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OUTUBRO de 2017

BOLETIM 
INFORMATIVO  N.º 11

A vossa generosidade permitiu que muitos 
estudantes, provenientes de diversas dioceses e 
países com carências económicas, pudessem estudar 
na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.
Nos últimos anos, os testemunhos de diversos 
sacerdotes permitiram-nos entender com maior 
profundidade a importância da formação humana e 
espiritual que é oferecida na universidade.
Com a vossa colaboração e apoio estamos a cumprir 

temporais.

Ao contribuir com uma bolsa de estudo completa – 
13.500,00 € – permite que um bolseiro possa estudar na 
PUSC, pelo período de um ano, em regime de pensão 
completa (alojamento e alimentação).

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

Creio que só no Céu conheceremos 
todos os pormenores, realmente 
comoventes, do amor pela vocação 
sacerdotal de que vou sentindo o eco. 
Muitos dos benfeitores não querem 
sair do anonimato e eles próprios 
ocultam sacrifícios que só querem 
ver conhecidos pelo Criador. Mas esse 

Caríssimos Benfeitores,

sem resposta. Mesmo que ele não se 
traduzisse numa dádiva material, só o 
fogo que acende no coração já chega 
para fazer arder muita coisa, sobretudo 

menos gratas a Jesus. Peço ao Senhor 
da messe que continue a enviar aos 
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A vossa generosidade permitiu que muitos 
estudantes, provenientes de diversas dioceses e 
países com carências económicas, pudessem estudar 
na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.
Nos últimos anos, os testemunhos de diversos 
sacerdotes permitiram-nos entender com maior 
profundidade a importância da formação humana e 
espiritual que é oferecida na universidade.

Para que um bolseiro possa estudar na PUSC é 
necessária uma bolsa de estudo anual no valor de 
€13.500. Contudo, pode contribuir com um valor 
inferior, de forma a garantir uma parte desse custo. 
Com todos os contributos estamos a cumprir uma obra 

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

O AMOR PELOS SACERDOTES
NUNCA FICARÁ SEM RESPOSTA

vossos corações o mesmo zelo pelos 
seus trabalhadores.
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No passado dia 19 de Março, por iniciativa da benfeitora Joana Simões Alpuy, foi celebrado 
um protocolo de cooperação entre a Universidade Pontifícia da Santa Cruz e a Fundação 
Joana Simões Alpuy. O Comité Português de Benfeitores passa a existir ao abrigo desse 
protocolo, pelo que as ajudas para bolsas de sacerdotes e seminaristas que o Centro 
Português de Benfeitores recolhe passam a ser encaminhadas para a Universidade através 
da Fundação Joana Simões Alpuy.

Universidade celebra protocolo 
com fundação portuguesa

PROTOCOLO

“A nossa diocese necessita de sacerdotes 
que rezem, que se deixem formar”
Hasimana Euphrem Audrey nasceu em Morondava (Madagáscar), em 1984, e é o 
mais velho de sete irmãos, dos quais um também é seminarista; foi ordenado 
diácono a 16 de julho de 2017 e enviado para Roma, onde vive no Colégio 

diocese necessita de sacerdotes que rezem, que se deixem formar e que abram a 
sua mente e o seu coração a todas as pessoas. Tem necessidade de que haja 
sacerdotes bem formados, mas não tem os meios necessários. Sem a vossa ajuda 

“Não foi fácil”
Chamo-me Daniel Chanda; sou sacerdote da diocese de 
Mansa, na Zâmbia, e tenho 31 anos. Os meus pais 
educaram-nos na fé, a mim e aos meus cinco irmãos. Eu 
frequentava a escola no Seminário de São Carlos Lwanga e foi 
aí que pensei na vocação sacerdotal. Não foi fácil porque a 

fosse estudar para a universidade e que viesse a ser médico 

meus pais aceitaram com alegria a minha vocação. 

aldeia. A minha diocese tem 33 paróquias que também 
prestam serviços sociais. Eu sempre tive certa aptidão para o 
direito e na minha diocese só há um canonista, pelo que o 
meu bispo decidiu que eu viesse completar os meus estudos 
na Universidade Pontifícia da Santa Cruz. Agora vivo no 
Colégio Tiberino, com sacerdotes de todas as partes do mundo 
e queria agradecer aos benfeitores, com todo o coração, a 
oportunidade que nos oferecem, a mim e à minha diocese.

“Não tenhas medo de deixar tudo”

No quarto ano do curso de odontologia, o meu irmão levou-me a um retiro de um 

acabar, fomos convidados a recolher-nos em oração e, estando num lugar sozinho, 

como dentista antes de entrar no seminário de Caracas (Venezuela) e veio a ser 
ordenado sacerdote em 2008; agora estuda teologia dogmática em Roma, depois de 
vários anos de trabalho pastoral.

“A fé está muito viva 
no nosso país”

sacerdote de Virac, uma pequena ilha da região 
de Bicol, nas Filipinas. A diocese de Bicol foi 

muito viva no nosso país. Recebi a ordenação 
sacerdotal a 29 de Junho de 2006, com outros 
sete companheiros, o número mais alto de 
sacerdotes ordenados na história da nossa 
diocese. Em 2013, o bispo encarregou-me de ser 
o reitor do seminário e agora enviou-me a 
estudar Comunicação Institucional na 

“Vi ali um sacerdote que pode fazer 
muito bem a muita gente”

conhecer, desde setembro ou outubro de 2015, o padre João, 
originário da diocese de Lubango/Huila (Angola), que era então 
vigário paroquial da minha paróquia. Rapidamente me apercebi da 
qualidade do seu ministério sacerdotal, pela riqueza das suas 
homilias, cheias de boa teologia, luminosas e que nos fazem arder 
o coração, como aos discípulos de Emaús. Senti que por detrás 
deveria estar muito estudo e muita oração. Vi ali um sacerdote que 
pode fazer muito bem a muita gente, pois na sua palavra sentimos 
o sabor de Deus, que enche a alma e converte. Com o passar do 
tempo, soube que o padre João veio para o nosso país para 
melhorar os seus conhecimentos de grego e latim e nalgumas 
áreas de direito (é também licenciado em direito civil), que o 
poderiam ajudar na sua atividade sacerdotal, mas apercebi-me 
ainda que do seu “sonho” – muito acarinhado pelo seu bispo – de ir 
aprofundar os seus conhecimentos, em Roma, nalguma das 
universidades pontifícias. E que melhor sítio haveria? Quando 
tomei conhecimento desta sua vontade, imediatamente lhe falei da 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz, pela excelência do ensino e 

Com a ajuda deste benfeitor, que quis permanecer anónimo, e o 
incentivo do seu bispo, o padre João já se encontra matriculado no 
curso de doutoramento em direito canónico para o ano letivo de 
2018/19, indo residir no Colégio Pontifício Português.

TESTEMUNHOS...

[Testemunho de um benfeitor]
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