Jesus é O Presente!

Lembrando milhares de refugiados e Cristãos perseguidos
em todo o mundo, especialmente neste ano dedicado a
São José, deixamos esta reflexão do Papa Francisco, da
sua carta apostólica Patris Corde (Coração de Pai):

“O

acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal
como são, reservando uma predilecção especial pelos mais frágeis, porque
Deus escolhe o que é frágil (cf. 1 Cor 1, 27), é ‘pai dos órfãos e defensor das
viúvas’ (SI 68, 6) e manda amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do
procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho
pródigo e do pai misericordioso (cf. Lc 15, 11-32).

A Sagrada Família teve que enfrentar
problemas concretos, como todas as
outras famílias, como muitos dos nossos
irmãos migrantes que ainda hoje arriscam
a vida acossados pelas desventuras e a
fome. Neste sentido, creio que São José
seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua
terra por causa das guerras, do ódio, da
perseguição e da miséria.”
Papa Francisco

As receitas provenientes deste Catálogo de Natal revertem para os vários projectos
de apoio aos milhares de refugiados em todo o mundo. Em nome destes milhares de
irmãos, a equipa da Fundação AIS em Portugal agradece a sua generosidade ao
adquirir estes presentes com sentido cristão! Bem-haja!
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Nota: Recomendamos que faça a sua encomenda o mais tardar até ao dia 10 de Dezembro. Após esta data, não
garantimos a entrega da mesma antes do dia 24 de Dezembro, uma vez que os serviços de correio podem sofrer atrasos.

1 | Vela Presépio

novo

Suporte de vela em vidro
fosco com a imagem da
Sagrada Família.
Vela incluída
Formato: 7 x 8,5 cm

Cód. DI165

€ 6,50

2 | Lanterna Estrela

Lanterna feita de madeira
com as laterais em vidro.
Vela vermelha incluída
Formato: 15 x 29 cm

Cód. DI138

€ 12,50

ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT
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3 | Presépio Sagrada Família
Presépio feito num material resistente à base de resina.
A base das imagens de Maria e José são decoradas com
pormenores da cidade de Belém.
Formato: 6 x 18 cm

Cód. DI137

€ 15,00
4
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4 | Postal de Natal - Noite de Natal

novo

Formato: 10,5 x 15 cm

5|

promoção
Promoção válida para
30 ou mais postais

Cód. PO060

€ 0,50/cada
Cód. PR142

€ 0,35/cada

6 | Postal de Natal - Sagrada Família
Ilustração: © Fundação AIS
Formato: 10,5 x 15 cm

7|

promoção
Promoção válida para
30 ou mais postais

Cód. PO058

€ 0,50/cada
Cód. PR138

€ 0,35/cada
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT
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8 | Uma Grande Alegria

Hoje nasceu para nós o Salvador

Livro com ilustrações a cores e com meditações
do Papa Francisco sobre o Natal.

novo
«Não surgiu adulto, mas
criança; não veio ao mundo
sozinho, mas de uma mulher,
depois de nove meses no
ventre da Mãe, da qual se
deixou urdir a humanidade.
O coração do Senhor começou a palpitar em Maria, o
Deus da vida recebeu o
oxigénio através dela».
Este fragmento de uma
homilia do Papa Francisco é
quase a sigla simbólica das
páginas que se seguirão.
144 páginas

Cód. LI219

€ 15,00
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Ornamentos
Anjos

novo

Ornamento feito em
madeira com uma luz
que ilumina o Anjo.
Disponível em 3 cores
Formato: 10 x 14 cm

9 | Ornamento
Anjos - Vermelho

novo

Cód. DI162

€ 4,00

10 | Ornamento
Anjos - Madeira

novo

Cód. DI163

€ 4,00

11 | Ornamento
Anjos - Branco

novo

Cód. DI164

€ 4,00
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT
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12 | Devoção aos Anjos e
Novena ao Anjo da Guarda
Os anjos são criaturas espirituais que glorificam
incessantemente a Deus e ajudam a Igreja na
sua peregrinação terrestre, protegendo do mal
os seres humanos.

