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Como fazer inscrição para um evento 

* O evento ‘Retiro com crianças’ é um exemplo, o sistema é o mesmo para outros eventos. 

 

Para efetuar a inscrição para um evento, acesse o site www.igrejaluterana.com.br. Na tela inicial é 

necessário ir até o canto direito e clicar em LOGIN, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

Clicando em LOGIN você terá a tela abaixo. Nesta tela será necessário inserir seu e-mail e senha 

conforme informado no cadastro, em seguida clique em entrar. 

 

http://www.igrejaluterana.com.br/
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Você será redirecionado para a tela de início onde será necessário escolher o evento no qual quer 

se inscrever, nesse caso, clique em INSCRIÇÃO no banner do evento da sua preferência. 

 

Na tela seguinte você terá acesso a todas as informações sobre o evento. O início da tela é este 

abaixo, será necessário rolar a barra lateral do canto direito para baixo para verificar todas as 

informações. Aproveite este momento e leia as informações sobre o evento com atenção.  
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A tela inteira é essa abaixo. Rolando a barra lateral desta tela será possível ler as informações em 

vermelho: 
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Após ler as informações, e ao final deste tela, você fará a opção por quantas inscrições de cada 

categoria quer fazer. Em seguida clique em “Efetuar Inscrição”. 

 

Neste tela você terá que preencher os campos com as informações de todas as pessoas que serão 

inscritas. Descendo a barra da lateral direita será possível encontrar os campos para as demais 

pessoas. 
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Algumas informações importantes na hora de informar dos dados das inscrições: 

1- É necessário informar o nome da pessoa 2 vezes, a primeira vez é para que seja possível a 

geração de boleto, a segunda vez é para o banco de dados do evento. 

2- Se a pessoa não possuir identidade, é possível informar o número da certidão de nascimento. 

3- Sempre que houver um * vermelho ao lado da pergunta, essa pergunta é obrigatória. 

4- Caso seja solicitado o envio de algum arquivo para a inscrição deste evento, envie em cada 

campo o documento solicitado na descrição. 

 

 

Ao clicar em “Escolher arquivo”, abrirá uma tela que dá acesso as pastas e arquivos do seu 

computador, procure o arquivo, selecione e clique em “Abrir”. 
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Ao finalizar o preenchimento dos dados das pessoas que você está inscrevendo clique em 

“Prosseguir”. Ao clicar em “Prosseguir” aparecerá uma janela informando que o boleto será gerado. 

Clique em “Ok”. 

 

A inscrição foi finalizada e você receberá a seguinte mensagem: 

 

Ao clicar em “OK” você será direcionado para a tela de boleto, ao mesmo tempo que o boleto será 

enviado para a sua caixa de e-mails. Este boleto terá 5 dias corridos para ser pago. Passando a data 

de vencimento será necessário gerar novo boleto que terá custo adicional de R$6,00 (seis reais). 


