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O WhatsApp é mais popular aplicativo de comuni-
cação instantânea da atualidade, focado no com-
partilhamento gratuito de mensagens de texto, de 
voz, fotos, vídeos, ligações de voz e vídeo e criação 
de grupos. Pensando na sua relevância para a di-
vulgação e manutenção das atividades do Centro 
Espírita, a Área de Comunicação Social Espírita da 
Federação Espírita do Estado de Mato Grosso pre-
parou este breve manual com algumas dicas e 
boas práticas para utilização da ferramenta.

O critério do bom-senso deve nortear o espírita em 
todas as suas atividades, incluindo no âmbito digi-
tal. As atividades do Centro Espírita no WhatsApp 
são uma extensão do próprio Centro Espírita, por 
isso o cuidado deve ser o mesmo. Antes de com-
partilhar um conteúdo, cheque sua procedência, 
certifique-se das fontes e abstenha-se de compar-
tilhar o que é duvidoso - as famosas fake news.

“Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma 
única falsidade, uma só teoria errônea.” - Erasto.
(KARDEC, Allan. O livro dos médiuns, item 130, FEB Editora)

“Lembre-se de que o mal não merece comentário 
em tempo algum.” André Luiz (XAVIER, Francisco Cândi-

do. Agenda cristã. Nas conversações, Edição de Bolso. Rio de Janei-

ro, RJ: FEB, 1999)
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O que compartilhar?

Na dúvida, pergunte-se:
Eu falaria isso dentro do
Centro Espírita?
Compartilharia isto em um
comentário no grupo de
estudo?
Abordaria essa questão
presencialmente, com
minha turma de
evangelização?

É verdadeiro?
É bom?
É útil?

Lembre-se das três
peneiras de Sócrates:

É justo?
É amoroso?
É caridoso?

E das três peneiras
espíritas:



Grupo de convivência: para compartilhamentos 
gerais, atendendo ao critério do bom senso. Ex.: grupo 
com todos os trabalhadores do Centro Espírita, grupo 
com todos os frequentadores do Centro Espírita.

Grupo de trabalho: para compartilhamento exclusivo 
de questões atinentes à rotina de trabalho. Ex.: grupo 
da diretoria, grupo de facilitadores do estudo, grupo 
de evangelizadores.

Grupos de informes/divulgação: para divulgação e 
repasse de informações, sem qualquer outra troca 
que possa gerar excesso de informações. Geralmente 
apenas administradores podem publicar.

Grupos de atividades: para compartilhamento de 
conteúdos e espaço de convivência entre participan-
tes de uma mesma atividade. Ex.: grupo da turma de 
estudo, grupo de jovens da evangelização, grupo de 
familiares da evangelização.
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Alguns tipos de grupos:

Todo grupo precisa de um objetivo claro, definido 
e bem divulgado, de modo que todos os seus parti-
cipantes estejam cientes. Este objetivo pode ser 
definido pela equipe responsável por sua gestão 
ou mesmo pela diretoria do Centro Espírita, de 
modo colaborativo.

Este objetivo pode ser recordado sempre que um 
novo membro é incluído, por exemplo. Quando 
algum integrante se afasta do objetivo proposto 
ele também pode ser chamado em particular para 
recordação destes objetivos.

Objetivo do grupo:



1. Na tela de conversa, toque no nome do grupo; 
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É o espaço onde pode ser afixado o objetivo do grupo, 
bem como outras informações relevantes ao grupo 
como um todo. Ex: data da próxima reunião, link de pasta 
de trabalho no Google Drive, link para escala de palestras.

Está é apenas uma breve divisão didática, as funções 
de um grupo são flexíveis e um mesmo grupo pode 
atender a mais de uma função, a depender do funcio-
namento do Centro Espírita.

Descrição do grupo:

2. Abaixo do nome do grupo, toque sobre o campo 
para adicionar descrição;

3. No campo da tela, digite a descrição do grupo. É 



5. A descrição aparecerá na página do grupo e 
também quando uma pessoa for convidada via 
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Para otimizar a divulgação do Centro Espírita pelo 
WhatsApp, é possível que a instituição tenha seu 
próprio número de contato com a aquisição de um 
chip da operadora de sua preferência. Número este 
que pode servir apenas ao WhatsApp ou de qual-
quer outra forma que o Centro Espírita prefira. No 
caso do WhatsApp, pode ser utilizado em um apa-
relho já existente, de algum trabalhador da Área de 
Comunicação Social Espírita, via WhatsApp Beta 
(falaremos sobre este app na sequência), ou em 
um aparelho próprio, adquirido pelo Centro ou 
doado por algum colaborador.

