
ATUALIZAÇÃO DE NOVO SITE E CALENDÁRIO 2021 

 

Enviar até dia 10/11 

 

Com o objetivo de atualizar e contribuir com o novo site e calendário 2021 da Arquidiocese de 

Montes Claros, solicitamos a colaboração da Pascom e/ou secretário (a) paroquial no envio de:  

 

Solicitamos o envio de: 
Informações sobre a Paróquia: 

- Forania  

- Nome 

- Data de criação da Paróquia  

- Breve história da Paróquia 

- Endereço da igreja matriz 

- Site (Se houver) 

- Redes sociais: Quais? Endereço? (Se houver) 

- Fotos da frente da Igreja Matriz 

 

Informações sobre a secretaria paroquial: 

- Endereço da secretaria paroquial 

- Telefone e WhatsApp da secretaria paroquial 

- Horário de funcionamento da secretaria paroquial  

- E-mail 

- Nome do(a) secretário(a) 

 

Informações sobre Pároco, administrador, vigário e diácono: 

- Nome completo do Pároco, administrador, vigário e diácono 

- Data de nascimento  

- Data de ordenação  

- Qual bispo que o ordenou e local de ordenação 

- Fotos do(s) padre(s) e vigário(s) [Não precisa enviar do(s) diácono(s)] 

 

Informações sobre a Pastoral de Comunicação: 

- Existe a Pascom na Paróquia? Ou alguma outra iniciativa de comunicação?  

- Nome do coordenador (Se houver) 

- Telefone do coordenador (Se houver) 

- E-mail do coordenador (Se houver) 

 

 

➡️Reúna todas essas informações e preencha o formulário abaixo.  

➡️As orientações para as fotos estão próximas ao botão de upload. 

 

Orientações para o envio das fotos dos padres 
- Enviar 2 fotos de cada padre com a mesma orientação.  

- Não é necessário enviar fotos dos diáconos. 

- Os padres devem usar estola branca. 

- A foto deve pegar desde a barriga até a cabeça, pois tem como foco apenas o fotografado. 

Atentar-se para que a foto fique centralizada e que não tenha possíveis cortes laterais e superiores.  

- Fique atento a expressão facial. Basta manter a cabeça no nível da câmera e escolher entre sorrir 

ou não, lembrando que isso não determina se a imagem será mais formal ou não.  

- A fotografia deve ser registrada num ambiente com o fundo branco.  

- Fotos nítidas, bem iluminadas e de alta resolução. 

- A fotos deveram ter orientação horizontal (paisagem) 

- Sugerimos que, se possível, as fotos sejam novas. 

- As fotos não devem ser em preto e branco, ter marcas d'água, ser copiadas de outro local, estar 



em uma orientação incorreta, não contenham uma marca (logo) ou borda, qualquer tipo de texto, 

como um URL ou informações de contato, ou outra coisa que não seja a imagem do padre.  

 

- Atente-se ao exemplo abaixo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para o envio das fotos da Igreja 
 

- Fotos da Igreja Matriz 

- Enviar 2 fotos da igreja  

- As fotos podem ser de frente ao templo ou de lado, conforme os exemplos abaixo.  

- A fotografia deve ser registrada durante o dia. Considere que o melhor horário de luz, sendo no 

início da manhã e no final da tarde.  

- Fotos nítidas, bem iluminadas e de alta resolução. 

- A fotos deveram ter orientação horizontal (paisagem) 

- Atentar-se para que a foto fique centralizada e que não tenha possíveis cortes laterais, inferiores e 

superiores. 

- Sugerimos que, se possível, as fotos sejam novas. 

- As fotos não devem ser em preto e branco, ter marcas d'água, ser copiadas de outro local, estar 

em uma orientação incorreta, não contenham uma marca (logo) ou borda, qualquer tipo de texto, 

como um URL ou informações de contato, ou outra coisa que não seja a imagem da Igreja Matriz.  

- Atente-se ao exemplo abaixo 



 

 

 