Para ajudar os crentes a agradecer
aos anjos a sua protecção e a
amá-los com ternura, vendo neles os
tutores a quem Deus Misericordioso
atribuiu a missão de serem seus
guias e defensores nas tentações
diabólicas e nos perigos de cada dia
até à morte, este livro faculta
diversos textos de reflexão e
doutrina sobre os anjos, bem como
um conjunto de orações a eles
dirigidas e uma novena
especialmente dirigida
ao Anjo da Guarda.
48 páginas

Cód. LI218

€ 5,00
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novo

13 | Anjo da Guarda - Azul

novo

Cartão com Anjo de gesso perfumado e com íman no verso.
Para a criança colocar no frigorífico ou noutra superfície de
metal, e ter o seu anjo sempre presente.
Formato: 6 x 8 cm

Enviado em
caixa presente

Personalize aqui
com o nome da
criança a quem
vai oferecer
exemplo

José

14 | Anjo da Guarda - Rosa

Cód. DI152

€ 6,50

novo

Cartão com Anjo de gesso perfumado e com íman no verso.
Para a criança colocar no frigorífico ou noutra superfície de
metal, e ter o seu anjo sempre presente.
Formato: 6 x 8 cm

Enviado em
caixa presente

Personalize aqui
com o nome da
criança a quem
vai oferecer
exemplo

Maria

Cód. DI153

€ 6,50
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 9

15 | Colar Coração
Colar prateado com pérolas
e coração feito em aço.
“Coração Jovem! Com Cristo,
o coração nunca envelhece.”
Papa Francisco

Cód. DI129

€ 12,50

16 | Cruz Juvenil
Cruz prateada feita em aço,
para rapaz ou rapariga.
Fio incluído
Formato cruz: 2,5 x 3 cm

Cód. DI128

€ 10,00

17 | Pulseira Cruz
Pulseira em fio de couro com cruz
prateada feita de aço.
Formato da cruz: 1,5 x 4 cm

Cód. DI140

€ 10,00
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Enviado em
embalagem especial

18 | Cruz da Síria

novo

Cruz feita em gesso e pintada à mão
por famílias cristãs, na vila de Qara.
Este projecto é incentivado pela
Irmã Maria Lúcia Ferreira, mais
conhecida por Irmã Myri, da Congregação
das Monjas de Unidade de Antioquia e que
vive no Mosteiro de São Tiagomutilado,
na Síria.
Ao adquirir esta cruz está a apoiar
directamente a subsistência
destas famílias cristãs na Síria.
Formato: 11,5 x 15,5 cm

Cód. DI154

€ 35,00

19 | A Árvore de Mouna
Um livro para crianças e adolescentes
que aborda a questão das crianças
vítimas da guerra e que foram forçadas
a abandonar o seu país.
Mouna, uma menina síria que vivia em
Alepo, cidade martirizada pela guerra
civil que dura já há dez anos, é a
protagonista desta obra.
56 páginas

Cód. LI178

€ 8,50

ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 11

20 | Moldura novo
Corda - Branca
Formato: 19 x 24,5 cm

21 | Moldura novo
Corda - Creme
Formato: 19 x 24,5 cm

Cód. DI155

Cód. DI156

€ 10,00

€ 10,00

22 | PACK Molduras

novo

Conjunto das duas molduras

promoção

Cód. PR143

€ 20,00
€ 18,50
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Oferta de fotografia
da Sagrada Família

23 | Porta-Chaves
24 | Íman São José
Sagrada Família
Feito em madeira de
oliveira por cristãos
da Terra Santa.

novo

Formato: 3 x 5,5 cm

Feito por cristãos da Terra Santa.
Para colocar no frigorífico ou
noutra superfície de metal.