Tenha seu próprio número:

1. Despersonalização: a divulgação passa a sair em 
nome do Centro Espírita, não em nome do trabalhador 
responsável, o que fortalece a imagem institucional.

Vantagens de ter seu próprio número:

Pronto! Agora você já sabe como adicionar descri-
ções no grupo.

4. Clique em “OK” para finalizar;
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O WhatsApp Business é um 
aplicativo gratuito, uma pla-
taforma oficial do WhatsA-
pp, desenvolvido especial-
mente para os proprietários 
de pequenas empresas. 
Suas funcionalidades, no en-
tanto, podem auxiliar muito 

nas atividades de divulgação do Centro Espírita. 
Em seguida indicamos algumas dessas funções 
que podem ser aproveitadas:

WhatsApp Business:

Você pode criar mensagens personalizadas para 
divulgar o número via link utilizando ferramentas 
como a Convertte:
https://www.convertte.com.br/gerador-link-wha
tsapp/

2. Maior alcance da divulgação: este número 
pode ser amplamente divulgado como espaço ti-
ra-dúvidas, incluído nos grupos de WhatsApp já 
existentes ou em outros e criar suas próprias listas 
de transmissão para novos contatos.
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1. Conta comercial com localização do Centro Es-
pírita: Uma das principais vantagens do WhatsApp 
Business é a possibilidade de criar um perfil mais 
detalhado, adicionando, além da foto de perfil, in-
formações como endereço completo, horário de 
funcionamento, o segmento comercial (no caso do 
Centro Espírita: Organização sem fins lucrativos), 
além de site e e-mail para contato. Todos esses 
dados podem ser inseridos de forma fácil por meio 
das configurações do próprio aplicativo e tornam o 
perfil mais atrativo, já que os frequentadores pode-
rão encontrar esses dados rapidamente.
2. Catálogo de atividades do Centro Espírita:
Essa função foi pensada para as empresas: oferece 
a possibilidade de criar um catálogo de produtos e 
serviços dentro do mensageiro. No caso das em-
presas, é possível cadastrar os itens separadamen-
te adicionando fotos, preço, descrição e um link 
para cada produto, que pode ser desde roupas a 
alimentos, a depender do estabelecimento. A pla-
taforma também permite enviar os detalhes dos 
produtos para os clientes, facilitando a venda e 
economizando tempo. No caso do Centro Espírita, 
pode ser cadastrada a programação de atividades 
da instituição por dia de trabalho (ex: programa-
ção de segunda-feira: estudo, palestra e evangeli-
zação) ou por gênero de atividade (ex: atividades 
de estudo: segunda, quarta e sexta; atividades de 
evangelização: sábado e domingo).

3. Mensagem de ausência e mensagem de sau-
dação: Esse recurso permite criar mensagens 
para WhatsApp Business que são enviadas auto-
maticamente, evitando que a pessoa fique espe-
rando por uma resposta e se sinta ignorado. É pos-



WhatsApp Web:
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4. Respostas rápidas: As respostas rápidas são 
úteis para agilizar a conversa. O responsável pode 
criar mensagens prontas que podem ser aciona-
das no chat a partir de comandos do teclado. É 
possível, por exemplo, registrar uma mensagem de 
agradecimento mais extensa, e enviá-la para um 
contato digitando apenas um atalho, como “/obri-
gado”, na conversa — o texto completo surgirá na 
tela para que você o envie rapidamente. Assim, não 
é preciso digitar um texto padrão mais longo cada 
vez que precisar. O mesmo também vale para a di-
vulgação de atividades: ao ser questionado sobre o 
dia de palestras, digitando /palestra no teclado o 
responsável pode enviar um texto completo sobre 
os dias dessas atividades no Centro Espírita.

