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ANTES DE COMEÇAR,
POR FAVOR
CONSIDERE ISSO.

O  apl icat ivo  é  novo,  mas  não

está  pronto!

 

Nesta  fase  de  ajustes  e

melhor ias ,  o  contato  e  retorno  do

suporte  e  as  soluções  podem

levar  um  tempo  maior  para

acontecer .

 

Tenha  certeza  de  LER  TODO  O

MANUAL  antes  de  conclui r

qualquer  etapa  ou  mesmo  diante

de  alguma  dif iculdade.

 

Contamos  com  sua  compreensão

e  ajuda  para  avançarmos  juntos.



ONDE ACESSAR?

portal.eklesiaonline.com.br

Android

iPhone

Pelo navegador

https://apps.apple.com/br/app/ibms-batista-mont-serrat/id1484080067
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.igrejabatista.appEK717
http://portal.eklesiaonline.com.br/


Busque  o  app  na  Google  Play  Store

ou  na  Apple  Store  com  o  nome

“ IGREJA  BATISTA  IBMS” .  O  app

correto  tem  nossa  marca.

COMO BAIXAR



Baixe o app e aguarde
pelo recebimento da
senha inicial que será
enviada pelo e-mail
cadastrado no
compromisso.

Baixe o app e faça um
novo cadastro.

  1)  Se você já assinou  o     
      COMPROMISSO DE 
      MEMBRESIA:
 

 
 
  2) Se ainda não assinou  o    
      COMPROMISSO DE 
      MEMBRESIA:
 

COMO SE
CADASTRAR



3) Se você não lembra se assinou
ou não o COMPROMISSO DE
MEMBRESIA ou se não
recebeu o email, procure o
suporte (Slide 11).

COMO SE
CADASTRAR



Usuário: e-mail OU CPF
OU celular (com DDD).  
Senha: a recebida por

  1) Se você já assinou o
      COMPROMISSO DE
      MEMBRESIA:
 

    e-mail.

COMO SE
CADASTRAR (1)



Clique em “Não possui
cadastro? Clique aqui!” .
Realize o cadastro e,
após, entre com os dados
cadastrados.

  2) Se ainda não assinou  o
      COMPROMISSO DE
      MEMBRESIA: 
 

COMO SE
CADASTRAR (2)



Se nenhuma dessas opções
funcionou, evite gerar um novo
cadastro. Siga estes passos:
- cheque a caixa de SPAM
   do seu e-mail
- contate o suporte  (Slide 11)

E SE NÃO DEU
CERTO?



Entre em contato com a
equipe de suporte pelo

e-mail . . .

CLIQUE NO BOTÃO ACIMA

suporte@igrejabatista.org.br

. . .ou pelo WhastApp

PROBLEMAS
PARA CADASTRAR?

https://wa.me/555197825968


MINHA IGREJA é a primeira
tela ao acessar o APP IBMS.

MINHA IGREJA



Da tela inicial MINHA IGREJA para
o MENU PRINCIPAL o acesso é
realizado mediante clique
no atalho, na área superior
esquerda.

MINHA IGREJA



MENU PRINCIPAL



Para check-ins futuros em Eventos,
Cursos e Ministérios Infantis

CARTEIRINHA
VIRTUAL



CONTRIBUIÇÕES



CONTRIBUIÇÕES

Para realizar sua contribuição,
clique em "Efetuar Contribuição"
para ser direcionado à tela do
site com as opções.



CONTRIBUIÇÕES

Contribuições online pelo
Pagseguro.

Boleto, cartão de
débito ou crédito



CONTRIBUIÇÕES

Dados bancários
Depósitos :  

     para depósitos ou     
     transferências.   



CONTRIBUIÇÕES

Crédito :  
Contate a Elsina pelo
(51) 99782 6204 e faça
sua contribuição pela
opção "liberação de
teclado" .  



