
Atenção: 

● O cadastro é individual e intransferível. 

● O cadastro e agendamento são únicos para sua comum localidade – não é possível ter um mesmo cadastro 

ou agendar em localidades diferentes. 

● As igrejas estão abertas com a capacidade de lotação reduzida, estamos trabalhando com carência entre os 

cultos para que toda a irmandade consiga congregar.  

o Carência é a quantidade de cultos que a irmandade deverá aguardar para congregar novamente. 

o (Quantidade de culto mensal x Capacidade máxima da igreja) /Número de irmandade. 

▪ Ex: Dublin [(8 x 39) /150] – neste exemplo a irmandade da comum poderá congregar a cada 

2 cultos. 

● O agendamento e cancelamento é de total responsabilidade da irmandade.  

● Cancelamentos devem ser efetuados em até no máximo 1 hora antes do início do culto. O não 

cancelamento será considerado falta e terá a carência reduzida normalmente. 

● O sistema de agendamento está disponível 24 horas por dia. 

● O sistema libera as vagas remanescentes automaticamente 3 horas antes do culto para a irmandade que não 

tem mais carência.  

o Por exemplo: Se o irmão ou irmã estiver congregado no Sábado e 3 horas antes do início do culto no 

Domingo tiver vaga disponível, será possível agendar mesmo fora da carência. 

Novo cadastro 

1. Clique no botão vermelho - “Novo cadastro” 

 

2. O número de cadastro deve ser o mesmo utilizado no WhatsApp.  

2.1. Se seu número for da Irlanda, clique em Cadastro de número internacional. 

2.2. Se seu número for do Brasil, clique em Cadastro com o número brasileiro. 

 

3. Preencha os dados da seguinte forma: 

● Celular: 35308XXXXXXXX *** Atenção utilizar o seu número cadastrado no WhatsApp ***. 



o O número de celular será seu login de acesso, preencha corretamente. O código do país deve ser 

preenchido sem o símbolo de adicionar +. 

● Sexo: Masculino ou Feminino – Certifique-se de ter escolhido a opção correta, isso pode impactar no 

agendamento. 

● Data de Nascimento: DD/MM/AAAA – 16/09/1986. 

● Nome Completo: Preencha o nome completo sem abreviações. 

● Senha: Qualquer senha de sua escolha é individual, será utilizada para seu acesso ao Sistema de 

agendamento e acompanhamento de áudio dos cultos. 

4. Após o preenchimento dos dados clique em cadastrar e a administração fará a aprovação do seu cadastro. 

 

 

 

 



Agendamento 

1. Após a administração ter liberado o seu cadastro, clique no botão verde “Já possui cadastro” 

 

2. Preencha os dados de telefone e senha. 

2.1. Se seu número for da Irlanda, clique em “acesso de número internacional”. 

 

3. Preencha os dados do celular (Sem o sinal de +) e sua senha de 4 dígitos e clique em acessar 

 

  



4. Clique em agenda para verificar os dias de cultos disponíveis  

 

 

5. Selecione o dia desejado com disponibilidade de vaga – em verde – clique em reservar. 

 

 

6. Seu agendamento foi concluído com sucesso. 



6.1. O status abaixo do seu nome será alterado para “Reserva confirmada” e o botão mudará para Cancelar. 

 

O cancelamento pode ser efetuado no máximo até 1 hora de antecedência do culto sem perda de carência. 

 

Dia do culto 

1. Efetue o login e no canto inferior esquerdo clique em Identificação. 

 

2. Preencha o questionário de saúde apenas se houver algum sintoma e clique em prosseguir. 

3. Seu QR code individual será conferido pelo Sistema do Porteiro liberando sua entrada. 

  

  



Áudio Online 

Apenas no horário do culto será disponibilizado áudio de cada comum online. 

