
#guiadocomunicadorcarismático

Como realizar uma 
transmissão ao vivo
do Grupo de Oração



Em unidade aos direcionamentos do Conselho 

Nacional, Estadual, Diocesano da Renovação 

Carismática Católica, e em obediência às 

autoridades Eclesiais (Arcebispos, Bispos e Párocos), 

que orientaram  a suspensão de todas as atividades 

da RCC, devido às circunstâncias* e prezando pela 

saúde e integridade física de toda a sociedade o 

Ministério de Comunicação Social oferece este guia, 

que muito vai ajudar para continuar a missão de levar 

o Batismo no Espírito Santo a todos. 

Uma evangelização que possa ir ao encontro das 

pessoas de forma virtual.

*Período da suspensão de atividades devido à Pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19).

Por que 
realizar a
transmissão 
ao vivo?

NOTA: Lembrando, de que cabe ao Coordenador e núcleo neste tempo o 

protagonismo com relação ao pastoreio dos servos e de todos os participantes do 

Grupo de Oração.



Reze, faça um discernimento junto ao 

núcleo do Grupo de Oração e, avaliem 

sobre a necessidade de realizar uma 

transmissão ao vivo da reunião de oração.  

Pense no público do seu Grupo de Oração  

e também em sua instância e diocese!

Podem ser organizados Grupos de Oração online a 

nível de instância e/ou diocesano. Com servos e 

colaboradores de diversos Grupos de Oração, de 

forma que o G.O. possa alcançar toda a sua região!

E também converse com seu pároco/padre sobre a 

permissão para realizar a transmissão ao vivo do GO.

Faça uma 
reflexão!



O que precisa ser 
feito antes?

1
Uma boa reunião de 

oração prescinde o 

discernimento pelo 

núcleo, seja qual for a 

instância que promover.

Discernimento 
em núcleo:

NOTA: Lembre-se de fazer aquilo que é a essência do Grupo de Oração: 

Através do ciclo carismático (Louvor, pregação, oração clamando o Batismo 

no Espírito Santo, escuta profética, etc). Seguindo as orientações da Apostila 3 

“Grupo de Oração” - Módulo Básico da RCCBRASIL.



2
Avise os 

participantes regulares do 

seu grupo de oração e 

divulgue nas redes sociais, 

para que outros também 

saibam e participem da 

transmissão.

Divulgue!

3
Na liberdade do Espírito 

Santo faça um roteiro para 

a reunião de oração, 

estipule uma duração para 

cada momento. 
Seguindo as orientações da 

Apostila 3 “Grupo de Oração” - 

Módulo Básico da RCCBRASIL.

Prepare!

NOTA 1: Com discernimento, 

podemos direcionar o tempo de 

duração de cada ação, no GO online. 

NOTA 2: Na pregação siga os 

direcionamentos do Ministério de 

Pregação para um GO presencial. 

O tempo da pregação pode ser 

reduzido para 10 min. 



4
Se ainda não estiver 

seguro, faça um teste de 

ângulo, internet, microfone, 

iluminação.

Faça um teste!

Cuide da aparência: faça um cenário simples, porém que 

ajude as pessoas a rezarem e cuide também com zelo das 

roupas e calçados dos irmãos que estarão conduzindo, 

pregando, cantando e tocando na transmissão. 



Antes de iniciar a transmissão (live)

⬜ Discernimento no núcleo;

⬜ Divulgação;

⬜ Preparação;

⬜ Teste;

⬜ Prepare o cenário e os participantes.

Durante (não necessariamente nessa ordem)

⬜ Acolha com alegria os irmãos que entraram na live! 

⬜ Falar um pouco da RCC, GO e nossa espiritualidade;

⬜ Ciclo carismático e pregação querigmática;

⬜ Faça um convite para o próximo GO online 

Depois da transmissão concluída:

⬜ Caso tenha pedidos de oração das pessoas que estiverem 

assistindo, repasse ao Ministério de Intercessão;

⬜ Avalie e faça ainda melhor na próxima transmissão!

CHECKLIST
para sua 

transmissão
ao vivo!



- Não fazer a transmissão em casas 

que tenham pessoas do grupo de 

risco (Idosos, hipertensos, 

diabéticos, portadores de doenças 

crônicas ou tratamentos 

oncológicos); 

- Lavar as mãos com água e sabão 

e/ou usar álcool em gel;

- Higienizar todos os equipamentos 

com álcool em gel ou líquido antes 

de começar a transmissão e 

depois também; 

Recomendações
*Em especial neste período de 

cuidados devido à Pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19).

NOTA:  Busque as orientações do 

Ministério de Música e Artes, sobre a 

higienização dos equipamentos.



- Evitar contato físico durante a 

transmissão (evitar contato com 

os olhos, boca, nariz, etc.);

- Manter a distância segura de no 

mínimo 1 metro do colaborador 

da transmissão. 

- Não introduzir dinâmicas que 

promovam o contato uns com os 

outros (os participantes da live).