AGENDA



AGENDA DA IGREJA



BOLETINS
ELETRÔNICOS



BOLETINS
ELETRÔNICOS

Devocionais
Avisos
Cards
Materiais de Ensino



ON LINE /
AUDIO E VIDEO



ON LINE /
AUDIO E VIDEO

Vídeos mensagens
Vídeos avisos
Podcast
Transmissão AO VIVO



INFORMAÇÕES



MEU PERFIL



Dados Pessoais: 
Preencher com maior
número de detalhes
possível.

Alterar Foto:
Adicionar ou atualizar foto.

Dados Profissionais:
Somente são visualizados
os dados dos usuários que
autorizarem a publicação.

Veículos:
Cadastro de veículos para
controle e aviso de
estacionamento.

 
 

 
 

 
 

para u atualizar fotoDados
 
 

MEU PERFIL



Dados Familiares: 

Permite a conexão entre
familiares (só estarão disponíveis
para conexão os nomes já
cadastrados).

 

MEU PERFIL



MEU PERFIL



Ficha Médica: 

Necessidades Especiais
Problemas Crônicos de
Saúde

 

 

MEU PERFIL

MENU EM ATUALIZAÇÃO



Timeline: 

Resumo dos principais
Eventos, Cursos e Etapas já
realizados pelo membro. 

Legenda:

 

 

 
Situação Eclesiástica

 
Ministério

 
Evento

 
Célula

 
 

MEU PERFIL

MENU EM ATUALIZAÇÃO



Mural de Recados: 
Ler e comentar
mensagens publicadas à
Igreja ou ao membro.

Aniversariantes:
Visualizar quem são os
aniversariantes do dia e
publicar mensagens de
felicitações.

Agenda de Contatos e de
Profissionais da Igreja:

Somente são visualizados
os dados dos usuários que
autorizarem a publicação
(próximo slide). 

 
 

 
 

OUTROS MENUS



OUTROS MENUS

IMPORTANTE: Estes quadros
precisam estar ativados para receber
as informações e novidades do APP.



OUTROS MENUS



Alterar Senha:

Menu para atualização da
senha de acesso ao APP /
Portal

Sair:

Menu para deslogar do
APP / Portal

 

 
 

 

OUTROS MENUS



Clicar em “Não possui
cadastro? Clique aqui!”.
Realizar o cadastro e, após,
entrar com os dados
cadastrados.

O cadastramento das crianças é
importante para a organização
interna dos Ministérios e da
Igreja. Existem duas formas de
fazer: 
 
1. Caso a criança possua e-mail
próprio: neste caso, os pais ou
responsáveis devem deslogar
do app / Portal e realizar um
novo cadastro:
 

COMO
CADASTRAR
CRIANÇAS



 2. Caso a criança não possua e-
mail próprio: neste caso, os pais
ou responsáveis devem enviar os
dados da criança para o suporte
do app (Slide 11).

COMO
CADASTRAR
CRIANÇAS



PESSOAS QUE NÃO
POSSUEM CELULAR
ou E-MAIL

Seu cadastro é muito
importante para nós. Por
favor, faça contato com

nossa equipe de suporte.

CLIQUE NO BOTÃO ACIMA

suporte@igrejabatista.org.br

. . .ou pelo Whastapp

https://wa.me/555197825968


SEGURANÇA

O Sistema Eklesia possui
CERTIFICADO HTTPS, renovado a

cada 3 meses, que encripta os
dados de ponta a ponta. Além

disso, são realizadas as melhores
práticas com relação à segurança

dos servidores, como alteração
frequente de senhas, controle de
acesso, entre outros. Garantido

em contrato, a empresa não entra
em contato com os membros da

igreja nem compartilha as
informações.



Alguns dados como SITUAÇÃO
ECLESIÁSTICA e TIMELINE são

somente modificados pela
equipe de gestão do app.

 
Caso exista alguma

necessidade de modificação
desses dados, ou você ainda
tenha dúvidas ou sugestões,

por favor, procure nosso
suporte!

 
(Slide 11)

DÚVIDAS,
SUGESTÕES ou
ALTERAÇÕES
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