
C É L U L A S 
O N L I N E

[como se conectar]



ZOOM
Devido ao Coronavírus, nossas células serão por

chamadas de vídeo. Segue aqui o passo a

passo de um dos muitos aplicativos que

disponibilizam chamadas de vídeo para até 100

pessoas.



ZOOM Cloud Meetings

É um aplicativo de

reunião HD com

vídeo e

compartilhamento

de tela para até 100

pessoas.

É um app gratuito,

simples e muito

intuitivo.

Pode ser utilizado

no notebook ou

smartphones.



PASSO A PASSO

Na sequência, temos orientações detalhadas de como pode ser instalado

e aplicado no dia a dia da célula:



Instalação:

Realize a instalação do aplicativo em

seu Smartphone ou Notebook



CLIQUE EM
REGISTRAR
Está no canto inferior esquerdo da tela



1.Informe os
dados de
cadastro
necessários.

 

 

É necessário que todos os

dasdos sejam preenchidos,

inclusive a validação dos

Termos de Serviços.

Com isso, a a opção ‘‘Próximo’’

no canto superior direito

estará disponível.



Será enviado
um email de
confirmação.



Verifique se o email foi para caixa de

entrada ou spam, acesse e clique em ativar

conta.

Você será direcionado a uma página para

criar a senha do aplicativo

2.Ativar conta



A senha deverá ser de no mínimo 8 dígitos,

com no mínino 1 letra Maiúscula, minúscula e

numeral.

3.Crie uma
senha



PRONTO!

O aplicativo estará disponível para utilização. Agora seguem meios de

como se conectar dentro do aplicativo com os participantes da sua

célula para a reunião.



É possível criar uma nova reunião, acessar a uma reunião

que você foi convidado ou agendar uma nova reunião

A imagem ao lado
é a página inicial
do seu app



Sincronize
seus
contatos

Sincronizando os contatos é

possível acessar os números 

de telefones dos seus contatos 

sem precisar adicioná-los manualmente.



É possível
começar uma
reunião modo
automático?

 

 

Não é muito recomendado pois

pegaria os participantes de

surpresa. O que pode não

funcionar, e acabar deixando

alguém de fora. 



É possível
começar uma
reunião modo
automático?

Não é muito recomendado pois pegaria os

participantes de surpresa. O que pode não

funcionar, e acabar deixando alguem de fora.

Via vídeo diretamente. Áudio e chat aos poucos.



Tenha uma ótima reunião de célula, inove, combinem o

mesmo lanche para confraternizar, conversem e

divirtam-se é temporário e pode ser muito proveitoso se

houver a dedicação para que este seja o melhor

encontro com Jesus e com as pessoas.

BOA CÉLULA.

Clique no link de
reunião enviado
no grupo e tenha
sua célula.



Passo a 
Passo
resumido!
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