
19 ESTRATÉGIAS
DE MARKETING
RELIGIOSO

“AI DE MIM, SE EU NÃO
EVANGELIZAR!”

(1Cor 9,16)

É com esta interjeição do Apóstolo Paulo que 
nós, da FASBAM - Faculdade São Basílio 
Magno de Curitiba, queremos ajudar os 
sacerdotes da Igreja Católica no âmbito da 
administração e da gestão eclesial. 

Nós preparamos este e-book com as melhores 
ideias de marketing religioso para paróquias 
que precisam, mais do que nunca, estar com 
seus fiéis no ambiente digital.
 
Ao longo das estratégias que apresentaremos, 
nós vamos falar muito de acolhida. Por isso, 
seja muito-bem vindo!



1. Envolva os membros 
por meio do WhatsApp 
ou do Telegram

Certifique-se de que a secretaria paroquial 
possua as informações de contato dos 
paroquianos, para que você possa 
mantê-los envolvidos. Uma maneira de 
iniciar é distribuir um flyer, um cartão ou 
um marca página com o número de celular 
da paróquia pedindo para os fiéis 
adicionarem.
 
Um detalhe essencial é limitar o número de 
pessoas que podem enviar mensagens em 
grupos para que não sejam criadas 
discussões sem necessidade. Afinal, você 
quer criar engajamento, não é mesmo? 



2. Verifique se o site 
de sua paróquia
está atualizado

Se a sua paróquia tem um site, verifique se 
ele ainda é atrativo. Se não for atualizado 
desde 2015, as pessoas podem questionar 
legitimamente a relevância.

Verifique se os horários de atendimento 
estão claramente indicados, de preferência 
na página inicial. Tenha fotos de pessoas da 
comunidade no site. Isso faz com que as 
pessoas se sintam muito mais confortáveis 
  em saber o que esperar.
 
Não esqueça que é importante pedir a 
autorização para uso de imagem 
individualizadas e ter isso arquivado no 
escritório paroquial.



3. Encontre maneiras 
de se envolver na 
comunidade local

Atrair pessoas da comunidade é fazer parte 
da comunidade. As pessoas não se 
importam com o que você sabe até 
saberem o quanto você se importa. Semeie 
na comunidade e os fiéis começarão a 
aparecer.
 
A presença do sacerdote é fundamental, ao 
menos de vez em quando, para dar umas 
palavras de conforto e até para dar uma 
bênção especial. Os membros de uma 
determinada pastoral ou movimento se 
sentirão valorizados com a sua presença.



4. Conecte-se com seus 
paroquianos além da 
Santa Missa Dominical

Então você publica suas homilias 
dominicais para as pessoas ouvirem ou 
lerem? Esse é um passo na direção certa, 
mas o que você publica durante a semana? 
Suas homilias podem ser incríveis, mas são 
feitas para a Missa de domingo e são mais 
bem experimentados no domingo.

Considere criar um blog, vlog ou podcast 
especificamente para se conectar à sua 
comunidade para alimentá-la na fé durante 
a semana.
 
O Anchor é um site para podcasts gratuito. 
Não esqueça do YouTube, do Instagram, do 
Facebook e até de mensagens curtas que 
podem ser enviadas pelo WhatsApp ou 
Telegram.



5. Verifique se a sua 
paróquia e também as
comunidades aparecem 
nos resultados da 
pesquisa local

Para ajudá-lo a atrair a comunidade local, 
você quer ter certeza de que sua paróquia e 
comunidades possuem presença digital, 
para que mais paroquianos possam 
encontrá-las. 

O Google Meu Negócio é uma ferramenta 
gratuita que permite essa presença digital 
com a definição de horários das Santas 
Missas, do atendimento da secretaria 
paroquial, e de muitas outras funções que 
só garantem que todas as suas informações 
estejam atualizadas.

Essas informações também podem ser 
configuradas na página da paróquia no 
Facebook. Quanto mais disseminar a 
informação, melhor.



