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Você consegue gravar e distribuir os conteúdos da sua igreja local

utilizando apenas seu smartphone. Quanto melhor e mais atual o

aparelho, mais qualidade terá o som.

 

É claro que um microfone ajuda muito a captar bem a voz e a

alcançar mais qualidade de som, e há boas opções USB, que

conectam diretamente no computador, por valores a partir de R$

100. Então, se quiser investir em um bom equipamento para seu

podcast, considere um microfone.

Além de poder compartilhar as ministrações dos cultos como

podcasts, você também pode se planejar para gravar outras

mensagens para que os membros da sua igreja local sejam

abençoados e abençoem outras pessoas. Um devocional matinal

pode ser uma ótima ideia ou um pequeno estudo bíblico.

 

Seja o que for, planeje-se. Tenha clareza sobre o conteúdo que vai

compartilhar e esteja sempre firmado na Palavra de Deus.

 

Também é importante ressaltar que é bom começar com episódios

mais curtos, entre 10 e 20 minutos e escolher dias fixos para

publicar seus conteúdos. Isso encoraja um número maior de

pessoas a ouvirem a Palavra.

Com a ideia de conteúdo que quer gravar em mente, escreva um

roteiro.

 

Diferente do que muitos pensam, um podcast não é como uma

simples mensagem de áudio, mas funciona como um programa e

é preciso interagir com quem está ouvindo.
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4 GRAVAÇÃO

Na hora de gravar, escolha um lugar e um horário em que tenha

certeza de aproveitar do máximo de silêncio possível.

 

Com um microfone ou não, qualquer som ao seu redor pode

aparecer na gravação, por isso quanto menor barulho, melhor.

 

Provavelmente, escolher o período da manhã, logo cedo, pode ser

uma boa ideia.

 

Aqui, é importante lembrar-se de que os podcasts não são como

transmissões ao vivo. Você pode gravar em um horário ou dia e

publicar no outro.

 

Por isso, não importa o horário que você escolheu para um

episódio ir ao ar, escolha também quando gravar.

Por último, é necessário contar com um software que faça a

captação do áudio, permita editá-lo e faça a distribuição entre

as plataformas, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, 

Google Podcasts.

 

Uma ótima opção, de fácil uso e gratuita, é o Anchor. 

Ele oferece ferramentas de gravação e edição, 

melhorando a qualidade do podcast, 

e ainda faz a distribuição como um RSS Feed.

 

É claro que há outras opções de software pagas – 

algumas mais completas e outras, nem tanto –, 

mas para começar o Anchor é ideal. Apesar de ser todo em

inglês, não traz muitos desafios de uso.
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A segunda etapa é a mais extensa, onde

realmente partimos para o conteúdo. Se a

sua ideia é fazer um devocional, por

exemplo, comece com uma pergunta de

reflexão e parta para o texto bíblico que

quer compartilhar. Desenvolva algumas

verdades sobre ele, lembrando-se de que

está falando com outras pessoas. Para

terminar, você pode fazer um desafio e uma

oração. Pense na estrutura SARA – Sentir,

Aprender, Refletir e Aplicar. Os ouvintes

precisam, primeiro, se conectar com o

assunto para, então, aprender o que a

Bíblia diz sobre ele, refletir sobre como isso

impacta sua vida e aplicar essas verdades.

Aqui, tente não passar dos 10 minutos.

Assim como teve uma introdução, faça um

fechamento. Agradeça as pessoas que

ouviram, lembre quais os dias em que os

podcasts da sua igreja são publicados, dê

alguma dica de livro para leitura ou até de

uma música. Aqui, o fundo musical também

pode ser uma boa ideia. Pense em uma frase

de encerramento, algo como “lembre-se de

que Jesus ama você” ou “que a graça e a paz

de Jesus estejam com você”. Conte com, no

máximo, dois minutos para esta etapa.

Diga que as pessoas são bem-vindas

àquele conteúdo, apresente-se e fale o

nome do podcast (“este é o podcast da

igreja…”). Você pode até usar uma música

de fundo – de preferência, só instrumental.

Aqui também é um ótimo momento para

deixar algum aviso, como dos cultos online.

Mas lembre-se, não passe de um minuto.
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