Sugerimos que a mesa usada possa 

separar as duas pessoas em cena. 

NOTA: Fique atento a seleção de músicas 

e ao cuidado com os direitos autorais. 

Não introduza o áudio original das 

músicas durante a transmissão.

Recomendações
*Em especial neste período de 

cuidados devido à Pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19).



O recomendável é que se realize 

a transmissão ao vivo cada um 

em sua residência, ou com 

pessoas que já convivem 

diariamente.

PARTICIPANTES

E todas as orientações descritas 

neste guia são necessárias para 

se fazer uma boa transmissão ao 

vivo, com 1 participante 

(conduzindo todos os momentos)  

ou com outros colaboradores.



Vale a pena ressaltar que 

devemos evitar aglomerações. 

Mas, se as condições de sua 

realidade permitirem, pode-se 

ter a seguinte configuração de 

participantes: Até 4 pessoas.

PARTICIPANTES

COMUNICADOR

CONDUTOR
PREGADOR

MÚSICO

NOTA: Fique atento às orientações 

de sua cidade,  diocese  e estado; em 

relação às medidas tomadas.



- Sugerimos que os servos que irão 

aparecer na transmissão usem 

roupas adequadas, evitando 

shorts, saias curtas, bermudas, 

camisetas e chinelos de dedo; 

- Se as mulheres forem fazer 

maquiagem, que seja discreta e   

o cabelo arrumado. A sugestão 

também serve para os homens, 

barba feita, cabelo arrumado e 

rosto lavado para evitar brilho.

NOTA: o zelo com a aparência física é 

muito importante, uma vez que estamos 

falando em nome do nosso movimento e 

em nome da Igreja Católica. 

Recomendações



- Providenciar um ambiente 

organizado e higienizado, com 

uma mesa, uma toalha; se 

possível uma vela acesa,  uma 

imagem de Nossa Senhora, um 

crucifixo e caixinha de Pedidos 

de Oração.

- Observar a iluminação do local 

da transmissão, para melhor 

captação da imagem. 

- De preferência, um local sem 

barulhos externos e ruídos.

CENÁRIO, AMBIENTAÇÃO



CENÁRIO, AMBIENTAÇÃO
- Pode-se usar o zoom da 

câmera para fazer as 

mudanças de cena, filmando 

os participantes;

- Busque focalizar na pessoa 

que estiver conduzindo o 

momento;

- Lembre-se de interagir com o 

telespectador, e conferir se 

durante a live, o áudio e o vídeo 

estão sendo transmitidos da 

melhor forma.

NOTA: Evitar movimentações 

dos participantes durante a 

live. Evitar fazer a transmissão 

de dentro da Igreja. Exemplo: 

Capela do Santíssimo.



- DATA E HORÁRIO: Sugerimos que seja feito de acordo com a 

realidade local, pois os grupos online podem ter horários 

diferenciados como: manhã, tarde, noite e madrugada;

- DURAÇÃO: A transmissão do Grupo de Oração poderá ser de até  

60 min*, de acordo com a realidade e a interação dos 

participantes. 

Dia, horário e duração do 
Grupo de Oração Online

NOTA: *No caso do instagram, com 60min de duração, a live encerra.

Também podem ser realizados online, seguindo as orientações deste guia:                 

Grupos de Oração específicos para crianças, adolescentes, jovens,  

universitários/estudantes, profissionais, seminaristas, etc.



- Utilize os planos de filmagem 

para envolver o público em sua 

transmissão. 

- Filme em plano aberto no 

momento do louvor e oração, e 

plano médio na pregação  da 

Palavra, focando no pregador.

NOTA: A transmissão da live se dá na 

posição vertical do celular. Mas faça 

um teste com antecedência!

SUPORTE TÉCNICO

PLANO MÉDIO

PLANO ABERTO



SUPORTE TÉCNICO

 para 

reuniões e a preparação do 

Grupo de Oração: 

- Whatsapp (grupos);

- Facebook (grupos);

- Zoom (App/Software);

- Hangouts (App/Google);

entre outros meios.

 para 

transmitir o Grupo de 

Oração Ao Vivo (Live): 

- Youtube (acima de 1mil 

inscritos no canal);

- Facebook (Live);

- Instagram (Stories);

NOTA: Existem outros programas 

(softwares) que possibilitam a 

realização da transmissão 

simultânea nas plataformas e 

redes sociais. Pesquise!

//



ENCAMINHAMENTOS | Depois de terminada a transmissão, o seu 

trabalho não acabou:

Agora os dados recolhidos devem ser analisados e tratados para 

melhor desempenho e garantir o maior alcance das almas! (Ex.: 

reações, quantidade de visualizações).

NOTA: Lembramos que cabe ao coordenador do Grupo de Oração toda a 

autoridade e discernimento para colocar em prática na sua realidade essa 

nossa sugestão de Grupos de Oração Online, sempre respeitando as 

orientações aqui feitas.

IMPORTANTE! DEUS O ABENÇOE 
E BOA LIVE!
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