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INTRODUÇÃO
Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te agradecer por você ter feito o download deste 
e-book.

Já dizia Bill Gates: “se a sua empresa não está na internet ela não existe”. Essa frase do fun-
dador da Microsoft também pode servir e muito para nós como comunicadores católicos.

Para o Padre Antonio Spadaro, Doutor em Teologia da comunicação, e editor da revista 
italiana La Civitta Católica, como a internet é um mundo no qual o homem se relaciona e 
compartilha de tudo, Deus está presente no ambiente online.

Assim, estar presente na internet torna-se essencial para a igreja, não de qualquer forma, 
de qualquer jeito, mas com profissionalismo e criatividade, com o compromisso de evan-
gelizar.

É verdade que a comunicação Católica no Brasil avançou, tem evoluído, mas precisamos 
nos preparar ainda mais e ousar em nossas ações e metas nesta área. 

Algo que inquieta...

É lamentável constatar que muitas paróquias ainda não possuem um Site Paroquial bem 
projetado e profissional.

Recentemente, recebi um documento de uma diocese com as informações de contato de 
todas as paróquias. Fiquei abismado com a quantidade delas que não possuíam site.

80% das paróquias daquela diocese não possuíam nenhum site ou blog. 15% das paróquias 
possuíam um site ou um blog, porém com recursos limitados e aparência visual sem mui-
ta conexão com a igreja. Apenas 5% destas paróquias, possuíam um site bem organizado, 
bem projetado e funcional, que pudesse informar e formar o povo de Deus sobre o que 
acontece na Igreja.

Acredito que você, amigo comunicador católico, já tem acessado vários sites ou blogs, mas 
talvez não saiba os passos a serem dados para criação deste instrumento tão importante 
para a comunicação da sua paróquia.

Neste e-book, vou te mostrar propositalmente de forma resumida, os três pilares para a 
construção de um site para sua paróquia.

Você verá que não é complicado para sua paróquia ter um site de qualidade. Sairá daqui 
capacitado a apresentar esta realidade para seu pároco, e junto com sua pastoral da co-
municação, potencializar a evangelização no ambiente digital.

Um forte abraço do seu amigo,

Aquino Júnior
 

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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DOMÍNIO
Para a criação de um site, 3 elementos são essenciais e com a ausência de um deles, 
é impossível que uma página fique online e disponível para todos na internet. Neste 
capítulo, conheceremos melhor um destes elementos: o domínio.
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1. 1 O que é o Registro de um site?

Assim como é preciso saber o nome da rua e o número onde a Igreja Matriz da sua Paróquia 
está localizada, também o site necessita de um endereço para ser encontrado na inter-
net. Este endereço nós chamamos de domínio e, sem ele, é impossível que o site da sua 
Paróquia seja encontrado na internet.

Toda vez que você decidir colocar um site na internet, a primeira coisa que deve fazer é re-
gistrar o nome deste site para se tornar o proprietário dele. Um exemplo disso seria: “www.
paroquia.com.br”, “www.paroquia.com” ou “www.paroquia.org”.

O domínio precisa ser registrado para evitar que qualquer outro usuário na internet, loca-
lizado em qualquer outra parte do mundo, venha utilizar esse domínio que você deseja 
registrar. 

Uma vez que a sua paróquia registrou esse domínio, ninguém mais pode utilizá-lo em 
toda a internet.

No Brasil, os domínios “.com.br” são mais comuns de serem encontradas.

Várias dúvidas podem surgir ao realizar o processo de registro de domínio pela primeira 
vez. Vamos responder as principais dúvidas a seguir:

1.2 Como faço para saber se o domínio que quero está 
disponível?

Depois de decidir qual será o endereço do site da sua Paróquia, o próximo passo será es-
colher uma empresa para fazer o registro deste domínio.

Para te ajudar nesse processo de escolha da empresa de registro do domínio, nós listamos 
abaixo três empresas que fazem esse registro:

1. Registro.br 
2. Godaddy.com
3. Locaweb.com.br

Na primeira página dos sites dessas empresas, haverá um campo de pesquisa para con-
sulta de disponibilidade do domínio. Basta inserir o endereço que deseja e checar a dispo-
nibilidade.

Após definir onde o seu domínio será registrado, ou seja, qual empresa você vai escolher, o 
próximo passo será fazer o pagamento. Com o pagamento efetuado, o domínio já será seu.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
https://api.whatsapp.com/send?text=*[E-BOOK GRÁTIS]:* Site Paroquial - O Guia Completo. LINK ABAIXO: http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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1.3 Quanto custa registrar um domínio?

