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1. Introdução
Bem-vindo ao EasiSlides! EasiSlides é um Software de Projeção de Letras de Músicas,
Versículos, Pregações, Avisos, Power Point..., concebido para projetar num monitor de vídeo
ou no data show, para uma tela grande (telão) para auxiliar o culto cristão ou uma
apresentação/palestra. Seus recursos adicionais incluem:
•
•
•
•
•
•

Letras em dois idiomas - Projete letras em dois idiomas diferentes ao mesmo tempo.
Você deve ter as 2 letras em sua Base de Dados.
Suporte Multimídia - Toque arquivos de áudio ou Fundos em vídeo, Filmagem ao
Vivo, Letras com rotação automática sincronizadas com arquivos de áudio ou vídeo.
Gerador de Base de Louvores ou Hinário Próprio (PraiseBook) - Produza sua
própria Base de Louvores (PraiseBook), ou suas pregações, formatadas e indexadas,
em segundos.
Gerador de HTML - Produz todos os arquivos HTML necessários para publicar as letras
em seu site.
Cifras - Armazene seus próprios acordes para cada música e gere Sua Base de
Louvores completa com estes acordes.
Saída para Três Monitores - Se o seu PC tiver três saídas de vídeo. EasiSlides pode
usar a saída 1 para a Janela Principal do EasiSlides, a segunda saída para a
Congregação e a terceira para disponibilizar as letras e as cifras para o coral e para os
músicos.

2. Operação
2.1. Configuração Geral
Como citado acima, o EasiSlides tem possibilidade de dar saída para 3 telas:
(1) o próprio computador,
(2) o telão e
(3) outra saída para o púlpito (coral, músicos, pregador, dirigente).
Este último monitor ou televisão pode ser direcionado para os músicos ou para o coral, colocando
os hinos com cifras, ou para o pastor pregar olhando para frente, para o vídeo colocado ao lado do púlpito,
por exemplo.
Pode ainda ser colocada uma filmadora acoplada
ao computador, e o culto ou evento ser filmado, mostrado
no telão.

2.2. Configuração Básica
Vá até a área de trabalho de sua tela Windows e
clique com o botão direito no meio da tela.
Vá até Propriedades e clique:
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Aparecerá uma tela com as propriedades de Vídeo. Vá até configurações. É necessário aparecer
como abaixo, número de telas -> 2 (duas). Para isto acontecer, duas placas de rede devem estar instaladas
na máquina, ou uma Dual (placa única com duas saídas). Só assim você pode ter o máximo do que o
EasiSlides pode oferecer, pois assim que projetar no telão (numa saída de vídeo) a outra tela estará livre
para você trabalhar, modificar, criar. Clique em 2, e clique em Estender a área de trabalho...

Se você não tem duas saídas de vídeo em seu computador para usar o EasiSlides, você ainda
poderá utilizar o programa. Mas a principal vantagem do EasiSlides você não poderá usufruir, que é deixar a
estação de trabalho e criação livre enquanto projeta no data show.
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2.3. Iniciando o EasiSlides
Vá até Iniciar, Programas, EasiSlides, Start EsiSlides. Esta tela abaixo deve aparecer.
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2.5. Criar um Culto ou uma Apresentação
É a primeira coisa que se precisa saber.
Aqui você joga todos os documentos, imagens, sons e vídeos que
farão parte do culto ou apresentação.
Clique na folha para criar um novo e depois em Add New. Digite o
nome e depois de criá-lo, clique em cima do nome criado e Close (feche a
janela).

2.6. Preencha a Lista de Culto
ou Apresentação
Agora escolha os hinos, os versículos,
os vídeos, a pregação.
Todavia aconselho primeiro escolher o
fundo padrão para este culto. Vá nas
imagens e escolha sua figura. Depois clique
nela com o botão esquerdo, e depois com o
direito do mouse. Vá até Adicionar como
imagem Padrão.
Pronto. Esta imagem do planeta Terra
será colocada em todos os seus documentos
que ainda não tenha fundo escolhido. Mas
você poderá alterar este fundo padrão a
qualquer momento.
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2.7. Escolhendo uma Tela de Informação para dar Início

Crie com a folha em Branco, ou escolha um item da Tela de Informações e Avisos, escolha a
imagem de fundo para este item, se não houver, e arraste para baixo (para a Lista de Louvores ou itens de
culto) com a seta para Baixo.
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2.7. Escolhendo um Hino para a Lista de Louvores ou Culto
Clique em Pastas do lado esquerdo da tela e em Hinos na Barra de Ferramentas e Menu. Uma Lista
de mais de 1000 hinos aparecerá para você. Encontre seu hino de duas maneiras. Procurando pelo texto
dentro de Busca e teclando Enter, ou buscando ele pelo nome, ou número no caso da Harpa Cristã e hinos
do Cantor Cristão da Batista.

