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Cerca de metade dos 207 milhões de pessoas 
que constituem a população da República Islâmica 
do Paquistão têm menos de 25 anos, enquanto um 
terço tem 14 anos ou menos. Os jovens cristãos que 
vivem numa sociedade 97% muçulmana enfrentam 
mais e maiores desafios do que os seus homólogos 
muçulmanos. Na verdade, para muitos cristãos é 
quase impossível avançar profissionalmente dentro 
da sociedade e as minorias religiosas, como os 
Cristãos, encontram-se nos escalões mais baixos 
da sociedade, tendo na sua maioria de trabalhar 
como varredores de rua, trabalhadores à jorna ou 
empregadas domésticas. Um nome cristão pode 
ser suficiente para bloquear o acesso a estudos 
superiores e os não-muçulmanos são efectivamen-
te vistos como cidadãos de segunda classe, e não 
cidadãos paquistaneses completos. São mesmo 
retratados desfavoravelmente nos manuais escola-
res oficiais e os muitos serviços prestados pelos 
Cristãos em nome do país são ignorados. O Islão é 
promovido em quase todas as áreas do currículo, 
nomeadamente na selecção de temas de ensaio. 
Os alunos cristãos são frequentemente insultados 
e excluídos, ou então pressionados a converter-se 
ao Islão. Para as raparigas cristãs é ainda pior, uma 
vez que são duplamente discriminadas, devido ao 
seu sexo e à religião. As jovens cristãs enfrentam 
um perigo real de serem raptadas e forçadas a 
casarem com os seus raptores, o que, ao mesmo 
tempo, significa ser convertidas à força ao Islão.
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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 livro 
NOSSA SENHORA DESATADORA 
DOS NÓS – NOVENA 

CELEBRAÇÃO

Quant.
Missa (10 €)

Quant.
Novena (90 €)

Quant.
Trintário Gregoriano (350 €)

Coloque aqui a sua intenção Cód.LI211
€ 6,00

Como resposta, a Igreja Católica no Paquistão está 
a trabalhar arduamente para encorajar os jovens 
cristãos a orgulhar-se da sua fé e a dar respostas 
confiantes e inteligentes sempre que são confronta-
dos com o preconceito e a ignorância. Muitas crian-
ças católicas também frequentam a catequese orien-
tada pela Igreja, mas os adolescentes mais crescidos 
também precisam de orientação e apoio para viver 
a sua fé. Foi assim que, em Novembro de 2019, a 
Igreja Católica no Paquistão anunciou um "Ano da 
Juventude" para este ano, 2020, que incluirá um 
conjunto de várias iniciativas. 

A Fundação AIS decidiu apoiar o progra-
ma de apostolado para jovens da 
Comissão da Juventude da Diocese de 
Faisalabad. A AIS quer apoiar esta inicia-
tiva com um contributo de 7.150 €. 
A sua ajuda irá fortalecer os jovens 
católicos na sua fé e, ao mesmo tempo, 
ajudá-los a encontrarem o seu lugar de 
direito na sociedade. C
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