novo

Formato: 6 x 8 cm

Cód. DI166

Cód. DI167

€ 5,90

€ 4,00

25 | Medalha São José

novo

Medalha prateada com a imagem de São
José e o Menino Jesus ao colo.
Fio incluído

Formato medalha: 2 x 1 cm

Cód. DI157

€ 8,50
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 13

26 | São José Dormindo

novo

“Amo muito São José, porque é um homem forte e silencioso.
Na minha escrivaninha, tenho uma imagem de São José que
dorme e, enquanto dorme, cuida da Igreja. (…) E, quando
tenho um problema, uma dificuldade, escrevo um bilhetinho e
meto-o debaixo de São José, para que o sonhe. Este gesto
significa: reza por este problema.”
Papa Francisco

27 | Os Sonhos
de José
Este livro, com belíssimas ilustrações, salienta
alguns aspectos relevantes da vida de São José
a partir dos quais
podemos entrar em
oração.
96 páginas

Oferta de pagela
Formato: 11 cm
Cód. DI150

€ 7,50

28 | 9 Dias com
São José
Apoiando-se nas meditações do Papa Francisco
da sua carta apostólica Patris Corde, o percurso
que este livro propõe convida-nos a seguir
durante nove
dias os passos
de São José, o
homem que foi
julgado digno de
ser pai e
educador do
Filho de Deus.

novo

80 páginas

Cód. LI038

Cód. LI217

€ 5,00

€ 6,00
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Imagem benzida

29 | Terço São José

novo

Terço comemorativo do Ano de São José
São José é o Padroeiro da Igreja Universal
devido ao seu papel central na história da
salvação. Tal como cuidou amorosamente de
Maria e se dedicou alegremente à educação de
Jesus Cristo, também ele vela e protege o Corpo
Místico de Cristo que é a Igreja.
Medalha de São José com o Menino
Contas redondas de madeira
Oferta de pagela com a oração
do Terço a São José
Benzido pelo
Papa Francisco
Cód. TE032

Enviado
numa bolsa

€ 10,00

30 | Oferta de Missa 31 | Vela São José
Vela benzida
a São José
novo
Ofereça uma
Missa em honra
de São José.

Oferta de pagela
Formato vela:
6 x 13 cm

Enviaremos
este postal
personalizado
com o seu pedido.

Cód. PO059

Cód. DI151

€ 10,00

€ 5,00
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 15

32 | Saco para Presentes - Grande
Saco ideal para
colocar o seu
presente deste
catálogo de Natal.
Formato: 22 x 32 cm

Cód. DI141

€ 2,50

33 | Saco para Presentes - Pequeno
Formato: 15 x 23 cm

Cód. DI142

€ 1,90
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34 | Bolsa para Presentes - Pai Natal

novo

Formato: 15 x 18 cm

Cód. DI159

€ 2,90

35 | Saco para Presentes - Pai Natal

novo

Formato: 16 x 20 cm

Cód. DI160

€ 2,90
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 17

36 | Viva o Natal

Livro de actividades colorido baseado na história do
Natal. Ao longo do livro as crianças são convidadas a
conhecer a história do Natal e a encontrar o Menino
Jesus e a sua mensagem através de jogos e actividades
lúdicas como jogos de juntar os pontos, unir figuras,
colorir desenhos e encontrar as diferenças, etc.
32 páginas

Cód. LI076

€ 4,50

37 | Lúcia - A Vida da
Pastorinha de
Fátima
“Quero que a minha vida seja um rasto de luz
que brilha no caminho dos meus irmãos
indicando-lhes a fé, a esperança e a caridade."
Um livro com
ilustrações cativantes.
Autora: Thereza Ameal
78 páginas

Irmã Lúcia

38 | O Peso de
Uma Missa

Esta obra, galardoada com três prémios
literários, consegue provocar o fascínio de
uma história de encantar e, simultaneamente,
revelar o valor
espiritual de
uma Missa às
crianças e
também
aos adultos.
36 páginas

promoção

Cód. LI139

€ 10,00
€ 7,50
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Cód. LI192

€ 10,00

39 | Jesus Quem É?