6. Conheça os bancos
de imagens gratuitos

Às vezes chamar um fotógrafo pode ser 
muito caro, por isso é preciso recorrer à 
internet para usar imagens. Evite pegar as 
imagens do Google, pois elas não possuem 
boa qualidade e, às vezes, possuem direitos 
autorais. Use fotografias de banco de 
imagens gratuitos:

- Bancos de imagens católicos gratuitos:
     - Fotografia Religiosa (em português): 
        www.fotografiareligiosa.com.br
     - Cathopic (em inglês e espanhol): 
        www.cathopic.com

- Banco de imagens gratuitos:
     - Pexels (em português): 
        www.pexels.com
     - Pixabay (em português): 
        www.pixabay.com



7. Crie um plano de 
marketing digital

Um dos objetivos da Igreja é anunciar o 
Evangelho. No mundo de marketing isso 
pode ser chamado de promoção.

Não basta ter uma conta no Facebook e no 
Instagram. As paróquias precisam ter um 
plano estratégico de marketing digital que 
incentive e simplesmente permita que seus 
seguidores compartilhem as mensagens 
com outras pessoas.

Há aplicativos simples para fazer isso, como 
por exemplo, o Canva para imagens com 
textos, e o Mojo para stories. Use muito, 
mas não esqueça de que duas cores, um ou 
dois tipos de fonte e uma imagem são 
suficientes para transmitir qualquer 
mensagem.



8. A acolhida é fundamental
para a sua comunidade

Um dos fatores mais importantes é como o 
paroquiano se sente confortável em sua 
comunidade. 

Quando um fiel se sente deslocado ou não 
tem certeza de onde deveria estar, isso 
pode realmente prejudicar sua experiência. 
Evite esse problema comum de sensação 
desconfortável com a acolhida adequada. 

Tenha um mural atualizado. Você não 
precisa se preocupar em pendurar ou 
montar placas pela Igreja toda e elas 
sempre parecem profissionais. Mais uma 
vez, limite-se ao uso de cores e fontes para 
que a mensagem seja bem transmitida.



9. Transcreva suas
homilias

Se você disponibiliza as homilias no meio 
digital em áudio e vídeo, o erro mais 
comum no marketing religioso é não 
transcrevê-las. Os mecanismos de pesquisa 
não foram projetados para ver vídeo ou 
ouvir áudio. E quanto mais conteúdo 
textual falando de Cristo na internet, 
melhor para toda a Igreja.

O uso de serviços de transcrição torna suas 
homilias facilmente pesquisáveis   e também 
pode aumentar sua classificação no Google! 
Para esse fim, uma boa classificação 
direcionará mais tráfego para seu site, o 
que aumenta as oportunidades de alcançar 
os fiéis. Além disso, as transcrições de 
homilias permitirão que as pessoas leiam o 
conteúdo de qualquer lugar com seu 
smartphone.



10. Crie uma página no 
Facebook

Em vez de tentar implementar várias 
estratégias de marketing ao mesmo tempo 
(um erro a evitar), recomendamos apenas 
começar com uma simples página no 
Facebook configurada e otimizada com 
todas as informações e imagens relevantes. 
Inicie pelas seguintes coisas:

      - Publique todos os seus eventos no Facebook, 
incluindo as Santas Missas!
      - Publique conteúdo regularmente. Pode ser 
uma pequena lição de vida e foto de uma Santa 
Missa recente, fotos e vídeos de qualquer obra de 
caridade que a comunidade auxilia, pequenas 
postagens simples, cenas dos bastidores da 
preparação para uma Santa Missa, etc.
     - Convide amigos e familiares para curtir a 
página. Deixe-os saber que ela existe e 
incentive-os a conferir e compartilhar!



11. Obtenha a aprovação 
dos interessados   antes 
de executar uma 
campanha de marketing

As paróquias têm muitas pessoas 
interessadas que precisam visualizar e 
comentar as garantias durante o processo 
de desenvolvimento. 

Você precisa saber quem, exatamente, 
essas pessoa são. Elas podem variar do 
clero aos grupos leigos, à administração da 
organização e à própria comunidade.

Isso é importante para evitar erros simples, 
como por exemplo, um dia e horário num 
convite para a Santa Missa. 



12. Incentive seus 
paroquianos a se 
envolverem nas 
pastorais e movimentos

As paróquias devem promover as pastorais 
e movimentos no contexto da construção 
da própria comunidade. 

Uma ideia para o marketing é promover a 
missão da Igreja na comunidade. Aos 
poucos os paroquianos vão se engajando. 

Todavia, esteja atento ao 
sobrecarregamento, isso pode afastar os 
fieis dentro de meses. Sempre é preciso 
dividir trabalhos para somar esforços.