1. Digitamos aqui na caixa de busca, o texto do hino que queremos achar. Não precisa ser o título, mas
precisa ser acentuado conforme está no hino.
2. Clicamos em cima dos hinos achados e verificamos se é mesmo o que estamos procurando. Se for,
colocamos uma imagem de fundo ou mantemos a imagem padrão.
3. Colocamos na nossa lista de Culto através da seta.
4. Se queremos já ver como ficará no telão, lançamos para a área de visualização final (telão) através da
seta para a direita.
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2.8. Escolhendo uma Pregação para a Lista de Louvores ou Culto
Optamos por colocar as Pregações na mesma forma de busca dos Hinos, para que o método de
Busca dos hinos seja também utilizado para as pregações, o que diminuirá em muito a bagunça
proporcionada em ter pregações em Power Point e Word dentro de vários diretórios e locais diferentes.
Desta maneira, Todos as suas pregações estarão ordenadas, dentro de um Banco de Dados, ocupando
pouco espaço em disco e facilmente localizáveis.
A única desvantagem que encontramos é que determinados textos de busca de hinos, encontrará
também pregações e hinos com as mesmas palavras. E vice versa. Mas isto é contornável.
Para isto escreva por exemplo Amor em busca, e em vez de Enter, clique em Pregações. Isto só
trará as pregações que tem a palavra Amor dentro de seus textos.

O mesmo se aplica para achar somente Hinos com a palavra Amor. Escreva Amor na caixa de texto de
busca e clique no botão Hinos. Só aparecerá os Hinos que tem Amor em seus textos.
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2.9. Colocando Apresentações Power Pointer em Suas Apresentações
Nenhum de seus documentos feitos anteriormente em Power Point são perdidos. Isto significa que
você pode utilizar à vontade estes tipos de documentos dentro do próprio EasiSlides, que gerenciará estas
apresentações.
Todavia desaconselhamos este procedimento. Não que apresentações em Power Point não
existirão mais com o EasiSlides. Longe Disto. Sempre haverá um pregador de fora que trará sua
apresentação ou pregação neste tipo de documento. E até em Word. Mas se o EasiSlides já faz quase tudo
o que o Power Point faz, e mais facilmente e rapidamente feito, a utilização do Power Point somente
dificultará a organização e localização de seus documentos. É muito mais rápido e fácil achar uma pregação
ou hino dentro do próprio EasiSlides, e formatar este documento, do que no Power Point.
A utilização do Power Point só se justifica quando você tem um documento que não foi convertido
para o padrão EasiSlides, ou se é um documento que vem de uma pessoa de fora, um missionário, um
palestrante. Também se justifica se você tem uma apresentação bem especializada, bem diferente e
usando recursos do Power Point que não existem no EasiSlides.
Nos demais casos, vá convertendo seus documentos em PP para o formato EasiSlides.
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2.10. Colocando Versículos na sua Apresentação
Um dos recursos mais formidáveis do EasiSlides é a colocação de versículos Bíblicos na
apresentação ou culto. E isto tudo, de uma maneira extremamente rápida. Em no máximo 10 segundos (em
média em 5 segundos), você já estará com o versículo pedido no telão.
E isto em 4 versões diferentes de Bíblias em Português:
NVI - Nova Versão Internacional,
RC - Revista e Corrigida,
RA - Revista e Atualizada,
Viva - Bíblia Viva.
Fiel - Revista e Corrigida Fiel
NTLH - Nova Tradução na Linguagem de Hoje
Além de 3 Bíblias em Inglês: KJV (King James Version), ASV (American Standard
Version), RSV (Revised Standard Version).

A forma de procura de versículos é: 8 (só capítulo 8), 8:32 (versículo 32 do capítulo 8), 8:32-40 (versículos
32 até o 40 do capítulo 8), 8:32-9:10 (intervalo de 8:32 a 9:10), 8-9 (capítulos 8 e 9 inteiros).
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2.11. Procura dentro das Bíblias: Bíblia Comparada
O sistema de busca de textos dentro das Bíblias do EasiSlides não deixa em dever em nada outras
Bíblias especializadas que existem por aí. Além de rápido, busca textos de até 200 caracteres e encontrado
o texto em uma das Bíblias, basta marcar o texto e navegar entre as Bíblias para ver o que cada versão
bíblica mostra. Então podemos chamar esta procura de Bíblia Comparada ou Comparação Bíblica.
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2.12. Colocando Vídeos na Apresentação
Mais um dos pontos fortes do EasiSlides é a colocação de Fundos em Movimento (vídeos)
juntamente com letras de hinos, versículos, pregações...

