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Conhecer Deus 

O ministério Conhecer Deus tem o objetivo de evangelizar, discipular e integrar pessoas em 

igrejas locais. Este documento pretende demonstrar como este ministério funciona, com a 

intenção de incentivar a participação, colaboração e apoio de mais igrejas e voluntários. 

Site de evangelismo (ConhecerDeus.org.br) 
Nosso ministério inicia com o site ConhecerDeus.org.br. Neste site, é apresentado o evangelho 

puro e simples, divido em 5 partes com base no versículo de João 3.16, sendo: “Deus amou o 

mundo”, “Seu Filho”, “Aquele que crer”, “Não morra” e “Vida 

Eterna”. 

Este site foi criado pela Jesus.net através de organizações 

parceiras. Há um modelo internacional que respeitamos que 

é disponibilizado de uma maneira que rende melhores 

resultados, por trazer organização, confiabilidade, 

acessibilidade e segurança. 

O modelo explora ao máximo a utilização de vídeos que 

atraem a curiosidade do visitante, sempre o encorajando a dar um próximo passo até chegar 

ao objetivo final, que é desafiar o visitante a tomar a decisão de aceitar à Cristo como Senhor e 

Salvador através de uma simples oração.  

 

Estratégias de direcionamento 
Dentro do site, são usadas diversas estratégias para direcionar o acesso do visitante ao 

objetivo final. Dentre as diversas estratégias, as principais são as páginas de “Testemunhos” e 

as “Landing Pages” (ou páginas de aterrissagem). 

Testemunhos 

No passo “Aquele que crer”, são disponibilizados diversos vídeos 

com testemunho pessoal de personalidades (por vezes famosas) 

que se converteram ao cristianismo e hoje vivem em um 

relacionamento pleno com Cristo. 

Estes testemunhos são importantes para mostrar ao visitante que 

o evangelho alcança as mais variadas pessoas e nos mais variados 

contextos e situações.  

  

http://conhecerdeus.org.br/
http://jesus.net/
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Landing Pages 

Landing Pages (páginas de aterrisagem) é um termo utilizado para expressar a elaboração de 

uma pequena página voltada para destacar uma ação de comunicação e marketing pontual, 

sendo estes focados em um público específico. 

Com esta estratégia, podemos desenvolver vídeos, textos ou 

imagens com temas específicos que irão direcionar a pessoa a 

entender a necessidade de Conhecer a Deus através do tema 

em pauta. Desta forma, a Landing Page serve como uma 

“ponte” entre um tema em questão e o evangelho.  

Usamos esta estratégia para fazer anúncios no Google com palavras-chave que não são o 

conteúdo central de nosso site. 

Atualmente temos as seguintes páginas que atuam como 

Landing Pages: “Deus quer falar com você”, “Um homem 

diferente”, “Quem é o seu Rei?”, “Deus me ama?”, “Estou 

viciado. E agora?”, “Como posso encontrar paz?”, “Deus 

existe?”. Nestas páginas usamos uma linguagem simples que 

visa atrair o visitante a ler o que propomos brevemente e 

então tomar uma rápida decisão, que será: “Orar”, “Dar o 

próximo passo”, “Conhecer o amor de Deus” e etc.  

Nesta área temos o desafio de produzir material próprio ou encontrar materiais que encaixem 

perfeitamente em nossos objetivos. Queremos ter Landing Pages que tratarão de assuntos 

como: aborto, suicídio, casamento, relacionamentos, felicidade, tristeza, e etc. Aos poucos, 

temos avançado e criado mais e mais páginas e todas estão retornando com resultados 

positivos. 

Estratégias de divulgação 
Referente à divulgação do site de evangelismo, nós utilizamos redes sociais, botões de 

compartilhamento, materiais (cartões, banners, folders) e o Google Adwords (mecanismo de 

publicidade). 

Redes sociais 

Através do Facebook, Twitter e Instagram e Tumblr alcançamos seguidores com o objetivo 

mantê-los conectados a Palavra de Deus e a oportunidades de crescimento espiritual. O que 

temos mais utilizado é o Facebook, e através dele temos publicado diariamente imagens com 

versículos bíblicos com o objetivo que pessoas não cristãs sejam alcançadas por amigos 

cristãos que curtem nossa página e compartilham nosso conteúdo. 

