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Instruções para Acessar o Portal do Pastor

O Portal do Pastor é um canal de comunicação entre a Convenção e o Pastor. Esse recurso está disponível no site 

WWW.ciepadergs.com.br e disponibiliza os serviços: 2ª via de boleto, aniversariantes do dia e do mês, inscrições em 

eventos, situação financeira, pesquisa de: igrejas e pastores (apenas dados de contato), ministros com registro na 

CGADB, downloads, atualização cadastral, conselhos e fraternas.

Nota: Os dados disponíveis neste Portal são os dados individuais de cada pastor, e só será possível através de seu 

email e uma senha.

A seguir uma descrição sucinta de como fazer o acesso ao Portal:

• Inicialmente acesse o site: www.ciepadergs.com.br – Use navegador de sua preferência: Chrome, Mozila Firefox ou 

Internet Explorer;.

• Na página inicial do site, no menu (na cor Laranja), selecione a Opção PORTAL DO PASTOR.

• Ao clicar no link Portal do Pastor, irá lhe aparecer a tela de Login.

Na tela de Login, você tem três recursos, que são:

1ª Criar uma conta. Seu email deve ser um email já cadastrado

no sistema de bancos de dados da ciepadergs. Após criar sua

conta, você receberá um link no seu e-mail, para que 

confirmes que é você que esta executando essa ação.

2ª Sua Conta já Cadastrada. Neste caso é só informar seu

eMail e sua senha para ter acesso aos recursos do Portal do

Pastor;

3ª Esqueceu sua senha ou que mudar sua senha. Esse recurso

lhe possibilita a recuperar sua senha, caso tenha esquecido, 

ou trocar/ informar uma nova senha. Para confirmar que é

você que está solicitando a troca de senha, você receberá um

link no seu e-mail, para que confirme concluindo a operação.
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Opção para criar conta

Para criar uma conta de acesso ao Portal, seu e-mail deve ser previamente já cadastrado no Sistema Wintechi – Banco 

de dados da CIEPADERGS; veja detalhes dos campos na imagem a seguir:

• No campo nº 1, informar seu e-mail, com isso os campos nº 2 e nº 3 serão preenchidos

 automaticamente;

• Se informar seu e-mail e os campos nº 2 e nº 3 não foram preenchidos, é porque seu 

email não existe no banco de dados da CIEPADERGS;

• Faça contato com a secretaria da Convenção para atualizar seu cadastro,ou nos ligue

 para 51 99912-7247 que nossa equipe irá lhe acompanhar nesse processo para criar sua

 conta;

• No campo nº 4 informe uma senha e no campo nº 5 confirme sua senha; 

• Clique em Cadastrar para enviar seus dados.

• Ao clicar em Cadastrar, será enviado um link para seu eMail com mensagem

De confirmação. Acesse sua conta de email e confirme que é você que esta 

Criando essa conta no Portal do Pastor.

Após efetuar seu login com seu email e sua senha, vai lhe aparecer uma mensagem de bem vindo com seu nome. 

Veja as opções do portal na imagem a seguir:

A seguir uma descrição sucinta das opções disponíveis no Portal do Pastor

1 – Atualizar Cadastro: Para atualização de dados de endereço, data de aniversário, de fotos do casal. Não permitido 

atualização de cargo ministerial e de igreja;

2 – Aniversariantes: Informa pastores aniversariantes do dia e/ou mês;

3 – Ministros: Apresenta uma lista de ministros com seus respectivos códigos CIEPADERGS e CGADB;

4 – Igrejas: Consulta de dados da igreja desejada (endereço, e contato do presidente);

5 – 2ª via de Boletos: Demonstra os boletos não pagos e opção de imprimir a2ª via;

6 – Situação Financeira: Permiti ao ministro acompanhar seu extrato de pagamento. Aos presidentes é permitido 

acesso ao extrato da igreja e dos demais ministros de seu campo;

7 – Fraternas: Acesso as agendas de fraternas e dos líderes regionais das tais;
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8 – Conselhos: Informações dos membros de conselhos e informação da responsabilidade de da cada conselho;

9 – Inscrições em Eventos: Estará disponível sempre que houver AGEs, AGOs ou reuniões especiais que a mesa 

diretora autorizar;

10 – Downloads: Baixar cópia de documentos (protocolos e fichas cadastrais), cópia de estatuto e regimento interno. 