Investir em internet é sempre mais barato do que em qualquer outro meio de comunica-
ção.

Para sua paróquia ser proprietária de um endereço de site na internet, ela terá que de-
sembolsar algo em torno de R$ 8,00 à R$ 40,00. Esta quantia é referente à contratação do 
domínio por um período de um ano.

Barato demais né? 24 horas por dia, 365 vezes no ano, por esse precinho...

Ao se aproximar do fim do período contratado, a empresa onde você efetuou o registro 
do site da sua paróquia, entrará em contato para realizar a renovação do domínio. Aí você 
paga a taxa novamente para continuar sendo o proprietário daquele domínio. 

Em caso do não pagamento da renovação, os serviços serão cancelados e você poderá 
perder a propriedade daquele domínio.

1.4 Domínios .blogspot, .wordpress e gratuitos

Lembra da pesquisa que falei na introdução sobre os 15% das paróquias que possuíam blog 
ou site, mas com aparência antiga, sem conexão com a igreja e recursos limitadíssimos?

Muitas paróquias optaram por utilizar plataformas de blogs gratuitos como o blogspot e o 
wordpress. Um dos problemas da utilização destas plataformas gratuitas está justamen-
te no domínio: elas acrescentam suas marcas no endereço. Exemplo: www.paroquia.wor-
dpress.com.

Notou que o nome ficou mais extenso? Agora imagina a dificuldade que o seu paroquiano 
irá ter para digitar isso tudo. Vai haver bem mais dificuldade e a probabilidade de não acer-
tarem o site da sua paróquia será bem maior. Logo, esteja atento também a isto quando for 
escolher o domínio do seu site. Ele precisa ser claro e fácil de acessar.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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1.5 Vantagens de possuir um domínio pago

O domínio é uma coluna essencial na construção do site da sua paróquia. Listamos abaixo 
algumas vantagens do domínio pago:

4. Segurança
5. Exclusividade da marca da sua paróquia (www.suaparoquia.com.br)
6. Fácil memorização dos paroquianos
7. Mais facilidade em ser encontrado no google.
8. Bom posicionamento nos mecanismos de buscas (Google, Bing, etc)
9. Possibilidade de ter e-mails personalizados (exemplo: contato@suaparoquia.com.br).

Aqui na Agência Paróquia na Net, desenvolvendo o seu site conosco, você não precisa se 
preocupar com o processo de registro de domínio, muito menos em pagá-lo no primeiro 
ano.

No próximo capítulo, conheceremos outro elemento essencial para a construção do seu 
site...

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
https://api.whatsapp.com/send?text=*[E-BOOK GRÁTIS]:* Site Paroquial - O Guia Completo. LINK ABAIXO: http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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HOSPEDAGEM
A hospedagem do site é, portanto, o segundo elemento essencial para criação do seu site 
paroquial. Neste capítulo, conheceremos melhor este serviço.
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Geralmente, quando um empresário vai montar a sua empresa no mundo físico, uma das 
ações que ele realiza, é procurar um espaço para a instalação da sua empresa. Seja um 
escritório, seja uma loja, ele procura um local para sua empresa funcionar.

Este processo de escolha do local onde a empresa será instalada é parecidíssimo com o 
segundo elemento essencial para a criação de um site. Todos os sites necessitam que os 
seus arquivos estejam em um lugar na internet onde os usuários possam acessá-los.

Estes espaços são Servidores (grandes computadores), onde os arquivos do site estarão 
armazenados e disponíveis na internet.

A este local responsável pelo armazenamento dos arquivos do site nós chamamos de hos-
pedagem.

2.1 Entendendo os planos de Hospedagem

Existem algumas características nos planos de hospedagem que precisamos entender um 
pouco mais, para evitar a contratação de uma hospedagem grande ou pequena demais 
para o seu site paroquial.

Dentre essas características, listamos algumas abaixo:

1. Espaço em Disco: Está relacionado à quantidade de espaço que um site pode utilizar 
no servidor de hospedagem. Há empresas que oferecem limites específicos e outras 
que oferecem espaço ilimitado. Neste ponto o importante a ser analisado é se o espaço 
contratado será suficiente para armazenar os arquivos do seu site.

2. Transferência de Dados: Diz respeito à quantidade de dados que serão transferidos 
quando uma pessoa acessa e navega no seu site. Assim como acontece no espaço em 
disco, a transferência de dados em algumas empresas é oferecida como ilimitada. Sites 
pequenos não costumam apresentar problemas, mas sites com tráfego crescente de-
vem estar em planos mais robustos.

