


João Paulo Delfino da Silva,
casado com Joelma Bento Delfino, é
membro da Primeira Igreja Batista do

APRESENTAÇÃO

casado com Joelma Bento Delfino, é
membro da Primeira Igreja Batista do
Sétimo Dia de João Pessoa onde atua
como Presidente da Diretoria Executiva,
Graduado em Teologia pelo Instituto
Bíblico Batista do Sétimo Dia, Graduado
em Sistemas para Internet pela Fatec-PB
e Pós-graduando em Sistema da
Informação pela Faveni.



• Quantos membros temos em nossas igrejas?
Quanto tempo levamos para gerar relatórios de pessoal?

Analisemos as perguntas abaixo descritas no 
âmbito da SECRETARIA da Igreja Local

• Quantos membros temos em nossas igrejas?
• Quanto tempo levamos para gerar relatórios de pessoal?
• Quanto tempo levaríamos para levantar informações dos nossos membros?
• Como saber se alguém já assumiu alguma função administrativa e/ou 

eclesiástica na igreja?
• Quanto tempo levamos para emitir algum certificado?
• Você tem que ir na igreja todas as vezes para verificar dados dos membros?
• Tem que buscar de ata em ata para localizar alguma informação?
• Quantas pessoas já colocaram nossas igrejas em juízo por conseqüência de 

atividades voluntárias que elaboraram, e que por desapontamento diversos atividades voluntárias que elaboraram, e que por desapontamento diversos 
afirmam que a mesma foi realizada através de vinculo trabalhista  ?



Analisemos as perguntas abaixo descritas no 
âmbito da TESOURARIA da Igreja Local

• Quantos livros caixa temos em nossa igreja desde quando a mesma iniciou 
as atividades?

• Como sabemos o saldo especifico em cada conta que temos?
• Como separamos o destino de nossas finanças?
• Passamos quanto tempo para elaborar um relatório financeiro?
• Como cadastramos as empresas que nos vende algo?
• Aonde emitimos o relatório financeiro?



O SISTEMA GERAL 
É  A SOLUÇÃO!

Nós somos a solução para as perguntas
anteriormente apresentadas. Somos a solução
de um problema enfrentado por nossas igrejas,
somos a solução para nossa administração nos
aspectos secretariais e financeiros.



O Sistema Geral é fruto de um trabalho de conclusão de

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA GERAL

O Sistema Geral é fruto de um trabalho de conclusão de
curso, o qual inicialmente foi denominado de SIGEP - Sistema de
Gestão de Pessoas para Instituição Religiosa, o qual inicialmente
foi desenvolvido especificadamente para atender as
necessidades administrativas da Primeira Igreja Batista do Sétimo
Dia de João Pessoa, porém por entender e possuir a
perceptividade que algumas Igrejas possuíam as mesmas
demandas e deficiências que as nossas, inclusive as de nossa
denominação, foi realizado a projeção e desenvolvimentodenominação, foi realizado a projeção e desenvolvimento
do SISTEMA GERAL – Sistema de Gestão Administrativa para
Igrejas, o qual ofereço hoje a todas as Igrejas Batistas do Sétimo
Dia no Brasil.



SISTEMA GERAL POSSUI:

• Disponibilidade – Hospedagem em Nuvem;

• Intuitividade – Facilidade no uso;

• Segurança – Níveis de perfil por Igreja/função.



VEJAMOS ALGUMAS IMAGENS DO SISTEMA :

Tela de Login



Tela de Inicial



Tela de Inicial – Módulo de Secretaria



Tela de Inicial – Módulo de Tesouraria



Acesse e veja 
o sistema na prática!o sistema na prática!

https://sistemageral.com.br



INVESTIMENTO PARA A CBSDB

Apenas R$
*Valor para cada igreja cadastrada mensalmente, se aderido pela CBSDB.

**Valores para adesão pela igreja local são distintos dos apresentados aqui.



Obrigado pela atenção!


