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Principais áreas de actividade dos Dehonianos
Seminários e Formação dos futuros Dehonianos

Juventude e Vocações

Missões e Voluntariado

Trabalho nas Paróquias

ajuda@dehonianos.org

Colabore com os Dehonianos!
Ajude os Seminários e as Missões!

Modos de ajudar:
Oração | Nas suas orações individuais ou em família reze pelos Dehonianos, pelas Missões da Congregação e pelas
vocações à Vida Consagrada.
Mensalidade | Quando puder, colabore com uma mensalidade (duzentos euros) ou, em conjunto com outros

pessoas, ajude a completar a mensalidade de um candidato.

Inscrição nas Missas Perpétuas | Todos os dias os Sacerdotes do Coração de Jesus oferecem a Santa Missa pelas

pessoas, vivas ou defuntas, inscritas nas Missas Perpétuas. Pode inscrever-se ou inscrever os seus familiares e amigos.
Sugerimos a oferta de cinco euros por cada inscrição.

Bolsa de Estudo | Ajude na formação intelectual dos seminaristas e dos jovens religiosos, através de uma Bolsa de
Estudo, no valor de quinhentos euros anuais. Ao fazer uma Bolsa de Estudo, fica inscrito/a nas Missas Perpétuas e, se
desejar, poderá receber um pergaminho com a Bênção Apostólica do Santo Padre.

Oferta Livre | Faça um donativo no valor que achar mais adequado.

Como fazer:
A sua oferta pode ser enviado em Vale Postal ou em Cheque à ordem de Província Portuguesa dos Sacerdotes do
Coração de Jesus. Pode também fazer o seu donativo por Transferência Bancária:
PROVÍNCIA PORTUGUESA DOS SACERDOTES DO CORAÇÃO DE JESUS
Número de Identificação Fiscal: 500224218
TRANSFERÊNCIAS NACIONAIS:
NIB: PT50 0035 0557 00002737130 64
Caixa Geral de Depósitos
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS:
IBAN: PT50 0035 0557 00002737130 64
BIC SWIFT: CGDIPTPL
Caixa Geral de Depósitos
• Se fizer o seu donativo por Transferência Bancária, envie, depois, por e-mail o seu nome e contacto.
• Os donativos para Mensalidade, Missas Perpétuas, Bolsa de Estudo e Oferta Livre são dedutíveis à colecta do
Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), ao abrigo do número 2 do artigo 63º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais.
• Para efeitos da sua declaração de IRS, solicite o recibo do donativo, indicando o seu nome, morada e
número de contribuinte.
• Não é possível passar a Pessoas Colectivas recibos de donativos destinados a efeitos de IRC.

Informações e contactos:
Pe. José Camilo, scj
E-mail: ajuda@dehonianos.org
Telefone: 218 540 900
Endereço: R. Cidade de Tete, 10 | 1800-129 LISBOA

www.dehonianos.pt

Muito obrigado
pela sua colaboração!

