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A Ir. Glady Diaz, Madre Superiora, escre-
veu no dia 12 de Maio de 2020 à AIS, parti-
lhando a realidade da sua missão:

“Somos as Servas de Maria, Ministras dos 
Enfermos em Havana, Cuba. O nosso minis-
tério é a assistência cuidadosa e gratuita aos 
doentes nas suas casas e hospitais. Consoan-
te as nossas possibilidades, alimentamos 
pessoas pobres e distribuímos mensalmente 
cabazes de alimentos a famílias carenciadas. 
A vossa ajuda passa pelas nossas mãos 
formando uma corrente de caridade e chega 
até à pessoa mais necessitada, descobrindo 
assim a presença do Pai Providente que 
nunca abandona os Seus filhos.”

Com a ajuda que receberam no ano passa-
do, as irmãs tiveram a oportunidade de 
comprar ventoinhas. Elas dormem durante 
o dia e dão assistência aos doentes durante 
a noite. Durante o dia, o sol chega a ser 
muito quente, o que dificulta muitas vezes 
o repouso das irmãs. Os ventoinhas servem 
para que as irmãs tenham um sono restau-
rador e estejam prontas para continuar a 
servir na noite seguinte.
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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 
Terço Mártires e Heróis por 
Amor.

CELEBRAÇÃO

Quant.
Missa (10 €)

Quant.
Novena (90 €)

Quant.
Trintário Gregoriano (350 €)

Coloque aqui a sua intenção Cód.TE031
€ 10,00

Com a ajuda recebida, as irmãs conseguiram também auxiliar 
através da alimentação algumas irmãs com necessidades particu-
lares, como vemos por exemplo através do testemunho da 
Ir. Mercedes Martínez Guerra: 

“Quero agradecer a vossa ajuda à nossa comunidade porque eu 
também fui ajudada. Há apenas dois anos descobri que tinha 
diabetes tipo II.  Os meus níveis de glucose disparam e isso pode 
afectar o meu corpo e danificar órgãos como a visão, a circulação 
e os rins. Sem a ajuda recebida, não poderia alimentar-me de 
forma adequada porque, de dia para dia, a situação torna-se mais 
crítica em Cuba. Agradeço-vos de coração a vossa grande ajuda e 
peço ao Senhor que abençoe a vossa generosidade e a multiplique 
em saúde, reiterando a minha oração.”

As irmãs dizem ainda que sobra sempre algo da ajuda para socorre-
rem os pobres que batem à sua porta: “Quando Deus dá, é para 
todos, seria um grande egoísmo da nossa parte não o compartilhar, 
uma falta imperdoável”.

A Fundação AIS decidiu continuar a ajudar a subsistên-
cia das Servas de Maria com 5.200€, pois elas prestam 
um serviço de oblação ao próximo e, assim, tornam-se 
imagem visível do amor de Deus junto de inúmeros 
doentes e pobres, independentemente da sua filiação 
religiosa e visão do mundo. Quer apoiar estas irmãs 
em Cuba com a sua oração e generosidade? 
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