  

http://www.conhecerdeus.org.br/deus-quer-se-comunicar/
http://www.conhecerdeus.org.br/um-homem-diferente/
http://www.conhecerdeus.org.br/um-homem-diferente/
http://www.conhecerdeus.org.br/quem-e-o-seu-rei/
http://www.conhecerdeus.org.br/deus-me-ama/
http://www.conhecerdeus.org.br/estou-viciado-e-agora/
http://www.conhecerdeus.org.br/estou-viciado-e-agora/
http://www.conhecerdeus.org.br/como-posso-encontrar-paz/
http://www.conhecerdeus.org.br/deus-existe/
http://www.conhecerdeus.org.br/deus-existe/
https://www.facebook.com/conhecerdeus.org.br
https://twitter.com/Conhecer_Deus
http://instagram.com/conhecerdeus/
http://conhecerdeus.tumblr.com/
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Botões de compartilhamento 

Com alguns botões em nossas páginas no site evangelístico, incentivamos que os próprios 

visitantes sejam divulgadores do conteúdo do site, utilizando-se das redes sociais. 

 

Materiais 

Como material de divulgação, nós usamos cartões, banners, folders, camisetas e canetas. 

Entretanto, tais materiais possuem um alto custo para serem desenvolvidos e por isso temos 

buscado utiliza-los da melhor maneira possível. Ao longo do tempo, já distribuímos mais de 

100 mil cartões de visita do Conhecer Deus, 30 mil folders e centenas de camisetas e canetas. 

Caso você queira material, entre em contato com a equipe e pergunte a disponibilidade. 

Queremos ter condições de suprir todas as necessidades. 

Google Adwords 

Atualmente investimos o valor médio de R$32,00 por dia na publicação de anúncios na rede de 

pesquisa do Google. Desta forma, nosso orçamento é de cerca de R$992,00 por mês. 

 

Atualmente, este investimento gera uma média de um milhão e 

meio de impressões por mês e cerca de 33 mil cliques. Ou seja, 

cerca de 1000 a 1300 acessos por dia, com um custo médio por 

clique de cerca de R$0,03. 

Anúncios 

Usamos diversos anúncios diferentes que são disponibilizados de 

acordo com a palavra-chave pesquisada no Google, gerando um 

melhor aproveitamento no que diz respeito à qualidade do acesso 

do visitante ao nosso site evangelístico. Os exemplos ao lado 

mostram um pouco de como é feita nossa abordagem nas 

propagandas, mas vale ressaltar que estas não são as únicas que 

utilizamos. 

Palavras-chave 

Usamos as mais variadas palavras-chave e a lista é muito grande. Mas hoje, a maioria gira em 

torno das palavras: amor, palavra, relacionamento, mensagem, bíblia, Jesus, Deus, Deus me 

ama, suicídio, vício, vida, sabedoria e fé. 
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Estatísticas 

Tivemos, desde Maio de 2012 até hoje (03/02/2015), um total de 717 mil visitas, 46 mil 

orações e 9 mil formulários preenchidos. (dados de 03/02/2015) 

 

Observando a porcentagem global de visitas, conversões e envio de formulários; as taxas de 

conversão ficam em 6.42% e os formulários em 1.26% no site brasileiro. Na França, essa taxa é 

de 8.99% e 2.87%. Nos Estados Unidos, é de 7.41% e 2.20%. 

2012 

Em 2012, tivemos 221,903 visitas, 12.411 (5.59%) decisões por Cristo e 2.527 (1.14%) 

formulários preenchidos. 

 

*Vale ressaltar que em 2012 o site do ministério foi lançado em 02 de Maio, e houve um 

investimento financeiro forte feito pela Jesus.net e Sepal para que tais números de visitas 

fossem alcançados. 

2013 

Em 2013, tivemos 159.891 visitas, sendo que dentre estas, 14.677 (9.17%) afirmaram ter feito 

a oração entregando a vida à Cristo e 2.927 (1.83%) preencheram um formulário com suas 

informações. 

 

*Em 2013, tivemos menos visitas, mas nossas taxas de conversão foram maiores, resultando 

em melhores resultados de alcances efetivos (pessoas se convertendo e entrando em contato 

conosco).  
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2014 

Em 2014, fechamos com 293.819 visitas, 16.554 decisões e 3.162 mensagens. 

 

*Em 2014 aumentamos nossos resultados absolutos nas conversões das metas (orações e 

mensagens), mas nossa taxa de conversão (meta/visita) caiu consideravelmente. 

Queremos melhorar essas taxas de conversão através de mais Landing Pages e testemunhos 

no site evangelístico. Desta forma, o dinheiro utilizado para anúncios no Google será melhor 

utilizado. Entretanto, outra maneira de aumentar o alcance do ministério, será também 

aumentando o investimento feito nas propagandas no Google. 

Site de discipulado (ConhecendoDeus.org.br) 
Depois que o visitante afirma ter recebido à Cristo ou faz alguma pergunta referente à fé 

Cristã, apresentamos o site ConhecendoDeus.org.br. Neste site oferecemos cursos que 

ensinam as bases da fé cristã e também oferecemos a plataforma para que os visitantes 

responsam nossas mensagens. 

