Serviços Religiosos Neshamá CIP
Shacharit LeChol: 5as feiras, às 9:00, com leitura da Torá
Shacharit Shabat: sábados às 9:30, com estudo da parashá e leitura da Torá.
Havdalá: sábados às 18:45.

Para participar de qualquer um desses serviços, basta clicar no link abaixo usando um computador
ou smartphone conectado à Internet no dia e horário indicados:
https://zoom.us/j/3852647755

Instruções detalhadas para conexão pelo computador:
1. Clique no link: https://zoom.us/j/3852647755
2. Você será direcionado para a página: www.zoom.us.
3. Clicar em “Abrir zoom.us” (“Open Zoom Meetings”).
4. Clicar em “Junte-se com Áudio / Vídeo do Computador” (“Join with computer Audio / Vídeo”).
5. Clicar em “Entrar em tela cheia” no canto superior direito de sua tela (“Enter Full Screen”) para
maximizar a tela do Zoom.
6. Você pode alternar entre ver quem está falando numa tela maior ou todos os participantes
simultaneamente, clicando no botão “Exibição do Orador” (“Speaker View”) ou Exibição de Galeria”
(“Gallery View”), ao lado esquerdo do botão para “Sair de tela cheia” (“Exit Full Screen”), no canto
superior direito da tela.
7. No canto inferior esquerdo da tela, estão os comandos de áudio e vídeo. Verifique se o de vídeo
(câmera) está habilitado (basta clicar para habilitar/desabilitar).
8. Mantenha o seu comando de áudio (microfone) desligado (“mute”) durante todo o serviço,
especialmente durante a drashá (comentário da parashá) e a leitura da Torá. Habilite o seu microfone
no momento da sua participação, ao ser convidado para uma aliá à Torá ou para dizer nomes de
pessoas a serem incluídas no Mi Sheberach para os doentes ou entre os homenageados pelo Cadish
dos Enlutados. Desabilite o microfone em seguida. Tome especial cuidado de manter o microfone
desabilitado se você estiver em um ambiente ruidoso.
9. Aproveite os serviços do nosso Neshamá Virtuai e junte-se a comunidade muito real!

Observações importantes:
Disponibilizaremos nossa sinagoga virtual para testes na 6ª feira de manhã, entre 10h00 e 11h00 e à
tarde, entre 14h00 e 15h00. Recomendamos que você faça o acesso seguindo as instruções acima,
principalmente se não tiver experiência de participação em reuniões virtuais com o Zoom.
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Em todos os serviços, nossa sinagoga virtual estará aberta 30 minutos antes do horário de início do
serviço, para que todos tenham tempo de entrar e se acomodar antes de começarmos! As instruções
para conexão são as mesmas para todos os serviços.
Caso tenha alguma dificuldade de se conectar durante o teste na 6ª feira, envie uma mensagem de
WhatsApp para (11) 99744-3906 ou (11) 99933-5775 e tentaremos ajudá-lo. Reforçamos a
importância de fazer o teste na 6ª feira, pois no dia do serviço será mais difícil resolver as dificuldades.
Durante a semana disponibilizaremos o sidur e o chumash virtuais (em formato PDF) que utilizaremos
nos serviços. Você tem a opção de usar o sidur Shabat Shalom da CIP e o chumash A Lei de Moisés
ou imprimir as páginas que enviaremos. Caso prefira usar diretamente o arquivo PDF, lembre-se que
você terá que compartilhar a tela do seu computador entre a tela do Zoom e o leitor de PDF ou utilizar
dois dispositivos.
Shavua Tov!
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