1. Depois de escolher um item (por exemplo IVE) na Lista de Culto, para configurar e personalizar, clique
em Definir. Neste local estará personalizando somente o item IVE.
2. Marque a caixa Usar Configurações Individuais.
3. Clique neste local para abrir a lista de vídeos.
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Clique na opção 3, e escolha dentro do diretório C:\EasiSlidesData\Media, algum dos vídeos ali colocados.
Clique na caixa Repetir para o Vídeo, quando terminar, reiniciar a apresentação.
Clique em Tocar para ver o Vídeo antes de teclar em OK para voltar para a tela anterior.
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2.13. Configurando cada item
Retirar cabeçalho, colocar contorno em letras, mudar
cores ou tamanhos ou fontes de letras da região 1 d tela, ou da
região 2, ou colocar vídeo, ou sublinhar letras, ou
aumentar/diminuir um semi tom das cifras musicais, usar
sombras nas letras, configurar a imagem para preencher o
fundo, não usar ou usar imagem de fundo, centralizar, colocar
texto à direita ou à esquerda e muitas outras opções de
configurações de cada item, podem ser alteradas por esta tela.
Veja manual específico sobre isto, ou vá clicando e
vendo na pré-visualização como fica cada alteração sua.
Lembre-se que depois de alterar, você pode precisar
mudar ou trazer de novo a imagem de fundo, e terá que jogar
para a janela de visualização para que as mudanças apareçam
no telão.

2.14. Configurando de Modo Padrão para Todo Aquele Culto
Cada culto pode ter sua configuração padrão
alterada através desta janela.

A parte em vermelho, por exemplo, tira as
informações de baixo da tela da apresentação.

Todas as demais configurações que vimos acima,
as chamadas individuais, quase todas pode ser alteradas
aqui, e o que foi colocado aqui, valerá para todos os itens
dessa Lista de Culto Atual.
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2.15. Diretórios do EasiSlidesData Instalados com o EasiSlides Brasil
Pasta, Sub-pastas
C: \ EasiSlidesData

Descrição
Pasta Principal do EasiSlides que contém todas as informações do EasiSlides.
Você pode renomear ou alterar o EasiSlides pasta para uma localização diferente
/ unidade, mas a estrutura geral do EasiSlides Pastas permanecerá a mesma.

\ Admin
\ Database

\ PraiseBooks
\ Settings
\ Templates
\ WorshipLists

\ Documents
\ Help
\ Hinos
\ HolyBibles

\ Html
\ InfoScreens
\ Images
\ FundosBiblicos
\ Scenery
\ Tiles
\ Media

\ PowerPoint

Usado para manter a base de dados (EasiSlidesDB.mdb, EasiSlidesList.mdb,
EsUsage.mdb) que contém todas as canções para EasiSlides em seu PC. Esta
pasta deve ser feita backup regularmente. Também é armazenada alertas, as
referências a Bíblias, e demais informações do EasiSlides.
Este é o lugar onde os Hinários modelos são armazenados no EasiSlides.
Usado para guardar os arquivos xml de configuração do EasiSlides.
Usado para armazenar os templates (modelos .css) para os hinários htmls.
Este é o lugar onde fica a Lista de Louvores ou Cultos. Faça Backup deste
diretório regularmente. É aqui que você armazena um culto ou apresentação
quando você criou em sua casa e deseja levar a pregação ou apresentação para
a igreja por exemplo.
Pasta padrão para armazenar e Importação e Exportação documentos word (.doc
e .rtf).
Arquivo de Ajuda do EasiSlides Traduzido para o Português.
Mais de 6000 (mil) hinos diversos, cifrados ou não cifrados.
Esta pasta possui todas as Bíblias utilizadas pelo EasiSlides. Colocar as Bíblias
aqui não significa que EasiSlides irá utilizá-los imediatamente. Você deve, em
primeiro lugar, colocar a Bíblia aqui e, em seguida, instalá-los através do botão
Opções.
Esta pasta será criada automaticamente para manter arquivos HTML gerados
pelo Gerador de Hinário HTML.
Este local é onde são armazenados todas as Telas de Informações ou avisos do
EasiSlides. Faça Backup regularmente.
Usado para armazenar imagens para usar como fundo durante a apresentação.
O usuário pode criar um nível de sub-pastas para imagens. As imagens não têm
que ser armazenados aqui para ser utilizado em EasiSlides mas colocando-o
aqui, o EasiSlides pode fornecer uma visualização das mesmas diretamente nas
janelas EasiSlides e fica mais organizado.
Esta é a pasta padrão onde EasiSlides irá procurar os vídeos. Arquivos de
Arquivos de vídeos serão listados na pasta específica para isto. Se assim o
desejar, você pode especificar uma pasta diferente para usar alterando a pasta
de Opções -> Janela Principal.
Usado para armazenar arquivos PowerPoint. Também será mostrado os arquivos
Power Point na aba de mesmo nome no EasiSlides.