Ferramenta oficial lançada pelo WhatsApp para 
acesso ao aplicativo pelo computador ou notebook. 
Pode facilitar na organização das ações de divulga-
ção, não oferecendo nenhuma ferramenta diferen-
te da versão no celular. Para acessar, basta visitar 
web.whatsapp.com e seguir os passos indicados:
1. Abra o WhatsApp no seu celular
2. Toque em Mais opções ou Ajustes e selecione 
WhatsApp Web
3. Aponte o celular para capturar o código

sível criar mensagens de saudação, para dar boas-
-vindas e agradecer pelo contato, e ainda de au-
sência, ideais para serem enviadas fora do expe-
diente e nos fins de semana. O usuário pode per-
sonalizar as mensagens como quiser, adequando 
o texto ao seu público e à identidade da marca, e 
ainda escolher os horários em que serão enviadas.
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Lista de transmissão:
O WhatsApp tem dois recursos que permitem 
enviar mensagens para mais de uma pessoa si-
multaneamente:
- a criação de grupos;
- listas de transmissão.

Enquanto os grupos são como salas de bate-papo 
onde as pessoas podem ver as informações umas 
das outras, a lista de transmissão envia a mesma 
mensagem individualmente para cada usuário 
adicionado e ela.

Dessa forma, se alguma empresa te envia uma 
mensagem por lista de transmissão você receberá 
uma mensagem individual, da mesma forma que 
recebe mensagens de um amigo.

Os demais destinatários que estão na lista de 
transmissão não tem qualquer contato, não 
podem interagir ou verificar os detalhes uns dos 
outros. Os outros destinatários nunca saberão que 
outras pessoas receberam a mesma mensagem.

Criar uma lista de transmissão no WhatsApp e 
enviar sua mensagem é um serviço gratuito. En-
tretanto o limite de destinatários em uma única 
lista é de 256 contatos.

Para criar a lista de transmissão será necessário 
seguir o passo a passo indicado abaixo.

Como fazer lista de transmissão do WhatsApp 
para Android

Passo 1: abra o WhatsApp no seu dispositivo, 
toque no ícone de três pontos no canto superior 
direito e selecione “Nova Transmissão”.
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Passo 2: você será direcionado para seus contatos 
do WhatsApp. Selecione as pessoas que você 
deseja adicionar e toque no botão OK. Voilà! Você 
acabou de aprender como fazer lista de transmis-
são no WhatsApp Business.

Como criar lista de transmissão do WhatsApp para iOS
Passo 1: no iPhone, toque 
na guia Chats na parte in-
ferior e selecione a opção 
Broadcast Lists (ou Lista 
de Transmissão) no canto 
superior esquerdo.

Passo 2: toque em Nova 
Lista na parte inferior. Por 
fim, selecione seus con-
tatos e toque em Criar. 
Simples e rápido como 
tudo no WhatsApp!

Como editar uma lista de transmissão?

Após criar uma lista de transmissão no WhatsApp 
Business, você tem a opção de incluir novos membro, 
excluir contatos e mudar informações. Para isso:
- acesse suas listas de transmissão;
- na lista que desejar editar, toque no símbolo (i);
- selecione o que deseja editar: nome da lista, adicio-
nar ou remover membros e mais.

É muito fácil criar listas de transmissão no WhatsApp 
Business.



Outras dúvidas? Busque a página de perguntas 
frequentes do WhatsApp:

Sobre WhatsApp no Android: 
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-u
se-broadcast-lists/?lang=pt_br

Sobre WhatsApp no iPhone:
https://faq.whatsapp.com/iphone/chats/how-to-u
se-broadcast-lists
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Dicas para uma boa estratégia de Lista de 
Transmissão no WhatsApp:

1. Tenha permissão para 
entrar em contato
É preciso que você tenha a 
permissão dos seus conta-
tos para contatá-los. Sem 
alguma forma de permis-
são dos destinatários você 
estará enviando Spam e 
poderá sofrer penalizações 
por meio do aplicativo.

2. Garanta que seus con-
tatos tenham seu 
número salvo

Para ter sucesso em taxas de recebimento de sua 
mensagem e assim fazer bom uso da estratégia de 
lista de transmissão do WhatsApp Business é preciso 
garantir que quem receba tenha seu número salvo no 
WhatsApp como um contato. Sem isso suas mensa-
gens não serão recebidas.

Agora, vamos mergulhar nas dicas e truques para 
usá-las de maneira estratégica e eficiente!
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Passo 1. Abra o 
grupo e toque 
sobre seu 
nome, na parte 
superior da tela. 
Em seguida, se-
lecione "Ajustes 
do Grupo".

