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A pandemia do Coronavírus está nos obrigando a repensar uma série de atitudes 
e métodos pastorais e também administrativos em nossas comunidades e na 
própria Arquidiocese. Isso pode ser penoso num primeiro momento, mas 
também pode deixar um aprendizado muito útil para o período posterior à crise 
sanitária que atravessamos.

Tenho a satisfação de apresentar e recomendar, especialmente aos Padres e 
Diáconos da Arquidiocese de São Paulo, esta CARTILHA preparada e 
gentilmente  oferecida pela UNITI e a ORGSYSTEM, sob a orientação de Dom 
Devair Araújo da Fonseca e do Vicariato da Comunicação da Arquidiocese.

O subsídio traz orientações práticas, que podem contribuir muito para que as 
paróquias organizem um sistema on-line de coleta de doações e dízimos para a 
sustentação da vida e da missão da Igreja: o culto a Deus, a evangelização e a 
formação cristã e a caridade.

A CARTILHA vem em boa hora, justamente quando atravessamos uma 
pandemia que levou a suspender, por tempo indeterminado, as celebrações 
presenciais, reuniões e todas as iniciativas de aglomeração de povo. Assim 
sendo, pelos métodos tradicionais de recolher ofertas, doações e contribuições 
dos fiéis, a maioria das paróquias acaba não tendo entradas suficientes para 
fazer frente às suas obrigações.

Observo que a proposta, já apresentada anteriormente pela Arquidiocese para 
esse objetivo, não tem a finalidade de substituir, pura e simplesmente, as outras 
formas de receber as generosas contribuições do povo, como são as coletas nas 
Missas, os dízimos e doações entregues presencialmente. Esta nova proposta 
vem para somar, e não para substituir.

Desejo, pois, encorajar os padres todos a acolherem com carinho este subsídio, 
que conta com a recomendação da Arquidiocese de São Paulo. Agradeço o 
apoio da UNITI e da ORGSYSTEM e faço votos que esta iniciativa reverta em 
muitos frutos.

Cardeal Odilo P. Scherer

 São Paulo, 08/04/2020

APRESENTAÇÃO

Arcebispo de São Paulo

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
               Arcebispo de São Paulo
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3. PÚBLICO-ALVO

 Tendo em vista que todas as paróquias da 

Arquidiocese receberão essa proposta, é importante ressaltar 

que os párocos dirigirão essas ações exclusivamente aos seus 

próprios paroquianos, evitando no seu discurso uma 

divulgação ampla e “aberta” ao público em geral.

 DÍZIMO
4. NOVA FORMA DE DOAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO  

Os párocos terão acesso às informações de doações e 
devoluções do dízimo por meio de relatório gerado pelo 
p r ó p r i o  a p l i c a � v o ,  p o d e n d o  i d e n � fi c a r  s e u s 
doadores/dizimistas. 

5. RELATÓRIO DE DOAÇÕES E DÍZIMO

2. JUSTIFICATIVA

Aplica�vo Org Pay para captação de doações via 

Cartão de Crédito e Boleto Bancário.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-

19), e percebendo a possibilidade de mudança no 

comportamento dos fiéis e dizimistas, gerada especialmente 

pelas condutas restri�vas determinadas pelos estados e 

municípios, a Arquidiocese de São Paulo apresenta esta 

Proposta de Ações de Comunicação que tem por obje�vo a 

captação de recursos financeiros para as paróquias. Recursos 

financeiros que, recolhidos pelas doações, ofertas e dízimos, 

des�nam-se à sustentação da vida e da missão da Igreja, nos 

seus mais diversos aspectos: o culto a Deus, o anúncio do 

Evangelho e a caridade. 
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6. ABORDAGEM

7.1 Site da paróquia 

• Incluir banner do APP: Faça sua Doação On-Line;

• Nas opções que a paróquia oferece para receber as 

doações e o dízimo;

 • Inserir banner ou pop-up com explicação sobre a 

Nova Forma de Doação.

Novidade para você! Agora, a paróquia <Nome da paróquia> 

conta com um aplica�vo para devolução do dízimo e doações. 

Ficou mais fácil colaborar com a paróquia sem precisar sair de 

casa. Tudo de forma simples, rápida e segura. Ao realizar a sua 

doação ou dar o seu dízimo, essa informação vai diretamente 

para o nosso pároco, que ficará extremamente agradecido 

com o seu gesto de amor e solidariedade. 