Cursos 
Inicialmente, começamos com o curso “Por Que 

Jesus?”, que trata das bases do cristianismo e fala a 

respeito da pessoa de Jesus Cristo, respondendo 

perguntas como: “Quem era Jesus?”, “Jesus teve que 

morrer?” e “Jesus venceu a morte?”. Este curso nos 

foi fornecido pela Jesus.net. 

O curso é completamente feito em texto e possui 

uma imagem ilustrativa em cada parte em que ele é 

subdividido.  

Além deste curso, também temos o “Como Viver em Cristo?” Que nos foi fornecido pela BGEA 

(Billy Graham Evangelistic Association). Neste 

curso, são passadas diversas dicas de como se 

iniciar a vida cristã. O curso é divido em: “Conhecer 

Cristo”, “Crescer em Cristo”, “Obedecer a Cristo” e 

“Testemunhar de Cristo”. 

Todos os cursos ficam abertos para acesso livre de 

qualquer pessoa que encontra-lo na internet. Para 

conferir todos os cursos disponíveis, você deve 

acessar o link: http://conhecendodeus.org.br/cursos. 

http://conhecendodeus.org.br/
https://conhecendodeus.org.br/cursos/por-que-jesus/
https://conhecendodeus.org.br/cursos/por-que-jesus/
https://conhecendodeus.org.br/cursos/como-viver-em-cristo/
http://conhecendodeus.org.br/cursos
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Além destes cursos, temos os cursos: “Bases do cristianismo”, “Problemas da vida” e 

“Perguntas frequentes”. 

Planos para futuros cursos 

Para um futuro mais distante, planejamos produzir e desenvolver os cursos em vídeos, de 

maneira mais didática, com ilustrações e boa linguagem (que não seja “evangeliquês”). Mas, 

para que este sonho se torne realidade, precisamos de mais mantenedores para conseguirmos 

contratar profissionais cristãos que irão trabalhar junto ao ministério nesta área específica. 

Plataforma 
Desde meados de Abril de 2013 estamos utilizando este site que foi desenvolvido para suprir 

as necessidades do ministério. Com ele, podemos receber as mensagens enviadas pelo site 

Evangelístico (ConhecerDeus.org.br) e distribui-las para a nossa equipe de voluntários, desta 

forma, provendo um melhor acompanhamento aos visitantes. 

Simples como um e-mail 

As mensagens de e-mail são interceptadas e 

inseridas em um banco de dados. Isto 

significa que, para um visitante entrar em 

contato conosco, basta ele responder o e-

mail (assim como ilustra a imagem ao lado) 

que nós receberemos o e-mail enviado pelo 

visitante em nosso sistema. 

Site de parceiros (FalarDeDeus.org.br) 
Com o objetivo de promover o ministério, disponibilizar estatísticas, cadastrar parceiros e 

disponibilizar a plataforma de trabalho dos voluntários, temos o site FalarDeDeus.org.br. 

Apresentação do ministério 
Temos em nosso site uma breve apresentação do ministério que pode ser visualizada na 

página chamada “Como funciona”. Esta página pode e deve ser divulgada para cristãos que 

tenham ou possam vir a ter interesse em colaborar conosco. 

Estatísticas em tempo real 
Através da página de estatísticas, 

qualquer pessoa pode visualizar em 

tempo real os resultados que o 

ministério tem alcançado ao longo dos 

anos.  

Cadastro de parceiros 
Além disso, através do site também é 

possível efetuar cadastros para funções 

específicas no ministério (como tutor, intercessor, igreja parceira, ou mantenedor). E também 

colocamos instruções para aqueles que desejam ser divulgador do projeto (sem necessidade 

de cadastros). 

https://conhecendodeus.org.br/cursos/bases-do-cristianismo/
https://conhecendodeus.org.br/cursos/problemas-da-vida/
https://conhecendodeus.org.br/cursos/perguntas-frequentes/
http://conhecerdeus.org.br/
http://falardedeus.org.br/
https://falardedeus.org.br/como-funciona/
https://falardedeus.org.br/estatisticas/
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Plataforma de trabalho 
Os voluntários que são tutores ou intercessores no ministério possuem um acesso a nossa 

plataforma de trabalho, onde poderão exercer suas atividades de acompanhamento, 

discipulado e/ou intercessão. 

Divisão do trabalho 

Todas as mensagens que recebemos são distribuídas para toda a equipe de tutores. Isso 

significa que sempre que recebemos uma nova mensagem, nós teremos que atribuir um “tutor 

responsável” para aquele respectivo visitante.  

