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Resumo - Este artigo aborda a problemática enfrentada por pequenas e médias igrejas católicas que 
querem fazer uso de web sites para levar informações e serviços a seus fiéis e, apresenta uma 
solução que está ao alcance de todas. Muitas igrejas gostariam de possuir um site para permitir um 
contato maior entre o fiel e conteúdos e serviços disponíveis para eles, possibilitando assim maior 
interação entre a comunidade, as ações e questões de sua igreja. Entretanto, muitas igrejas não têm 
recursos financeiros para manter um profissional gerenciando esse serviço e muito menos algum 
membro da igreja capacitado para isso. Diante deste cenário este trabalho propõe o desenvolvimento 
de um portal web que possibilitará a qualquer pessoa gerenciar, de forma dinâmica, o conteúdo 
disponível no site de uma igreja, como se fosse o conteúdo de um perfil em uma rede social. Isso 
torna desnecessário o investimento com pessoas especializadas e mantêm um investimento de baixo 
custo para manter o serviço.  
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Introdução 
 

A internet proporcionou o surgimento de novos ambientes sociais para circulação instantânea de 
informações e eliminou a centralização e o controle pelo poder político. Para Gonçalves (2014), a 
internet se tornou peça fundamental para nossas vidas, sua alta mobilidade nos possibilitou muitas 
facilidades que hoje é praticamente impossível de se viver sem. 

Esse trabalho surgiu devido a barreiras técnicas encontradas por uma igreja ao tentar ingressar 
nesses novos ambientes por meio de um site. Isso se deve ao fato do site não possuir um painel 
administrativo para a edição e adição de conteúdos e páginas, sendo assim obrigatória a presença de 
um programador para editar conteúdos e informações do site. Visando a fácil usabilidade, esse 
trabalho propõe o desenvolvimento de um site que possua um painel administrativo de fácil utilização, 
tornando possível que o próprio cliente ou qualquer pessoa, mesmo não tendo conhecimento de 
desenvolvimento web, seja capaz de administrar o site com poucas ações. 

Segundo Sbardelotto (2011) Os novos ambientes sociais impulsionados pelas novas tecnologias 
não fornecem apenas conteúdos de tipos “racional” ou “informativo”, mas sim também uma 
experiência espiritual-religiosa com elementos do Sagrados, Deus. Por esse motivo, a Igreja Católica 
vem definindo suas estruturas comunicacionais e sistemas internos para corresponder à altura as 
exigências impulsionadas pela geração desses novos ambientes sociais sem perder sua identidade 
milenar. 

 
Objetivos 

 
 
Para Krug (2008), quando estamos navegando na internet podemos nos confundir facilmente com 

pequenas distrações e, eventualmente, teremos que descobrir como fazer certas coisas, por esse 
motivo os sites devem ser claros ou autoexplicativos. Pensando nisso, espera-se que o produto final, 
o site, seja de fácil utilização para que os usuários não se percam na execução de suas tarefas. 

Espera-se criar uma plataforma de fácil utilização para que os próprios membros da igreja sejam 
capazes de realizar manutenções de páginas, conteúdos e informações do site, por meio de um 



 

 

 

painel de administração. A fim, de levar ao fiel, seguidor da igreja, momentos de reflexão por meio do 
site de acesso público. 
 
Metodologia 
 

1. Engenharia de Software 
 

De acordo com Pressman (2006), a Engenharia de Software é uma tecnologia em 3 camadas: 
processos, métodos e ferramentas. E a base de todas essas camadas é o foco na qualidade do 
software desenvolvido. 

Sommerville (2007), a engenharia de software é como uma base no desenvolvimento do projeto e 
do produto de software. 

Metodologias ágeis Pressman (2007) auxiliam durante o desenvolvimento da seguinte forma: 
- Possibilitando uma resposta eficaz a alterações durante o processo; 
- Criando e mantendo uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos no projeto; 
- Tornando o cliente parte da equipe, quebrando a ideia de “nós e eles” (equipe e cliente); 
- Organizando a equipe para que ela esteja no controle do trabalho executado; 
- Possibilitando a, rápida, entrega incremental de software. 
 

No desenvolvimento deste projeto será aplicada a metodologia de desenvolvimento ágil XP 
(eXtreme Programming); fazendo uso das linguagens de programação PHP, Javascript e das 
linguagens de marcação e estilização, HTML e CSS; também serão utilizados os frameworks Ajax e 
Bootstrap e a biblioteca jQuery. Como IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado) será utilizada a ferramenta NetBeans; algumas outras ferramentas como, 
Dia Diagram Editor que é utilizado no desenvolvimento de diagramas UML (Unified Modeling 
Language); Como banco de dados será utilizado o MySQL; para simular o ambiente de um servidor 
web, será utilizado o XAMPP e, para permitir o desenvolvimento compartilhado, a ferramenta GIT. 