Texto a ser u�lizado:

7. AÇÕES ESTRATÉGICAS

O discurso proposto é embasado:
• No interesse e nas dúvidas dos próprios fiéis que 

desejam doar e dar o dízimo, mas não podem sair de casa;

• Na relação social e pastoral existentes nas 

paróquias: a preocupação para com os paroquianos que 

devem con�nuar se resguardando. Por outro lado, a 

preocupação dos paroquianos em colaborar com a 

manutenção  das  paróquias ,  e  que  prec i sam ser 

con�nuamente mo�vados para isso.

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
https://www.orgsystem.com.br/
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 Imagem: 

Clique no banner Faça sua Doação On-Line e escolha a opção 

mais adequada para você: Cartão de Crédito ou Boleto 

Bancário. Se �ver dúvidas, entre em contato conosco pelo 

telefone:  ou via Whatsapp: <número do telefone> <número do 

Whatsapp>. Juntos formamos uma Rede de fé, solidariedade e 

comunicação. 

Texto:

7.2.1  Banners (1 por semana)

7.2 Redes Sociais – vídeos e banners sobre o 
assunto, missas

 A critério do pároco ou do responsável pelas atualizações das 

Redes Sociais.

Temos uma novidade para você! Agora, a paróquia <Nome da 

paróquia> conta com um aplica�vo para doações e devolução 

do dízimo. Ficou mais fácil colaborar com a paróquia sem sair 

de casa. Tudo de forma simples, rápida e segura. Ao realizar a 

sua doação ou dar o seu dízimo, essa informação vai 

diretamente para o nosso pároco, que ficará extremamente 

agradecido com o seu gesto de amor e solidariedade. Acesse 

nosso site . Clique no banner <endereço do site> Faça sua 

Doação On-Line e escolha a opção mais adequada para você: 

Cartão de Crédito ou Boleto Bancário. Se �ver dúvidas, entre 

em contato conosco pelo telefone:  ou <número do telefone>

via Whatsapp: . Juntos formamos  <número do Whatsapp>

uma Rede de fé, solidariedade e comunicação.
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 Redes Sociais e canal do YouTube

7.2.2  Testemunhal para as Missas transmi�das pelas 

Atendendo ao pedido de muitos fiéis e dizimistas, que querem 

con�nuar ajudando a nossa paróquia, sem sair de casa, 

lançamos uma Nova Forma de Doação. 

Acesse o nosso site: . Lá você vai encontrar o <endereço do site>

banner Faça sua Doação On-Line. Clique nesse banner! Você 

será direcionado para uma nova página onde poderá doar ou 

dar o seu dízimo via Cartão de Crédito ou Boleto Bancário. É 

simples, seguro e rápido! Em caso de dúvida, ligue para nós: 

<número do telefone>.

Agradeço muito sua generosidade e preocupação em nos 

ajudar a manter a nossa igreja! 

Que  abençoe e proteja você e sua <Nome do santo padroeiro>

família.

Meu irmão, minha irmã, é realmente uma bênção podermos 

nos unir pela internet para celebrarmos juntos a Santa 

Eucaris�a. 

A paróquia , quer con�nuar unida a você <Nome da paróquia>

e à sua família pelas Redes Sociais e pelos meios que dispomos, 

especialmente neste tempo de resguardo. E também 

queremos par�lhar uma novidade:

Estamos nos esforçando para con�nuar a levar a Palavra de 

Deus pelos meios tecnológicos e para que você possa fazer 

essa experiência de Igreja Domés�ca.

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
https://www.orgsystem.com.br/
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Se houver produção e edição do vídeo, se não, pode ser a seco 

ou com uma música à escolha.

7.2.3  Sugestão de roteiro para gravação de vídeo a ser 

Preferencialmente na igreja (cuidado com o eco) ou num 

ambiente tranquilo sem ruídos.

Roteiro:

e. Padre <Nome>

d. Trilha instrumental

a. Ambiente

b. Música de abertura 

c. Chamada (se houver edição)

 veiculado pelas Redes Sociais e Whatsapp

A Paróquia  tem uma novidade para você! <Nome>

Alguns dos nossos paroquianos e dizimistas estão entrando 

em contato conosco para con�nuarem ajudando a nossa 

paróquia. Então, para que nossos paroquianos possam nos 

ajudar e dar o dízimo sem sair de casa, lançamos uma Nova 

Forma de Doação. Basta acessar o nosso site: <endereço do 

site> e clicar no banner Faça a sua Doação On-Line. 

Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre ! Nós da <Nome>

paróquia  queremos con�nuar levando a Palavra de <Nome>

Deus pelas Redes Sociais e outros meios de comunicação 

disponíveis, fazendo do seu lar uma extensão da nossa Igreja. 

Acreditamos que, rezando juntos, Deus nos ajudará a superar 

este momento com fé e esperança. 