novo

Eis um retrato fiel, cheio de vida e de verdade, para
conheceres melhor Jesus!
Neste livro, o autor Charles Delhez responde com
franqueza, inteligência e simplicidade a 63 perguntas dos
adolescentes e jovens de hoje. Respostas que fazem
crescer o espírito e o coração!
144 páginas

Cód. LI220

€ 19,85

Quem é? Existiu mesmo?
Quem é o pai de Jesus,
São José ou Deus?

Jesus apaixonou-Se?
Quando é que vamos
voltar a vê-l’O?

ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 19

40 | Enfrentar o Cancro com Nossa Senhora
Catherine Stewart não se sentia bem, mas estava
longe de imaginar que lhe ia ser diagnosticado um
cancro do cólon de estádio III. A sua vida sofreu uma
enorme reviravolta. Mas Catherine não se rendeu e
resolveu virar-se para Nossa Senhora e para os
mistérios do Rosário, procurando neles o alívio e a
força que lhe faltavam. Nossa Senhora tornou-se
então a mais querida companheira na sua jornada de
luta contra o cancro.
Neste livro, Catherine mostra de que forma Nossa Senhora
está disposta a caminhar junto de cada doente de cancro,
trazendo-lhe força, consolo e alegria.
126 páginas

Cód. LI209

€ 9,95

41 | Teu Nome Mãe
Este livro, com ilustrações a aguarela, apresenta-nos
a Virgem Maria com muitos e variados títulos, mas há
um que permanece comum a todos: Mãe. Ela é Mãe,
em todas as horas da vida, de cada um de nós e da
humanidade. Mãe de Cristo e por isso Mãe da Igreja,
Mãe da humanidade. A experiência do amor da Mãe
do Céu que a autora, Maria Teresa Gonzalez, nos
ajuda a fazer leva-nos também a participar no amor
privilegiado que Nossa Senhora tem pelos
perseguidos por amor a Cristo.
112 páginas

Cód. LI096

€ 8,50
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42 | As Aparições da Virgem Maria
Na actual encruzilhada em que o mundo se encontra, o papel de
Maria Santíssima torna-se determinante.
Um papel dado por Deus, mas que carece de ser reconhecido por nós.
Nossa Senhora tem sido presença consoladora na história da Igreja e eis
chegada a hora em que terá um papel determinante face à iminência de
uma destruição total da humanidade. Nesse combate determinante o
seu Imaculado Coração triunfará, como prometeu em Fátima.
Esta publicação agrupa as nove
aparições mais importantes da história até à actualidade, e fortalece-nos
no amor da Virgem Maria pelos seus
filhos e na liberdade concedida para
crer ou não crer nelas.

novo

128 páginas

Nossa Senhora do Pilar
Nossa Senhora de Guadalupe
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa
Nossa Senhora de La Salette
Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora da Esperança
Nossa Senhora de Fátima
Mãe de Deus
Nossa Senhora dos Pobres
Cód. LI216

€ 7,50

ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 21

43 | SUMÁRIO EXECUTIVO

Relatório 2021 Liberdade Religiosa no Mundo

Revista com as principais conclusões do Relatório da Liberdade
Religiosa no Mundo 2021 (RLRM), na qual é retratada a situação
crítica, a nível mundial, da liberdade de culto.
Os conflitos militares, o terrorismo e as
ditaduras contribuíram, entre outras
causas, para a degradação alarmante
desta mesma liberdade em várias
partes do mundo.

novo

Brochura A4 com
mapa destacável
e infografia
48 páginas

Cód. LI215

€ 5,00

44 | José Freinademetz 45 | JOVENS
MÁRTIRES
Um Tirolês que
Amou os Chineses

Esta obra remete-nos para os tempos difíceis dos
finais do séc. XIX,
onde se registava
uma preocupação
missionária que
muitas vezes era
confundida com
propósitos
expansionistas de
algumas potências
europeias.

