Ajude a manter a evangelização sem sair de casa
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Você pode colaborar com os projetos da Renovação Carismática Católica com o crédito
recorrente. Sua contribuição é efetuada no pagamento da fatura do seu cartão, é uma forma
mais prática para fazer o bem a milhares de pessoas. A opção é válida para quem já é um
colaborador e para quem quer começar a ajudar o Movimento.

Com essa modalidade, você não compromete o limite do cartão de crédito apenas o valor da
parcela. Ou seja, trata-se de uma colaboração mensal que entra na sua fatura como uma
compra no valor que você optar no seu cadastro.

O crédito recorrente está disponível para todos os colaboradores do Projeto Semeando a
Vida no Espírito, com suporte para cartões das bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Hipercard.

Esta opção recorrente foi uma sugestão dos próprios colaboradores da RCCBRASIL, por ser
uma forma prática e segura de contribuição. Você pode escolher qualquer valor para doação, a
partir de R$25,00*, e será cobrado do contribuinte diretamente na fatura, sem carnês, boleto ou
qualquer tipo de transferência.

Seja você também um colaborador da RCCBRASIL!

Basta acessar a área de colaboração na página www.rccbrasil.org.br/colabore e selecionar
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a opção "Cartão de Crédito". Quem já é um colaborador por outra modalidade e deseja migrar
para o cartão de crédito, entre em contato com o Escritório Nacional pelo telefone (12)
3151-9999, por e-mail
cadastro@rccbrasil.org.b
r
ou ainda pelo WhatsApp (12) 98138-2000.

*Para receber os benefícios, o contribuinte precisa estar em dia com sua colaboração por
pelo menos três meses consecutivos. Para receber a Revista Renovação o valor mínimo da
contribuição é de R$25,00, devido os custos de produção e envio.
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