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Postura de um agente da Pascom

• Orante: tenha um Terço em uma das mãos

• Serviço: peça ao Espírito Santo para conduzir seu trabalho

• Discrição: seja invisível

• Conheça as normas litúrgicas

• Faça a foto primeiro na sua mente

• Edifique

• Mostre o trabalho dos outros

• Atitude de aprendizado constante



Postura de um agente da Pascom

• Gratuidade em seus trabalhos

• Aprenda o olhar da fotografia: olhe nos olhos

• Utilize os recursos que você tem e domina

• Tenha sempre uma postura de gratidão

• Some força com os padres, equipes litúrgicas, pastorais e movimentos

• Tenha paixão pelo sagrado, pela arte sacra



Criação de fanpages

• Tenha em mente o público alvo que deseja atingir

• Sua fanpage evangeliza?

• Você e sua equipe possuem disponibilidade para pelo menos uma 
publicação diária?

• Você possui fontes católicas para obtenção de matérias relevantes?

• A fanpage contém dados básicos (fone, site, endereço completo, link 
do Google Maps)?



Processo de criação de fanpages no Facebook



URL do vídeo no Youtube

• https://youtu.be/mPMTH26JZAs



Detalhes de uma fanpage

• Diferença do mínimo X máximo

• Pelo menos uma postagem diária

• Mantenha regularidade nas publicações (horários)

• Mais que 5 postagens saturam os seguidores

• Postagens após às 19h têm mais visualizações



O que postar em uma fanpage católica?

• Liturgia Diária

• Matéria de chamada do site da Paróquia

• Matéria de chamada do site da Diocese de São José dos Pinhais

• Acontecimentos RELEVANTES da Comunidade (que evangelizem)

• Agenda da semana

• Avisos da Comunidade

• Homenagens a membros de pastorais e movimentos

• Fotos das atividades da Capela



O que postar em uma fanpage católica?

• Vídeos das intenções dos Papa (do site do Vaticano em português)

• Vídeos das homilias dos nossos padres

• Eventos da sua capela



O que postar NÃO POSTAR em uma fanpage
católica?
• Fotos de crianças sozinhas ou fora de um contexto

• Fotos que possam denegrir, ridicularizar ou expor uma pessoa a 
qualquer tipo de constrangimento

• Tragédias (de qualquer natureza)

• Política

• Crimes

• Fofocas

• Tudo o que desvia o foco da evangelização



O que postar NÃO POSTAR em uma fanpage
católica?
• Questionamentos sobre a fé católica

• Correntes (de qualquer natureza), principalmente aquelas que rogam 
pragas no final



Acompanhe sua fanpage

• Monitore os seguidores

• Responda as perguntas com rapidez

• Se não souber responder, indique quem saiba

• Preste contas mensalmente na reunião do CMPP

• Fique atento às críticas

• Pratique o banimento de usuários que ofendem ou denigrem



Delegando permissões

• Editor: pode modificar a fanpage e publicar

• Administrador: pode adicionar usuários que controlem a fanpage e 
publicar



Dúvidas?



Intervalo de 15 min



Edição fotográfica

• Antes de fazer a foto, invoque o Espírito Santo

• Sempre use formato RAW

• Computador x Celular

• Exposição

• Enquadramento

• Pequenas correções

• Remoção de olhos vermelhos

• Evite ISO maior que 400



Edição fotográfica

• Flash embutido (luz “dura”)

• Menos é mais

• Tamanho de arquivo JPEG de 2 MB para o Flickr (trabalhos triviais)

• Tamanho de arquivo JPEG de 4 MB para o Flickr (trabalhos especiais)

• Evite aplicar efeitos

• Fotografia x Photoshop

• Dê o seu melhor

• Não use software pirada

• Assine suas fotos



Edição de fotos no Lightroom

• https://www.youtube.com/watch?v=rThUIeXmMug



Assinatura mensal da Adobe para fotógrafos

http://www.adobe.com/br/creativecloud/photography.html


Opção gratuita: PHOTOSCAPE

http://help.photoscape.org/help.php?id=intro


Demonstração do Adobe 
Lightroom



Demonstração do PHOTOSCAPE

http://help.photoscape.org/help.php?id=intro


Nosso cronograma de formação 2017

• 11/Fev - 14h - Matriz - Estudo do Documento 99 do Diretório de 
Comunicação da Igreja no Brasil

• 11/Mar - 14h - Capela N. S. Aparecida - Oficina de Fotografia no 
âmbito Litúrgico

• 8/Abr - 14h - Capela N. S. de Fátima - Oficina de Criação de canais e 
publicação de vídeos no Youtube

• 17/Jun - 14h - Capela Santo Antônio de Pádua - Oficina de Criação de 
fanpages e de Edição Fotográfica (Software / Técnicas)



Nossas formações futuras

• 15/Jul - 14h - Capela São João Batista - Fundamentação bíblico-
teológica da Pastoral da Comunicação
12/Ago - 14h - Comunidade São Vicente de Paulo - Oficina de 
formulários eletrônicos na WEB
16/Set - 14h - Matriz - Mapeamento Digital no Google Maps
14/Out - 14h - Capela Imaculado Coração de Maria - Oficina de 
Entrevistas
4/Nov - 14h - Comunidade Senhor Bom Jesus - Oficina de Oratória
9/Dez - 14h - Comunidade São Cristóvão - Oficina de Fotografia 
Avançada



Link para o download dessa apresentação

• http://perpetuosocorroaraucaria.com.br/downloads

• Informações: (041) 9 9125-1655 (WhatsApp) ou pelo e-mail 
pascom@perpetuosocorroaraucaria.com.br

http://perpetuosocorroaraucaria.com.br/downloads
mailto:pascom@perpetuosocorroaraucaria.com.br