3. Banco de Dados: Está relacionando ao tipo de banco de dados utilizado na hospeda-
gem, assim como, a capacidade de armazenamento. Nem todo site necessita de banco 
de dados. Porém, como o site paroquial deverá apresentar artigos, notícias, fotos, vídeos, 
é necessário que ao contratar o plano de hospedagem esta funcionalidade ofereça uma 
boa capacidade de armazenamento e trabalhe com os principais bancos de dados.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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4. Contas de E-mail: Contratando uma hospedagem para o seu site, a empresa onde 
você hospedou os arquivos, deverá lhe oferecer as ferramentas necessárias para a cria-
ção das suas contas de e-mail. É comum que as empresas ofereçam acesso a essas 
contas de e-mail através de um webmail, ou seja, um programa que poderá ser acessa-
do através da internet. Ao contratar um plano de hospedagem, esteja atento a quantas 
contas de e-mail você poderá criar e qual a capacidade de armazenamento de cada 
uma delas.

5. Suporte: verifique se a empresa oferece suporte por e-mail, telefone, chat, e em por-
tuguês.

2.2 Quanto custa este serviço de Hospedagem do Site?

Já vimos anteriormente, que investir em internet é muito mais barato que em qualquer 
outro meio de comunicação.

No caso da hospedagem de site, um plano que atenda as necessidades das paróquias, 
custa em torno de R$ 15,00 à R$ 40,00 reais por mês. Algumas empresas oferecem des-
contos para os clientes que contratarem a hospedagem por trimestralidades/semestrali-
dades/anuidades.

Após o vencimento de cada período contratado (seja mensal/trimestral/anual), a empresa 
de hospedagem entrará em contato para realizar a renovação do serviço. Em caso do não 
pagamento, ou da não continuidade, a empresa deixa de fornecer os serviços e mesmo o 
seu domínio estando em dias, o seu site ficará fora do ar, devido não possuir um plano de 
hospedagem.

Nisto você passa a compreender que domínio e hospedagem não trabalham separada-
mente (no sentido de escolher um e desprezar o outro). Ambos necessitam estar ativos 
para que os usuários possam acessar o site.

A Agência Paróquia na Net oferece 1 ano de hospedagem gratuita, para as paróquias que 
criarem seu site com a agência. Domínio e hospedagem totalmente grátis pelo período 
de 1 ano. As paróquias com este bônus, economizam cerca de R$ 400,00 já no início do 
projeto.

Está gostando do ebook? Ainda tem muito mais informação para você! No próximo capítulo 
veremos o terceiro elemento essencial para a construção do site da sua paróquia.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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O DESENVOLVEDOR 
Agora que você está mais informado sobre o registro do domínio e o serviço de hos-
pedagem, chegou a hora de passar para o terceiro elemento essencial na produção do 
seu site, que é o profissional desenvolvedor do projeto.
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Você entregaria a construção da sua casa para um profissional que pouco ou nada entende 
do assunto, ou que, apenas viu uns tutoriais de construção de casas na internet? Certa-
mente você responderia que não, pois haveria grandes riscos para as pessoas que iriam 
morar neste ambiente.

Um site é nada mais nada menos, que a casa de uma instituição na internet. Seja de uma 
empresa, loja, profissional autônomo, igreja, o site sempre será o local mais apropriado 
para apresentar uma instituição na internet.

Ora, se o site será a casa da sua paróquia na internet, é importantíssimo prepará-lo bem. 
Ninguém gosta de ficar em um ambiente que não seja agradável. É preciso realizar um 
bom planejamento, traçar metas e objetivos, pensar quais “compartimentos” (funcionalida-
des) esta casa irá possuir, como irá ser a sua aparência. E nada melhor do que confiar estes 
processos a um profissional.

3.1 Agências Católicas

Uma grande novidade que surgiu na comunicação católica nos últimos anos foi o surgi-
mento de Agências de Comunicação ou Publicidade, compostas em sua grande maioria 
por profissionais católicos.

Se é essencial entregar a construção do seu site nas mãos de um profissional, melhor ain-
da sabendo que ele professa a mesma fé, sabe quais funcionalidades seriam importantes 
para o sucesso do projeto, e o preço final seja bem mais em conta que em agências ou 
profissionais seculares. Corra do amadorismo!

Agências como a Paróquia na Net, ficam responsáveis por garantir a compreensão exata do 
site e uma ótima navegação online para os usuários. Estes profissionais possuem conhe-
cimento de plataformas e interfaces mais sofisticadas, possibilitando melhor usabilidade 
do site. Também sabem combinar a sua expertise em Design com a programação online.

