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A Arquidiocese Católica da Mãe de Deus 

tem o seu centro em Moscovo e abrange 

uma vasta área de mais de 2,6 milhões de 

km2 e os cerca de 70.000 fiéis católicos estão 

bastante espalhados pela diocese. Em algu-

mas cidades, como Moscovo e São Peters-

burgo, há comunidades maiores, mas em 

muitos lugares os fiéis católicos são poucos 

e estão distantes, de modo que os padres 

têm de viajar muitas centenas de quilóme-

tros para lhes dar assistência. 
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OS DONATIVOS FEITOS À FUNDAÇÃO AIS BENEFICIAM DE DEDUÇÃO DE IRS E IRC, NOS TERMOS LEGAIS
Utilize este cupão de resposta para enviar um donativo. Seleccione  a sua opção e envie o cupão no envelope RSF.

Deixe aqui as suas intenções de oração e nós as colocaremos junto ao altar da nossa capela.
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(Por favor, comunique-nos a data e o montante do depósito e/ou da transferência)

Transferência Bancária
IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8
SWIFT: BKBKPTPL

para a Fundação AIS no Bankinter em                      /        /

 
 

Depósito Bancário
conta n.º 109-20-0029160

* Por questões de segurança e sem custos para si, sugerimos que utilize esta forma de pagamento.

Ver Entidade e Referência no verso deste cupão, junto ao seu nome.
Pode utilizar esta referência MULTIBANCO pessoal sempre que desejar.

à ordem da Fundação AIS

Multibanco

Cheque Vale CTT

Nº

MELHOR OPÇÃO*

Outro donativo

DONATIVO
5 € 10 € 20 €

50 € 100 €

€

O seu donativo irá financiar este 
ou outro projecto semelhante.

Sim, gostaria de receber

   exemplar/es  do 
Postal de Natal

CELEBRAÇÃO

Quant.
Missa (10 €)

Quant.
Novena (90 €)

Quant.
Trintário Gregoriano (350 €)

Coloque aqui a sua intenção Cód.PO058
€ 0,50/cada

A Igreja Católica na Rússia é pobre. Por essa razão, os seus padres 

recebem apenas um salário mínimo. E como a maioria dos fiéis 

católicos se esforça por sobreviver, não conseguem contribuir com 

muito para apoiar a Igreja. Até mesmo a importância que podem 

dar como Estipêndio de Missa não passa de uma contribuição 

mínima, essencialmente simbólica. Um padre até nos escreveu 

para contar que a sua mãe idosa, que luta para sobreviver com 

uma pequena pensão, ainda tenta apoiá-lo a ele.

Propomos, portanto, apoiar os 114 padres da arquidio-
cese através Estipêndios de Missa. Vamos pedir aos 
nossos benfeitores 3000 Estipêndios de Missa, num 
valor total de 24.000 €. Os sacerdotes celebrarão estas 
Missas pelas intenções dos benfeitores que as oferece-
ram e em troca receberão o valor do estipêndio, de 
acordo com a antiga tradição da Igreja, como gesto de 
agradecimento dos fiéis e contributo para o seu apoio 
pessoal. Vamos apoiar estes sacerdotes com a nossa 
generosidade e orações? 
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