Santa Maria Goretti e a Beata Antonia Mesina têm
em comum uma opção de vida: ambas preferiram
morrer em defesa da
sua castidade do que
cederem às tentativas
de violação de que
foram alvo.
96 páginas

270 páginas

Cód. LI006

€ 4,00
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Cód. LI023

€ 3,00

46 | Asia Bibi - Enfim Livre
PRÉMIO LITERÁRIO DIREITOS HUMANOS 2020

“Os leitores deste livro conhecem certamente a minha história através dos meios de
comunicação social… Imaginaram o meu calvário e talvez tenham tentado pôr-se no meu lugar
para compreender o sofrimento por que passei… Mas estão longe de compreender o que foi o
meu dia-a-dia na prisão, e foi por isso que decidi contar-vos tudo neste livro.” Asia Bibi
No Paquistão, a cristã Asia Bibi foi condenada à morte
por ter bebido água de um poço utilizado por muçulmanos. Essa condenação ao abrigo da Lei da Blasfémia
paquistanesa, levou-a a passar nove anos na prisão,
nove anos de humilhações e tortura por ter alegadamente «blasfemado» e recusado renegar a sua fé cristã
e converter-se ao Islão.
160 Páginas

“Agradeço à Fundação AIS e a todos os
vossos benfeitores em todo o mundo,
por apoiarem pessoas como eu, que
são perseguidas por causa da sua fé.”
Asia Bibi numa entrevista à Fundação AIS,
7 Setembro de 2020

Cód. LI208

€ 15,00

47 | Canetas com Estojo

novo

Conjunto de duas canetas, de tinta azul e preta,
num elegante estojo.

Cód. DI161

€ 25,00
ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 23

48 | Os Sacramentos 49 | Por Amor
Este é um guia precioso para a vida cristã. E um
óptimo instrumento para abordar cada um dos
sacramentos, para compreender e viver a
contemporaneidade com Jesus, o elo de amor
com Ele e com a sua Igreja.
Autor: Papa Emérito Bento XVI
128 páginas
Stock limitado

Recolha de 24 textos inéditos do Papa Emérito
Bento XVI que fala com sabedoria e profundidade
ao nosso coração. São comentários sobre várias
facetas do Amor de Deus a partir das etapas do ano
litúrgico para enriquecer a fé dos crentes e iluminar
o caminho de todos os homens de boa vontade
que procuram o Amor e a felicidade que só Deus
pode dar.
Autor:
Papa Emérito Bento XVI
144 páginas
Stock limitado

Cód. LI206

€ 10,00

50 | Sacerdotes
em Cristo

Doze relatos variados e profundos que procuram
destacar a “fidelidade de Cristo”, fidelidade do
sacerdote, promover as vocações, valorizar o sacerdócio e gerar bons frutos na sociedade portuguesa,
através de um testemunho de fé e de vida..
Com o testemunho de
D. Manuel Clemente,
Cardeal de Lisboa
128 páginas

Cód. LI205

€ 11,50

51 | Livro de 3ª EDIÇÃO
Orações

Edição enriquecida com algumas orações, na sua
maioria de grande tradição popular, e com uma
pequena antologia de salmos, daqueles que
se nos afiguram mais expressivos para evocar
e traduzir o sentir do homem no seu
apelo para Deus, no
desejo de O conhecer
melhor e de n'Ele se
encontrar.
Autor: Padre Jacinto Farias
202 páginas