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
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Lá você pode inserir seus dados de maneira segura, o valor que 

você deseja doar e escolher a forma de doação:  Cartão de 

Crédito ou Boleto Bancário. Se você não �ver facilidade para 

fazer a doação on-line, peça ajuda para alguém da família ou 

um amigo. Em caso de dúvida, entre em contato com a gente: 

<número do telefone ou Whatsapp>. 

f. Sobe trilha instrumental

7.3 Rádio 9 de Julho 

Texto do Spot: 

 Produção de publicidade a ser veiculada em sistema 

rodízio na programação diária.

A Rádio 9 de Julho está unida à comunidade católica para 

apoiar todas as inicia�vas. E temos novidade! Agora, as 

paróquias pertencentes à Arquidiocese de São Paulo contam 

com um aplica�vo para receber doações e o dízimo. Ficou mais 

fácil colaborar com a sua paróquia sem precisar sair de casa. 

Tudo de forma simples, rápida e segura. 

O meu muito obrigado a você por toda generosidade e amor 

que tem por nossa comunidade. Pela intercessão de <Nome do 

padroeiro>, abençoo você e sua família em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo. 

Se �ver alguma dúvida, entre em contato com a sua paróquia! 

Somos uma Rede de fé, solidariedade e comunicação.

Entre no site da sua paróquia e clique no banner Faça sua 

Doação On-Line. 

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
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Texto:

 Publicidade no jornal sobre a Nova Forma de Doação 

das paróquias da Arquidiocese.

Pode ser um banner em destaque ou um pop-up para 

divulgação do APP de doação on-line das paróquias.

7.4 Jornal O São Paulo

Agora você pode fazer doação e dar o seu dízimo sem precisar 

sair de casa! Tudo de forma rápida, simples e segura. Ajude a 

sua paróquia! 

(Inserir Nome e Arte com a Iden�dade do Aplica�vo) 

O pároco vai saber que você colaborou e ficará muito grato 

com seu ato de caridade e gra�dão. Entre no site de sua 

paróquia e clique no banner Faça sua Doação On-Line. Se �ver 

dúvidas e quiser mais informações, entre em contato com a 

sua paróquia. Juntos formamos uma Rede de fé, solidariedade 

e comunicação.

7.5 Site da Arquidiocese de São Paulo 

Em caso de dúvidas, entre em contato com sua paróquia e 

obtenha mais informações. Juntos formamos uma Rede de fé, 

solidariedade e comunicação.

Novidade! Agora, as paróquias pertencentes à Arquidiocese 

de São Paulo contam com um aplica�vo para que os fiéis 

possam realizar doações e dar o dízimo. Ficou mais fácil 

colaborar com a paróquia sem precisar sair de casa. Tudo de 

forma simples, rápida e segura. 

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
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7.6 Whatsapp

2. Dependendo do número de dizimistas, a mensagem 

de texto pode ser personalizada. Exemplo: A paz de Cristo, 

<Nome>! (em seguida colocar a mensagem padronizada).

1. O pároco pode redigir e gravar uma mensagem de fé e 

força aos seus paroquianos. Falar diretamente para o 

indivíduo usando o pronome de tratamento “Você” para que a 

pessoa se sinta mais próxima. 

Pensando nos paroquianos e dizimistas que desejam fazer a 

devolução do Dízimo ou colaborar com a nossa igreja sem sair 

de casa, a nossa paróquia tem uma novidade: Doação On-

Line. Acesse o nosso site:  Basta clicar no <endereço do site>.

banner Faça sua Doação On-Line e você poderá fazer a 

doação via Cartão de Crédito ou Boleto Bancário. É simples, 

rápido e seguro! Em caso de dúvida, ligue: <número do 

telefone>. Agradecemos você de todo coração por nos ajudar. 

Que derrame muitas bênçãos  <Nome do santo padroeiro> 

sobre você e sua família. 

U�lizar mensagens de texto e áudio:

3. Modelos de mensagens de texto e áudio sobre o 

lançamento da Nova Forma de Doação:

A. Nós da paróquia  desejamos a paz de <Nome da paróquia>

Cristo a você! 

Como é bom entrar em contato com você por aqui! Desejo que 

você esteja bem e que este momento de adversidade em 

nossas vidas passe brevemente, e assim possamos retomar as 

nossas a�vidades em comunidade. 

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
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B. A Paróquia tem uma novidade para <Nome da paróquia> 

você!

No caso do fiel e dizimista ter somente telefone fixo, o pároco 

ou a secretaria ou ainda agentes de pastorais podem telefonar 

para dar uma breve mensagem de fé e conforto, informar a 

novidade sobre a Doação On-Line, agradecer e abençoar a 

pessoa.