3.2 Planejamento do Site

No momento da criação de um site, é imprescindível o uso de estratégias que garantam 
que esta ferramenta seja muito bem aproveitada no espaço digital, colocando em prática 
aquele velho conceito de “útil e agradável” em um só lugar.

O sucesso de um projeto web depende muito da participação de todos os envolvidos. É 
fundamental que a paróquia repasse para o desenvolvedor do site, informações que deve-
rão constar nas páginas.

Abaixo estão algumas questões que a paróquia deve pensar ao planejar o projeto de site:

1. O que deseja alcançar com o site?
2. Quais funcionalidades o site deverá ter?
3. Quem irá cuidar da atualização? Qual a periodicidade de atualização?
4. Como será o nome do domínio? Em qual empresa de hospedagem o site estará alo-
cado?

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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3.3 Aparência do Site

Você pode ter um site completo, com páginas e informações bem distribuídas, mas se o 
layout não estiver bem elaborado, o risco de o visitante abandonar a navegação é enorme. 
Eu te digo até o tempo que o usuário ficará em um site com péssima aparência: menos de 
5 segundos.

Lembra que falei anteriormente que 15% das paróquias de uma diocese que possuíam site, 
estavam com a aparência desorganizada? Isto ocorre na maioria das vezes devido à falta 
de um profissional que entenda do assunto.

Alguns pontos devem ser considerados no layout do seu site:

1. Identidade Visual: É importante que o site siga todo o padrão de identidade visual 
da empresa, contendo as cores e símbolos que a paróquia utiliza. O site precisa conter 
elementos que representem a marca da paróquia, que faça o usuário bater o olho e já 
relacionar o site com a marca.

2. Navegação: O usuário não pode se sentir perdido no site. O site precisa ser fácil de 
navegar, ter boa usabilidade. Evitar excesso de informações e ter menus bem posiciona-
dos contribui para uma boa navegabilidade.

3. Site responsivo: Mais de 80% dos brasileiros utilizam o celular para acessar a internet. 
Aqui é outro ponto fortíssimo a se considerar. O site da sua paróquia necessita ser res-
ponsivo, ou seja, ser compatível com diferentes formatos de telas e dispositivos. Precisa 
funcionar bem no celular, no tablete e no desktop. Não possuir um site responsivo hoje, 
significa perda de usuários.

4. Imagens: As imagens dão vida ao projeto. É importante utilizar imagens com boa re-
solução e que possuam ligação com a sua marca.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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CRIEI O SITE E DEPOIS?
Muito bem! Sua paróquia agora possui uma casa na internet e irá alavancar a comu-
nicação na comunidade! Agora daqui pra frente, você irá gerenciá-lo para atingir os 
objetivos traçados no início do projeto.
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Se a sua paróquia possui uma pastoral da comunicação que possa administrar o site, óti-
mo! Esta equipe receberá o site prontinho para inserir os conteúdos.

Deste modo, a Pascom ficará responsável por cadastrar as notícias da paróquia, artigos 
para os paroquianos, fotos dos eventos, vídeos, conferir os pedidos de oração, cadastrar a 
agenda mensal da paróquia, coletar a mensagem do pároco para o site, ou seja, ter acesso 
a todas as funcionalidades do projeto e utilizá-las de modo que gere resultados na comu-
nicação paroquial.

É importante que a pascom defina as funções de cada membro administrador do site: quem 
publicará as fotos, quem elaborará as notícias e avisos, quem ficará responsável pela seção 
de artigos e formações, ou seja, distribuir funções para que o site esteja sempre atualizado.

Outro ponto importante que a pascom deverá dar a atenção é a montagem de um calen-
dário editorial. Definir quais assuntos irá para o ar e em que periodicidade. Tudo isto para 
evitar que os paroquianos entrem no site e encontrem apenas informações antigas.

Divulgue o site nas missas, planeje um lançamento, prepare impressos com o endereço do 
site para entregar aos paroquianos, insira o endereço do site nas redes sociais da paróquia, 
assim também como em folders, documentos da paróquia.

Caso a sua paróquia não possua uma equipe que seja capaz de gerenciar o site, calma! Isto 
não é motivo para adiar a criação do projeto. Geralmente as agências católicas oferecem 
também um serviço de manutenção do site. Ideal para paróquias que ainda não estrutura-
ram uma pascom.

Optando pela manutenção do site pela agência que desenvolveu seu projeto, sua paró-
quia se preocupa apenas em enviar informações da paróquia para postagem. Informações 
estas que podem ser: programações de festas de padroeiro, avisos, notícias, fotos, mensa-
gem do pároco, eventos. 