promoção

Cód. LI029

€ 10,00
€ 5,00
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Cód. LI035

€ 5,00

52 | A Felicidade Onde
Não Esperamos Encontrá-la

novo

A mensagem das Bem-Aventuranças é a melhor resposta ao sofrimento que grassa no
mundo actual. Elas revelam o verdadeiro rosto de Deus, cheio de ternura, misericórdia
e humildade, e o caminho que propõem é o único eficaz para a maturidade humana, a
liberdade interior e a pacificação dos corações.
Os Cristãos não poderão cumprir a sua
missão neste mundo, levar a consolação
do Espírito Santo aos corações feridos,
abrir já neste mundo aos outros homens e
mulheres as portas do Reino de Deus, se
não puserem em prática as Bem-Aventuranças. É por isso urgente compreender as
palavras que Jesus nelas profere e aplicá-las à vida quotidiana do nosso tempo.
Este livro, pleno de sabedoria e perspicácia, é
um guia precioso para atingir esse propósito.
Autor: Jacques Philippe
152 páginas

Cód. LI221

€ 14,50

53 | PACK Livro + Canetas com Estojo
promoção

Cód. PR144

novo

€ 39,50
€ 35,00

ENCOMENDE ON-LINE EM WWW.FUNDACAO-AIS.PT 25

54 | Oferta de Missa

Ofereça um presente diferente. ofereça um presente espiritual
Pedro
para Maria
de

exemplo

A Eucaristia será celebrada:

Pelo seu
aniversário

Por cada
Oferta de Missa
receberá uma pagela
para escrever a
intenção e oferecer
aos seus familiares e
amigos.

“Que alegria foi receber no dia do meu casamento um presente de uma grande amiga e vossa
benfeitora: uma Missa em Acção de Graças pelo meu casamento. A minha vida e a do meu
marido foram colocadas no altar e ficámos a saber que um sacerdote, apoiado pela AIS, rezou
por nós. Muito obrigado!”
Amiga de uma benfeitora da AIS

MAS HÁ TANTOS MOTIVOS PARA
CELEBRAR UMA MISSA!…

Por um aniversário, nascimento,
baptizado, casamento, por um amigo
ou familiar, por motivo de doença ou
outra dificuldade…
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Este Estipêndio de 10€
para a celebração de uma
Missa contribui para o
sustento do sacerdote e da
sua comunidade, que por
sua vez a celebrará pelas
suas intenções.

Cód. PO034

€ 10,00

por cada Missa

Em nome de milhares de irmãos perseguidos, a equipa da
Fundação AIS agradece a sua generosidade ao adquirir
estes presentes com sentido cristão. Bem-haja!

Com a ajuda dos
benfeitores da
Fundação AIS, a Irmã
Annie conseguiu
oferecer no Natal de
2020 mais de 25 mil
blusões a crianças, na
Síria, para as aquecer
no Inverno rigoroso.

"Muito obrigado
aos benfeitores
de Portugal!"
Irmã Annie

A AIS - Ajuda à Igreja que Sofre é uma fundação pontifícia que, a pedido
do Santo Padre, ajuda os Cristãos onde quer que eles se encontrem
perseguidos, refugiados ou ameaçados.

Ao dar um donativo ou ao adquirir qualquer produto deste catálogo está a contribuir
directamente para o trabalho que desenvolvemos em favor dos milhares de cristãos que
nos pedem ajuda diariamente, em mais de 145 países, nos cinco continentes.

1.782.097
ESTIPÊNDIOS
DE MISSA

14.009

SEMINARISTAS
RECEBERAM AJUDA

18.126

RELIGIOSAS
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Oferta

de Cartões para Personalizar com Mini-Molas
1 conjunto por encomenda de 3 ou mais artigos

Conjunto de 3 cartões natalícios com a mensagem “Jesus é O presente”,
para personalizar com o nome a quem vai oferecer e juntar às suas prendas.
Pode, por exemplo, prender a um livro ou a um saco presente.

Jesus é O Presente!
Jesus é O Presente!
www.fundacao-ais.pt • tel. 217 544 000

www.fundacao-ais.pt • tel. 217 544 000

para
de
(verso do cartão)

Stock
limitado

Um Santo Natal!
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