7.8 Carta

Atendendo ao pedido dos nossos fiéis e dizimistas que desejam 

fazer sua doação para a nossa paróquia sem sair de casa, 

lançamos a Doação On-Line. Basta acessar o nosso site: 

<endereço do site>, e, clicar no banner Faça sua Doação On-

Line. Lá você pode escolher a forma de pagamento:  Cartão de 

Crédito ou Boleto Bancário. Se você não �ver facilidade em 

usar a internet, peça ajuda para alguém da família ou um 

amigo. Ou ligue para nós: . Muito <número do telefone>

obrigado por ajudar a nossa igreja! Que <Nome do santo 

padroeiro>, abençoe você e sua família.

O texto para informar a Nova Forma de Doação a ser u�lizado 

pode ser o mesmo sugerido para a ação via Whatsapp. Só não 

faça leitura de texto, procure entender a informação, falar de 

maneira natural e fluída.

7.7 Telefone

Como úl�ma opção, caso o paroquiano não �ver acesso à 

internet e u�lizar somente telefone, se possível, o pároco 

redige uma mensagem de fé e conforto, informa a novidade e 

abençoa o fiel.

https://www.facebook.com/unitiassessoria/
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 Essas orações representarão proteção e simbolizarão 

a importância de rezar e da harmonia familiar, especialmente 

para o momento que a sociedade está vivendo com a 

propagação do novo coronavírus.

 Essas mesmas orações poderão ser gravadas em 

áudio e vídeo pelos sacerdotes e serem veiculadas nas Redes 

Sociais da sua paróquia e por Whatsapp.

7.9 Mobilização pela Família

Regras: 

Redigir 2 parágrafos de fé espiritualidade, inserir a explicação 

sobre a Nova Forma de Doação u�lizados para a ação de 

Whatsapp e dar uma bênção ao dizimista/paroquiano.

  Enviar aos fiéis as orações via internet ou Whatsapp, 

de forma que elas possam ser impressas e coladas na porta 

das casas, usadas como descanso de tela de celular ou 

computador. 

 Essa ação tem por obje�vo fortalecer os laços entre a 

Igreja e as famílias, nesse momento de incertezas e 

dificuldades. 

 A proposta é fazer uma mobilização pela força da 

oração em família. A base será uma oração especial dirigida a 

Sagrada Família e uma a São Paulo Apóstolo, patrono da 

Arquidiocese de São Paulo, que serão rezadas por todas as 

paróquias.
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(Fonte: Manual de orações e da vida cristã para católicos – São Paulo -2019)

Imagem a ser difundida (será enviada uma arte com a imagem 

e a oração para que possa ser publicada nas Redes Sociais e 

enviada via Whatsapp).

ORAÇÃO DA FAMÍLIA

“Ó Deus, nosso Pai, vosso Filho quis ser membro de uma 

família humana e conheceu as alegrias, angús�as e 

esperanças das nossas famílias. 

Ajudai-nos a promover em nossos lares: união, amor 

generoso, respeito, fidelidade permanente e perseverança na 

verdade e no bem. Por Cristo, nosso Senhor, amém.”

Olhai para nós, abençoai os pais, filhos e parentes de nossa 

família. Protegei-nos dos males e perigos.
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ORAÇÃO A SÃO PAULO APÓSTOLO

Que cada um de nós busque uma maneira concreta de refle�r 

a luz de Cristo e ajudar o nosso povo a superar esse tempo de 

adversidade, fortalecendo a nossa fé e o nosso amor a Deus e 

ao próximo.  

“Ó São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese, discípulo e 

missionário de Jesus Cristo: ensina-nos a acolher a Palavra de 

Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduze-

nos ao encontro com Jesus, contagia-nos com a fé que te 

animou e infunde em nós coragem e ardor missionário, para 

testemunharmos a todos que Deus habita esta Cidade imensa 

e tem amor pelo seu povo! Intercede por nós e pela Igreja de 

São Paulo, ó santo apóstolo de Jesus Cristo! Amém.”

Temos diversos testemunhos de paróquias que estão 

arrecadando alimentos, acolhendo moradores de rua, 

visitando pessoas que moram sós, dentre tantos outros gestos 

de solidariedade e caridade.

7.10  Inicia�va Missionária

Será de grande valia se, ao fazer o apelo ao dízimo e às 

doações, cada pároco divulgar uma inicia�va missionária, de 

caridade e solidariedade e até mesmo alguma necessidade 

concreta da paróquia. Isso evoca o sen�mento de pertença de 

cada paroquiano e desperta a sua necessidade de contribuir 

com a Igreja e com os irmãos.
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