
Doação recorrente 
Passo a passo



Em nosso site:
1. Selecione uma opção segundo o seu interesse e em seguida escolha o 

valor da doação de cada mês: 
● Onde mais precisamos: 

Faça uma doação de qualquer 
valor para Maranatha, e nós 
vamos direcioná-la para onde ela 
é mais necessária.

● Igreja de R$40: R$40 por mês 
para a construção de igrejas. 
Você também pode fazer uma 
única doação de R$480 para o 
ano inteiro. Esse é o valor 
sugerido para esse programa, 
Esse o um valor sugerido, você 
pode doar mais para que o 
impacto desse programa seja 
ainda maior.

● Poços de água: Ajude-nos a 
fornecer água potável para as 
comunidades em necessidade 
doando para este programa. 

*Igreja de R$20 agora é Igreja de 
R$40 por reajuste no valor do dólar. 



Em nosso site:
2. A compra será adicionada ao carrinho e você pode “ver carrinho” ou 
“finalizar compra.” 



Em nosso site:
3.Você precisará fazer login em nosso sistema para seguir para o 
próximo passo, faça login ou cadastre-se na hora. 



Em nosso site: 
4. Estamos quase terminando essa primeira parte. Agora você vai 
preencher com os seus dados. 



Ainda em nosso site  
5. Confirme seu pedido:

Atenção: Nessa parte, você deve 
utilizar a opção de pagamento com 
PayPal. Apesar de aparecer ainda não 
é possível realizar a doação recorrente 
direto pelo cartão de crédito, mas não 
se preocupe, o valor aparecerá 
normalmente em sua fatura. 

Clique na caixa de “não sou um 
robô”, responda a pergunta e clique 
em “Ir para o PayPal”. 



6.Você será redirecionada (o) para o site do PayPal, acesse sua conta 
ou crie uma, é rápido.

Lembre-se: Na hora de preencher os seus dados 
eles devem estar conforme aparecem em seu 
cartão de crédito. 

Estamos quase finalizando...



No site do PayPal
7. Após seguir os passos para acessar a conta do Paypal, confirme suas 
informações e clique em “Concordar e assinar”

Essa transação aparecerá no seu demonstrativo como PayPal MARANATHA



Clique aqui e retorne ao nosso site para 
conferir na sua conta as informações da sua 
doação recorrente.

Pronto! Caso tudo esteja correto, a sua assinatura mensal foi 
realizada! 



Na sua conta em nosso site, você terá acesso a todas as 
informações referente às suas doações. 

Ao clicar em visualizar, você consegue alterar ou cancelar sua 
doação quando precisar!