Passo 2. Em se-
guida, toque em 
"Enviar Mensa-
gens" e selecio-
ne a opção "So-
mente Admins". 
Vale lembrar que 
é necessário ser 
administrador 
do grupo para 
acessar a opção. 

A partir de agora, somente os administradores po-
derão mandar mensagens.

O WhatsApp permite restringir o envio de mensa-
gens em grupos. O recurso dá total controle aos 
administradores, permitindo que apenas estes 
enviem mensagens, o número de participantes 
continua limitado a 256 pessoas. A função é útil 
para grupos cujo único propósito é a divulgação 
de informações, sem conversas.

Procedimento no iPhone (iOS)

Publicação pelo administrador:



Passo 1. Abra o 
grupo que você quer 
restringir as altera-
ções e toque sobre o 
nome, na parte su-
perior da tela. Nos 
dados do grupo, 
toque em "Configu-
rações do grupo".

Passo 2. Em seguida, 
toque em "Enviar 
mensagens", selecio-
ne a opção "Somente 
admins" e pressione 
"OK". 

Procedimento no Android
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Link para acesso ao grupo:
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Você pode convidar pessoas para um grupo no 
WhatsApp apenas compartilhando um link do grupo 
com elas — o que dispensa ter o número de telefone 
dessas pessoas em mãos para que possam começar 
a conversar. Lembre-se que para ter acesso a esse link 
você precisa ser ADMINISTRADOR do grupo. 

Para compartilhar o link de convite para um 
grupo:

1. Abra a conversa em grupo no WhatsApp e toque 
no nome do grupo.
 - Se preferir, toque e pressione o nome do grupo 
na aba CONVERSAS. Em seguida, toque em Mais 
opções > Dados do grupo.
2. Toque em Convidar via link.
3. Selecione Enviar o link pelo WhatsApp, Copiar 
link ou Compartilhar link via outro app.
- Para compartilhar o convite usando o código QR, 

toque em Mais opções > Imprimir o código QR do grupo.
 - Se você escolher enviar pelo WhatsApp, busque 
ou selecione os contatos e toque em Enviar.
- Para imprimir o código QR, seu aparelho deve 
estar conectado a uma impressora.
- Usuários de Android poderão escanear o código 
usando um app leitor de código QR.
- Usuários de iPhone poderão escanear o código 
QR com a câmera do celular.
- Admins também podem selecionar Cancelar link 
a qualquer momento para cancelar o link de con-
vite atual e criar um novo.

Observação: qualquer usuário do WhatsApp com 
quem você compartilhar o link de convite poderá 
entrar no grupo. Somente compartilhe o link com 
pessoas nas quais você confia e lembre-se que 
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Como gerenciar admins de um grupo
Qualquer administrador de grupo pode promover 
outro participante a admin. Não há limites para a 
quantidade de admins nos grupos.

Observação: não é possível remover a pessoa que 
criou o grupo. Além disso, essa pessoa só deixará 
de ser admin se sair do grupo.

Promover um participante a admin

1. Abra a conversa em grupo do WhatsApp e toque 
no nome do grupo.
 - Se preferir, pressione o nome do grupo por 
alguns instantes na aba CONVERSAS e, em segui-
da, toque em Mais opções > Dados do grupo.
2. Toque no nome do participante que deseja 
tornar admin.
3. Toque em Promover a admin do grupo.

Remover um admin

1. Abra a conversa em grupo do WhatsApp e toque 
no nome do grupo.
 - Se preferir, toque e pressione o nome do grupo 
na aba CONVERSAS e toque em Mais opções > 
Dados do grupo.
2. Toque no admin que você deseja remover.
3. Toque em Remover como admin.

Promover vários participantes a admins ao 
mesmo tempo

1. Abra a conversa em grupo do WhatsApp e toque 

Função de administrador:

uma pessoa pode encaminhá-lo para outras pesso-
as. Nesse caso, essas outras pessoas poderão entrar 
no grupo sem precisar da aprovação do admin.
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Divulgação de palestras e funcionamento do grupo:

4. Para salvar, toque no botão verde com a marca de 
tique.

Remover vários admins ao mesmo tempo

1. Abra a conversa em grupo do WhatsApp e toque no 
nome do grupo.
 - Se preferir, toque e pressione o nome do grupo na aba 
CONVERSAS e toque em Mais opções > Dados do grupo.
2. Toque em Configurações do grupo > Editar admins do 
grupo.
3. Selecione (desmarque) os admins que deseja remover.
4. Para salvar, toque no botão verde com a marca de 
tique.