13. Concentre seu 
marketing em membros 
semi-regulares

Às vezes é costume pensar em marketing 
apenas no contexto de atrair pessoas que 
ainda não fazem parte da comunidade. Mas 
esse tipo de pensamento remonta a um dia 
em que as pessoas iam à igreja todos os 
domingos! Você não precisa de um 
doutorado na análise estatística, para 
perceber que as pessoas têm menos 
probabilidade de frequentar a igreja todos 
os domingos de 2020 do que na década de 
1980. 

O bom marketing religioso se concentra em 
todo o processo de discipulado - talvez 
você não precise de novos paroquianos, 
talvez precise usar publicidade para atrair 
seus membros semi-regulares.

Sempre reforce a boa acolhida.



14. Organize atividades 
para atrair um público 
específico em sua 
comunidade local

Sua paróquia pode estar lançando um novo 
serviço para jovens e você pode querer 
apelar para a comunidade, a fim de 
incentivá-los a participar. 

Você pode pedir para alguns membros da 
sua comunidade que distribuam panfletos 
em shoppings, coloquem cartazes, usem o 
marketing on-line em plataformas como o 
Facebook e Instagram.

Você precisa saber onde o público que quer 
atingir está presente. Se está na internet, 
mãos à obra, se está no campo de futebol 
do bairro, mãos à obra também.



15. Lidere sua comunidade 
para apoiar uma causa

As paróquias geralmente possuem centros 
comunitários, portanto, organizam eventos 
que envolvam a comunidade. Encontre uma 
causa de apoio que seja impactante para a 
comunidade local e organize uma festa em 
seu estacionamento para fazer com que as 
pessoas venham, desfrutem de um 
churrasco e apoiem essa causa. 

Você também pode oferecer um bazar em 
seu estacionamento e arrecadar fundos 
para algo específico que a paróquia esteja 
precisando. Isso atrai pessoas que 
procuram vender e também comprar.



16. Certifique-se de 
que seu site seja 
otimizado

A otimização de mecanismos de busca, 
conhecido no marketing digital como SEO, 
pode fazer muito sentido para as paróquias. 

As pessoas pesquisam no Google tudo. 
Portanto, uma paróquia faria bem em 
garantir que elas cheguem ao topo da 
página de resultados para pesquisas. 

As pessoas querem conteúdo de relevância 
e um blog dentro do site paroquial pode 
ajudar. Quanto mais conteúdo original o 
seu site tiver, melhor o Google posiciona 
nos resultados.

Lembre-se que as mídias sociais são redes 
fechadas e é preciso ter uma conta para 
participar delas. Por isso, nem sempre o 
que você coloca lá aparece no Google.



17. Crie uma presença 
envolvente nas mídias 
sociais

Isso precisa ser mais do que alertar as 
pessoas sobre os próximos eventos e 
publicar trechos religiosos. 

Trabalhe para envolver os fiéis que se 
afastaram ou até mesmo aqueles que não 
participam ainda. Mas é claro, sem deixar 
de valorizar os assíduos.

O uso da plataforma para transmitir 
eventos ou palestras ao vivo pode 
literalmente mostrar aos que não 
participam da comunidade local o que sua 
paróquia está fazendo a mais.



18. Inicie um programa 
de rede de referência

A melhor maneira de aumentar o número 
de membros é um programa de rede de 
referência, ou seja, o tradicional boca a 
boca.

Faça com que seus paroquianos convidem 
mais pessoas para participar da 
comunidade.

Mais uma vez, toda Santa Missa ou evento 
na paróquia se torna motivo para que haja 
uma boa acolhida. Olhos nos olhos são 
fundamentais. E não esqueça de, se 
possível, chamar pelo nome, pois o nome 
de uma pessoa sempre será a palavra mais 
doce que ela ouvirá.



19. Não se esqueça dos 
métodos tradicionais de 
marketing

Um erro comum que podemos cometer é 
ignorar os métodos tradicionais de 
marketing. 

O poder das mídias sociais é maravilhoso. 
Mas, embora as mídias sociais sejam para 
jovens de meia-idade, alcançar os membros 
mais idosos da sua comunidade não será 
tão fácil através da Internet. 

Use espaço para anúncios em canais de 
rádio e notícias locais para promover ao 
público que não está ativo nas mídias 
sociais. Até o mural do supermercado do 
bairro vale.
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