1. Acesse o sistema e clique em “Áudio Culto Online” 

 

2. Clique em Conectar 

 

  



Pedidos de oração 

1. Acesse o sistema e clique em “Oração” 

 

2. Clique no pedido de oração 

2.1. Pedidos de oração podem ser enviados a partir de 1 hora antes até 10 minutos depois do início do culto. 

  

 

 

 

 

 

 



Attention: 

● Registration is individual and not transferable. 

● Registration and bookings are unique to each individual church - it is not possible to use the same registration 

to book at different churches.  

● The churches are open with limited capacity and a waiting period between attendance to services is in place. 

o This waiting period is calculated as follows:  

o (monthly services x maximum capacity) / total number of brothers 

▪ Eg: Dublin [(8 x 39)/150] - in this example the brothers will have to wait 2 services before being 

able to attend again. 

● The responsibility to book and cancel bookings falls within the individual member.  

● Cancellations must be done up to 1 hour before the start of the service, otherwise the cancellation will not 

take effect and the waiting period will apply as normal. 

● The booking system is open 24 hours. 

● The system will automatically open bookings for untaken seats 3 hours before the service to everyone, even 

those on the waiting period will be able to make a booking. 

o I.E.: If a brother or sister attended a service on Saturday and 3 hours before the service starts on 

Sunday there are untaken seats, they will be able to make a booking to attend despite being on the 

waiting period. 

 

New registration 

1. Click on the red button to “Sign up” 

 

2. The phone number used for registering must be the same used on WhatsApp. 

○ If the number is from Ireland, click “Registration of International phone number, Clique aqui (click here)” 

○ If the number is from Brazil, click “Registration with Brazilian phone number” 

 

 

 



3. Fill out the information as follows: 

○ Phone Number: 3538XXXXXXXX      /!\ Attention use the same number registered on WhatsApp /!\ 

This number will be your username, please fill correctly. The country code must be filled without the + sign. 

○ Sex: Male or Female - make sure to choose correctly as it can impact bookings. 

○ Date of Birth: DD/MM/YYYY - Eg. 16/09/1994 

○ Full Name: Please use all names and without abbreviations 

○ PIN: Please choose a 4 digit PIN and commit to memory, it will be used to access the booking system as well 

as the live stream of services. 

 

4. After the form is filled out and completed, click in register and the administration will approve the registration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Booking 

1. After your registration is confirmed by the administration, click on the green button “Already registered” 

 

2. Fill out your phone number and password 

2.1. If your phone number is from Ireland, click “International Access”. 

 

3. Fill your phone number without the + sign (i.e. 3538XXXXXXXX) and your 4 digit PIN, click in “Acessar, to Login”. 

  



4. Click on “Agenda” (Calendar) to check the available days for services. 

 

 

5. Select the desired date with an open seat - it will be displayed in green - click “book”. 

 

6. Your booking was successful. 

6.1. The status message under your name will change to “Booking Confirmed” and the button will change to 

“CANCEL” 



 

Note: the cancellation can be made up to 1 hour before the service starts without triggering the waiting period. 

 

Attending the Service 

1. Login into the APP and on the bottom left click on Identification. 

 

2. Fill out the health questionnaire, tick the box if you have any symptoms, (Fever, Cough, Tiredness, Loss of smell 

or taste, please seek medical advice if you have any symptoms. 

3. Your individual attendance QR Code will be scanned by the Doorman System allowing your entry. 

  

 

 

 

 

 

 



Online Audio Live Stream 

The audio live stream will only be accessible during the Service. 

1. Access the system and click “Online Audio Live Stream”. 

 

 

2. Click on “Connectar” to  Connect 

 

  

 



Prayer Requests 

Prayer requests can be done through the app or directly with the Brothers at the door. 

1. Access the system and click on “Prayer” (Oração). 

 

2. Click on “Prayer Request” 

2.1. Prayer requests can be sent from 1 hour before the service starts and 10 minutes into the Service.  

Illness – Enfermidade 

Tribulation – Tribulação 

Cause – Causas 

Travel – Viagem 

Accidented – Acidentados 

Families – Famílias 

Testified Souls – Testemunhados 

Mourners – Enlutados 

 

 