Um cartaz como
este pode ser 
afixado nos 
murais e pare-
des do Centro 
Espírita para fo-
mentar o al-
cance da divul-
gação.

Boas práticas:

no nome do grupo.
Se preferir, toque e pressione o nome do grupo na 
aba CONVERSAS e toque em Mais opções > Dados 
do grupo.
2. Toque em Configurações do grupo > Editar 
admins do grupo.
3. Selecione os participantes que você deseja pro-
mover a admins.
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Contato para saber mais
Divulgação de número 
do WhatsApp via QR 
Code, em cartaz que 
pode ser exposto em 
qualquer espaço do 
Centro Espírita.

Segurança:
Manter a privacidade e segurança de suas mensa-
gens é muito importante para nós. Suas mensa-
gens e chamadas são protegidas automaticamen-
te pela criptografia de ponta a ponta para que nin-
guém, nem mesmo o WhatsApp, possa lê-las nem 
ouvi-las. Também desenvolvemos recursos para 
que você se mantenha seguro no WhatsApp.
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Alguns vídeos úteis:
Segue em dúvida sobre as funções do WhatsApp? 
Listamos alguns vídeos que podem ajudar, confira:

- Como migrar seu WhatsApp para o 
WhatsApp Business: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLvvmgEAp9Q

- Descubra 5 funcionalidades do WhatsApp 
Business: 
https://www.youtube.com/watch?v=R0o1Z5rIb9A

- Principais funções do Whatsapp Business: 
https://www.youtube.com/watch?v=o9uybffy49Q

- Envio de mensagens em massa no What-
sapp: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwl1Bm8
pvlk

A Área de Comunicação Social Espírita do 
Conselho Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira também já disponibilizou um 
material orientativo sobres segurança no 
WhatsApp que pode ser acessado por meio deste 
link:
https://www.feemt.org.br/wp-content/uploads/
2015/03/Seguran%C3%A7a-para-whatsapp_FED
ERATIVAS_FEEMT.pdf
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Gostaria de conversar com a Área de Comunica-
ção Social Espírita da Feemt? Mande um e-mail: 
acse@feemt.org.br

- WhatsApp Business: Conheça as principais 
vantagens: 
https://bit.ly/3fWNOvo

- Instalando e configurando Whatsapp Bu-
siness: 
https://bit.ly/2AeM3uo

- O que fazer pra não ser banido do What-
sapp Business: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0AWrb3
ryR0

- Meu Whatsapp Business foi banido:
https://www.youtube.com/watch?v=39DvCw6
4Ch8

- Função BETA: Como vender pelo 
Whatsapp transferir, receber dinheiro & 
Whatsapp Business:
https://www.youtube.com/watch?v=bSZVH-Y
NcS4 (pode ser utilizado para doações ao 
Centro Espírita)
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ção Social Espírita da Feemt? Mande um e-mail: 
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vantagens: 
https://bit.ly/3fWNOvo
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https://www.youtube.com/watch?v=39DvCw6
4Ch8

- Função BETA: Como vender pelo 
Whatsapp transferir, receber dinheiro & 
Whatsapp Business:
https://www.youtube.com/watch?v=bSZVH-Y
NcS4 (pode ser utilizado para doações ao 
Centro Espírita)
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Gostaria de conversar com a Área de Comunica-
ção Social Espírita da Feemt? Mande um e-mail: 
acse@feemt.org.br

www.feemt.org.br

- WhatsApp Business: Conheça as principais 
vantagens: 
https://bit.ly/3fWNOvo

- Instalando e configurando Whatsapp Bu-
siness: 
https://bit.ly/2AeM3uo

- O que fazer pra não ser banido do What-
sapp Business: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0AWr-
b3ryR0

- Meu Whatsapp Business foi banido:
https://www.youtube.com/watch?v=39Dv-
Cw64Ch8

- Função BETA: Como vender pelo Whatsa-
pp transferir, receber dinheiro & Whatsapp 
Business: https://www.youtube.com/watch?-
v=bSZVH-YNcS4 (pode ser utilizado para doa-
ções ao Centro Espírita)
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