
Clicando aqui você pode:

- Alterar o seu cadastro ou senha 

- Obter o e-mail de todos do ECC

- Obter os dados de quem desejar

- Receber sua senha por e-mail



Aqui você atualiza o seu 

cadastro ou obtém a lista 

de e-mails ou pede as 

senhas necessárias por e-

mail (próximo slide)

Clicando aqui você obtém essa 

ajuda que você está lendo agora.



Escolha nessa caixa, que é aberta ao se 

clicar no triângulo da direita, o seu nome.



Se não souber a senha, apenas clique em pesquisar.

Um e-mail será enviado para você e para seu cônjuge, desde 

que exista um cadastrado. Se não existir, mande uma 

mensagem para a paróquia informando pelo menos o e-mail 

de um de vocês. (Use o fale conosco na página da 

secretaria). Informe também a senha que você gostaria para 

atualizar o seu cadastro. Ela pode ser trocada a qualquer 

momento por você.

A finalização da tela é feita em pesquisar ou em Desistir 

(nesse caso nenhum e-mail será enviado)

Se a senha for informada e for clicado em Pesquisar, a tela 

do slide seguinte será mostrada.



Se clicar aqui, a 

tela do próximo 

slide será mostrada

Se houver necessidade de atualizar algum dado, faça isso e 

depois clique em Atualizar. Se não, clique em cancelar.



Este é o resultado da solicitação da lista de e-

mails.

Siga as instruções na barra cinza para colar na 

sua mensagem.

Seja discreto, colocando os destinatários na 

cópia oculta (Cco ou Bcc)

Depois clique na barra para voltar (conforme 

demonstrado no próximo slide)



Após atualizar ou pegar os e-mails.

Clique em Atualizar ou Cancelar



Esta é uma senha geral. Todos os 

encontreiros usam a mesma

Aqui se digita o nome de um dos 

dois do casal, ou de ambos.

Não se preocupe em escrever 

corretamente. Acentos por 

exemplo, são supérfluos



Esta é a resposta à pesquisa. Repare 

que usamos minúsculas e não 

usamos acentos.

Ao final da lista encontramos esse 

hiperlink para voltar à tela de consulta



Você reparou que agora não é mais necessário informar uma senha? Depois 

de se identificar, ou numa consulta ou na tela de atualização, você não 

precisa informar mais a senha de pesquisa, enquanto estiver no site da 

SMM. Se sair e voltar, deverá informar de novo.


