
criar um link para o Terço da Misericórdia

Usando o computador:

Usando o celular:



Usando o computador:
1. Entre na sua conta do Gmail

○ Abra o Google Chrome e clique no item Gmail como na imagem abaixo:

○ Se pedir suas credenciais de e-mail digite-as, e após a sua senha.

2. Agora com o Gmail carregado.



○ Clique na setinha ao lado do Meet para expandir as opções, geralmente
fica no final da página, conforme a imagem abaixo

○ Ao expandir o Meet vai ficar assim:

○ Clique agora em Nova reunião, conforme a imagem:



○ Abrirá uma janela com o link da nova reunião.

3. Agora vamos copiar o link para colar no Whatsapp do Grupo de Oração

Clique no ícone de cópia que existe na janela, conforme a imagem abaixo.

○ Agora é só colar no Grupo de Oração Online do Whatsapp

Obs.: Quem cria o link, é que tem direito a permitir a entrada de outros
participantes.



Usando o celular:

1. Abra o Gmail

○ Clique o ícone do Gmail

○ Com o Gmail aberto clique em Reunião na parte inferior do celular,
conforme a próxima imagem:



○ Vai abrir a janela de Reunião:

○ Clique em Nova Reunião conforme a imagem abaixo:



○ Vai aparecer algumas opções no final da tela

○ Clique agora em Gerar um link da reunião para compartilhar como na
imagem a seguir:



○ O link foi gerado:

○ Copie o link: clicando o ícone



○ Agora é só colar no Grupo de Oração Online do Whatsapp

2. Abra o Whatsapp e entre no Grupo de Oração Online

○ Na barrinha de mensagens na parte inferior do celular.



○ Clique na barrinha e segure, conte até 2 e solte. Vai aparecer a opção
Colar se o link foi copiado do Gmail no passo 1).

○ Clique em colar e o link será inserido na barrinha de mensagem:

○ Agora clique em , para postar o link para os demais membros do
grupo.

Obs.: Quem cria o link, é que tem direito a permitir a entrada de outros
participantes.