Exemplo: O visitante “Mario” e o voluntário “João” 

 Mario envia uma nova mensagem através do site “ConhecerDeus.org.br”; 

 João é atribuído como o voluntário responsável por Mario; 

Isso significa que, sempre que Mario enviar uma mensagem, João será o voluntário que 

responderá a mensagem. 

Atualmente, como regra, temos atribuído mulheres com mulheres e homens com homens; 

mas além desta regra, também atribuímos pessoas de acordo com a localização (cidade e 

estado), assunto da mensagem enviada e disponibilidade do tutor. 

Lista de oração 

Acompanhar também é orar, interceder. Para isso, 

também temos uma equipe de “Voluntários 

intercessores”. Mas, para que não seja subjetivo, 

também sistematizamos nossa lista de oração. Isso 

significa que enquanto as mensagens são lidas, 

elas podem ser selecionadas e marcadas pelos tutores como “Pedidos de oração” ou “Orações 

de agradecimento”.  

Depois que a mensagem é marcada como um pedido ou agradecimento, 

um voluntário intercessor pode conferir a lista de oração e marcar: “Eu fiz 

a oração”, após, é claro, ter feito a oração por aquela pessoa.  

Equipe de voluntários 
Estamos formando uma equipe grande de voluntários para atender nossa demanda que tem 

crescido dia após dia.  

Demanda 

Hoje recebemos uma média de 10 mensagens por dia e cerca de 45 tutores ativos, isso 

significa cada tutor recebe ao menos sete mensagens por mês. 

http://conhecerdeus.org.br/
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Treinamento e capacitação 

Para ser um voluntário, existe uma lista de pré-requisitos. 

Um destes pré-requisitos é ter participado de nosso 

treinamento que capacita a pessoa a trabalhar com 

perguntas dirigidas. Hoje, fornecemos este treinamento 

como um material de estudo (vídeos) que disponibilizamos 

após a aprovação de cadastro do tutor. Após o estudo do 

material, o candidato a tutor deve realizar uma pequena prova de avaliação. Uma vez que tudo 

estiver aprovado e analisado, o tutor poderá iniciar seu trabalho voluntário.  

Material de apoio 

Como material de apoio aos nossos tutores voluntários, oferecemos 

gratuitamente o livro: “Por quê? Orientação através de questões 

dirigidas”, que aprofunda o treinamento que é feito pela internet. 

E, além disso, também oferecemos artigos a respeito dos mais 

variados assuntos, baseados no livro “Manual 

do Obreiro Cristão” de Billy Graham. São cerca 

de 80 artigos que falam sobre: adultério, 

abuso, aborto, alcoolismo, amargura, 

casamento, desemprego, depressão, drogas, 

divórcio, e etc. Este material (por questões de direitos autorais) é 

disponível apenas para os que são da equipe do Conhecer Deus e através 

do painel interno. 

Resultados do ministério 
É difícil mensurar o real resultado de nosso ministério, o que temos são 

mensagens e dados estatísticos de acesso. Com a análise dos resultados 

e observando as estatísticas, temos feito mudanças quase que todo mês 

para tentar melhorar a qualidade do atendimento espiritual que 

prestamos aos visitantes. 

Por exemplo, sabemos que temos uma grande demanda de mulheres. 

Quase 75% das mensagens que 

recebemos são de mulheres, e para 

isso, precisamos de tutoras que estarão 

dispostas a ajuda-las. 

Além disso, sabemos que nossa demanda por estado é maior 

principalmente na região sudeste, sendo o Estado de São 

Paulo a região que mais recebemos mensagens. Sonhamos ter 

no futuro, pelo menos 10 tutores em cada estado brasileiro. 

Também sabemos que maior parte do nosso 

público afirma ter feito a oração entregando a 

vida à Cristo pela primeira vez. Entretanto, 
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também existem aqueles que confessam ser cristãos, mas mesmo assim buscam entrar em 

contato conosco e os que não são cristãos, mas que querem fazer uma pergunta a respeito do 

cristianismo. 

A imagem ao lado mostra o mapa do Brasil com diversas 

pessoas posicionadas no mapa de acordo com a 

localidade informada no envio da mensagem. 

Sonhamos em ter igrejas parceiras espalhadas por todo 

território brasileiro, para que possamos indicar a estas 

pessoas um local próximo e adequado para conhecer e 

viver em comunhão com os irmãos. 

A cada dia que passa, temos indicado mais pessoas 

interessadas em iniciar um relacionamento com uma 

igreja local, e não há sombra nenhuma de dúvida de 

que estamos plantando uma semente em todo o 

território brasileiro! 
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