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Como doar 
Sacolinhas de Natal

Quem preferir ajudar na campanha  

por meio de transferência bancária poderá usar  

as seguintes formas de pagamento:

PIX

O doador deve acessar seu banco  
e utilizar a Chave PIX que é o CNPJ da  

Seara Bendita Instituição Espírita – 62.629.613/0001-40.

Depósito ou transferência

A Seara disponibiliza quatro contas, como segue:

• Banco Santander:
033 | Agência: 0458 | Conta: 13.000.525-5

• Banco Itaú:
341 | Agência: 0772 | Conta Corrente: 66087-4

• Banco Bradesco:
237 | Agência: 1789 | Conta Corrente: 8261-9

• Banco do Brasil:
001 | Agência: 1744-2 | Conta Corrente: 2190-3

Natal

Quem quiser fazer a doação diretamente para a Seara  

terá que multiplicar a quantidade que se dispõe a doar  

pelo valor unitário de R$ 60,01, como no exemplo a seguir:

• 1 cesta: R$ 60,01
• 2 cestas: R$ 120,02
• 3 cestas: R$ 180,03

O mesmo critério deve ser aplicado na doação  

dos brinquedos, multiplicando a quantidade pelo valor unitário  

de R$ 30,01, como no exemplo a seguir:

• 1 brinquedo: R$ 30,01
• 2 brinquedos: R$ 60,02
• 3 brinquedos: R$ 90,03

A Secretaria Administrativa da Seara  

também está aparelhada para receber doações  

nos seguintes dias e horários:

• 2ª. / 4ª. / 6ª. – das 13h às 20h15 
• 3ª. / 5ª. – das 13h às 16h45
• Sábado – das 8h às 11h45

A campanha de doação das cestas natalinas vai até 30/11/2021.

A 
festa anual de distribuição de sacolinhas de Natal para as crianças, uma ação que a Seara Bendita realiza há décadas nas 

comunidades carentes onde atua, não será possível este ano devido à pandemia de covid-19. A doação, entretanto, continua e 

as 3.500 crianças assistidas receberão este ano uma linda cesta natalina e um brinquedo.

As doações da cesta natalina podem ser feitas pelo site www.searabendita.org.br, onde há um link criado especificamente para 

direcionar os doadores à loja do fornecedor Real Cestas. Cada doador deverá escolher a sua opção de quantidade e realizar o 

pagamento, que poderá ser feito com ou sem cadastro. Depois de escolher a forma de pagamento é só clicar em confirmar.  

O fornecedor encaminhará as doações para a Seara, que se encarregará de entregar às crianças. 