 
2. Conceitos de eXtreme Programming que serão aplicados: 

 
- Programação em par: esse conceito consiste em sempre um membro da equipe acompanhar ou 
rever o que o outro fez afim de identificar possíveis falhas que o mesmo deixou passar. Neste projeto 
isso será feito em forma de revisão do desenvolvido, mutuamente na dupla. 
- Desenvolvimento guiado por testes: cada nova função implementada é testada e validada, isso 
garante que tal função está fornecendo o retorno esperado e permite corrigir qualquer falha alterando 
apenas o módulo em questão, evitando que esse problema apareça no futuro quando já se tem 
outros módulos dependentes do retorno deste. 
- Padrões de código: esse conceito auxilia bastante durante as revisões e, até nas interações, uma 
vez que há um padrão adotado na criação dos nomes das classes, métodos e variáveis. 
- Desenvolvimento sustentável: definir algumas metas para um período de tempo, ainda que apenas 
em discussões, para evitar esforços no desenvolvimento em momentos em que a equipe está 
exausta por uma coisa ou por outra, tendo em vista que nesses momentos a capacidade de 
desenvolvermos soluções estáveis é reduzido e por vezes isso acarreta em desenvolver coisas que 
serão desfeitas a seguir. 
 
 
Desenvolvimento 
 
Aplicação das ferramentas 
 

A linguagem PHP permite executar rotinas no servidor e fazer a comunicação com o banco de 
dados. Ela permitirá a realização de controles de acesso, fazendo uso de sessão para gerenciar 
usuários logados no sistema, além de ser usadas em muitas outras rotinas como cadastro de usuário, 
igreja, evento e demais cadastros, tudo é gerenciado fazendo uso dessa linguagem. Ela garante uma 
maior segurança, por executar as rotinas no servidor e não no dispositivo local. 

Javascript / jQuery: o Jvascript também permite executar rotinas num sistema web, porém, ao 
contrário do PHP ele não é executado no servidor e sim no próprio browser do usuário. Isso faz com 
que ele não seja recomendável para a execução de certas rotinas, as que envolvem banco de dados, 
por exemplo. Por outro lado, ele é muito útil e necessário para controlar interações com o usuário que 
estejam ligadas a interface / design do sistema. E O jQuery é uma biblioteca desta linguagem que 



 

 

 

possibilita executar diversos controles através do Javascript sem que seja necessário adicionar todo o 
código a seu script ou página. 

Ajax: o Ajax é um framework que possibilita uma junção do Javascript com ao PHP. Algumas 
interações com o usuário necessitam do envio ou recebimento de informações que estão no banco de 
dados, essas interações não são bem executadas apenas com PHP pois a página teria que ser 
recarregada fazendo com que informações exibidas momentaneamente fossem perdidas, também 
não podem ser executadas por Javascript devido ao acesso ao banco de dados, que deve ser feito 
com PHP. Logo, nesses casos usa-se o Ajax, que permite fazer uso de funções PHP e Javascript ao 
mesmo tempo, tornando possível executar a rotina que se queira sem que se perca informações 
recarregando a página. 

O CSS é o que permite formatar melhor o design do site e tornar a interface amigável. A forma que 
escolhemos trabalhar o CSS de nosso sistema foi fazendo uso do framework Bootstrap. 

Bootstrap: Auxilia no desenvolvimento do layout do site gerenciando a estilização das páginas. Ele 
permite uma padronização dos nomes elementos disponíveis na página, o que facilita na 
implementação e manutenção. 

A IDE escolhida para desenvolver o sistema foi o NetBeans, ele possui compatibilidade com todas 
as linguagens que serão utilizadas além de uma interface favorável a gerencia dos diversos arquivos 
do sistema e também possui integração com o GIT. 

O GIT é uma ferramenta que permite a disponibilização do projeto num servidor web auxiliando 
assim o desenvolvimento do projeto por mais de uma pessoa. Deve haver a configuração de 
privacidade do projeto e, a partir daí todos que tem acesso ao projeto, com privilégio de edição, pode 
fazer alterações e submete-las. Essa ferramenta também auxilia no controle das alterações ou 
versões do projeto, uma vez que, caso uma alteração gere problema no projeto é possível acessar e 
restaurar uma versão anterior do mesmo. 

Dia Diagram Editor e o brModelo: essas duas ferramentas são muito úteis na hora de desenvolver 
a documentação de todo o projeto. Elas permitem a criação de diversos diagramas de forma 
relativamente fácil. 

MySQL: o MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados amplamente usado em 
desenvolvimento de sistemas. Ele será utilizado por ser estável e atender os requisitos do sistema. 

XAMPP: o XAMPP é uma plataforma que permite emular um servidor em um ambiente local. Para 
que seja possível executar funcionalidades construídas em PHP ou Ajax ou ainda rotinas que 
envolvam banco de dados, uma vez que o XAMPP também possui um servidor MySQL. 
 
Resultados Preliminares 

 
Os resultados parciais, gerados no decorrer do desenvolvimento e encerramento de cada fase 

mostram que as funcionalidades propostas encontram-se em pleno funcionamento nos ambientes de 
testes, sendo assim pode se dizer que o projeto será viável e aponta para o sucesso no cumprimento 
dos objetivos aos quais se propõe. Observando-se uma eficácia na criação e edição de um site para 
igrejas, que pode ser feito por qualquer pessoa, que tenha um conhecimento básico de navegação na 
internet. 
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