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MATERIAIS PARA
MOBILIZAÇÃO

banco de ideias
para igrejas
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para igrejas

1º Desenvolver um kit de ferramentas para compartilhar com as unidades, divisões províncias 
(e quaisquer outras subdivisões) da sua organização para que eles espalhem a mensagem sobre sua 
missão e para captar recursos para os projetos que desenvolvem. Lembre-se de compartilhar o que 
está fazendo nas mídias sociais, usando a hashtag #doasorocaba #diadedoar.

2º Organize um evento aberto com toda a comunidade no #doasorocaba #diadedoar para engajá-la 
em doar e no voluntariado; 

3º Crie uma lista de presentes de natal para seus fiéis comprarem para crianças carentes;

4º Consiga que o padre, pastor, rabino ou outro líder de sua organização/comunidade religiosa 
faça um sermão sobre a importância da doação durante a semana do #doasorocaba #diadedoar;

5º Consiga uma doação e dobre cada doação feita pelos fiéis (matching) para o desenvolvimento 
do trabalho social da sua organização;

6º Lidere uma carreata de automóveis para recolher na comunidade bens e doações para pessoa 
em necessidade;

7º Use o #doasorocaba #diadedoar para lançar uma celebração de Natal que ensine a sua 
comunidade sobre as oportunidades de servir ao trabalho da igreja e como doar em dezembro;

8º Organize um debate no seu centro religioso para falar sobre filantropia estratégica 
e a importância de ajudar o próximo.
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Como envolver sua igreja no #doasorocaba #diadedoar?

Você sabia que as organizações ligadas às igrejas recebem doações de 30% dos brasileiros e, 
nos Estados Unidos, no ano passado, receberam 40% de tudo o que foi doado no #diadedoar? 
A campanha é uma grande oportunidade para engajar a comunidade no serviço de atendimento 
que sua igreja realiza. Confira algumas sugestões que preparamos para organizações religiosas 
que queiram se envolver no #doasorocaba #diadedoar.

O #doasorocaba #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 3 de dezembro pode fazer a 
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs,  Associações 
e Instituições especializadas.

Seja sustentável.  Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja 
utilizado antes e durante o #doasorocaba #diadedoar 2019.
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