Além destes conteúdos próprios da paróquia, as agências atualizam diariamente o site 
com a liturgia diária e as notícias mais relevantes do Vaticano ou da Conferência Episcopal.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
https://api.whatsapp.com/send?text=*[E-BOOK GRÁTIS]:* Site Paroquial - O Guia Completo. LINK ABAIXO: http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias


CONCLUSÃO
Nosso e-book está chegando ao fim. Mas ainda tenho um convite fantástico que vai te 
fazer avançar ainda mais . . .
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Agora que você leu o e-book, tenho certeza que você está bem mais por dentro dos pro-
cessos que envolvem a criação de um site e poderá utilizar estes ensinamentos na cons-
trução de um para a sua paróquia.

Você viu que existem 3 elementos essenciais para a criação de um site para a sua paróquia. 
Sabe que estes elementos são:

1. Domínio
2. Hospedagem
3. Desenvolvedor do Site

Então, se você seguir tudo o que aprendeu neste e-book, verá que irá valer muito a pena 
para a sua paróquia a utilização de um site. Contribuirá bastante para a transmissão do 
Evangelho ao homem inserido no ambiente digital.

Agora é arregaçar as mangas para construir o site da sua paróquia e potencializar a comu-
nicação católica.

Na próxima página, eu tenho um convite fantástico para te fazer.
Veja com bastante atenção . . .

Bom trabalho! ;)
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Participe do curso online Site Paroquial Descomplicado.
Neste curso, Aquino Júnior mostra em aulas práticas,
os 3 pilares essenciais para a construção de um site,

fazendo comentários que não são mencionados neste e-book e 
que farão uma enorme diferença na criação do site

da SUA paróquia.

Clique no botão abaixo e reserve sua vaga gratuitamente:

VEJA NA PRÁTICA
o passo-a-passo dos 3 pilares para a 

construção do seu site paroquial.

QUERO O CURSO GRÁTIS

http://paroquiananet.com/curso-site-para-paroquias
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK:

SOBRE O AUTOR

Aquino Júnior é um filho de Deus, web designer, ca-
tólico, membro da Comunidade Católica Shalom, e 
tem a Comunidade Aliança como forma de vida.

Atua com desenvolvimento e manutenção de sites 
desde 2011, quando concluiu o curso técnico de in-
formática.

Neste mesmo ano, após sua primeira experiência 
com Deus, foi convidado pelo pároco da Paróquia 
da Pacajus/CE, para desenvolver o site daquela 
comunidade de fé. Atuaria, tempos depois, como 
coordenador da equipe de comunicação desta pa-
róquia.

Trabalhou como produtor no Programa católico 
“Clube da Paz”, na TV Gente que Faz, em Pacajus, 
onde era responsável pela elaboração das matérias 
do programa.

Atualmente, dirige a Agência Paróquia na Net, aten-
dendo algumas paróquias no estado do Ceará, 
prestando serviços de desenvolvimento de sites e 
gestão de redes sociais.

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
https://api.whatsapp.com/send?text=*[E-BOOK GRÁTIS]:* Site Paroquial - O Guia Completo. LINK ABAIXO: http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK:

PARÓQUIA NA NET

A Agência Paróquia na Net tem o objetivo de contribuir com a missão da Igreja Católica no 
ambiente digital, oferecendo serviços de desenvolvimento e manutenção de sites para as 
diversas paróquias e instituições católicas no Brasil.

Sabemos que para as paróquias, não basta ter apenas um site de bela aparência na inter-
net, mas uma ferramenta criativa que seja planejada com boas estratégias, para alcançar 
os paroquianos que aguardam ansiosamente a notícia que é capaz de transformar as suas 
vidas.

Iniciamos nossa história no ano de 2011, quando fomos convidados para desenvolvermos o 
site da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pacajus, Ceará. Com o passar do tempo, 
seguimos a inspiração de Deus, para nos lançarmos com ousadia na evangelização dos 
homens no ambiente digital.

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE
https://youtube.com/c/Paroquiananet

CURTA E NOS SIGA NO FACEBOOK
https://facebook.com/paroquiananet

NOS SIGA NO INSTAGRAM
https://instagram.com/paroquiananet

VISITE O NOSSO SITE
http://paroquiananet.comwww

http://facebook.com/share.php?u=http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
https://api.whatsapp.com/send?text=*[E-BOOK GRÁTIS]:* Site Paroquial - O Guia Completo. LINK ABAIXO: http://paroquiananet.com/ebook-site-para-paroquias
http://paroquiananet.com
https://youtube.com/c/Paroquiananet
https://facebook.com/paroquiananet
https://instagram.com/paroquiananet
http://paroquiananet.com
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