o uso no facebook. 

 

F) QUANDO USAR O MULTÍMIDIA? 

Ele está disponível durante todo o culto, porem não quer dizer que ele 

deva ser utilizado a todo instante: 

i) Durante os hinos congregacionais (hinos da harpa) 

ii) Durante a leitura Bíblica; 

iii) Durante um louvou congregacional, projetando a letra da música 

iv) Durante um louvou individual, projetando a letra da música  

v) Durante um período do culto que poderemos chamar de 

“momento social”, deve-se se mostrado aniversariantes, recados 

diversos. 

vi) Período intermediário no culto. Até que o vocal se posicione, até 

que o coral se prepare etc... 

vii) Durante a pregação: SOMENTE PROJETAR O QUE ESTIVER 

ACORDADO COM ANTECEDENCIA AO PREGADOR, ou os textos 

bíblicos que ele estiver citando. Lembramos que a prioridade é 

para a mensagem e não para a projeção. 

 

Agindo dessa forma teremos uma maior harmonia no decorrer do culto. 

 

AD Cascavel  

Secretaria Geral 


