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Instrumentos para 
a acção da Igreja

Neste novo ano desejamos ajudar 
5 bolseiros dos vários continentes. 
Três dos bolseiros do ano passado 
regressaram aos seus países de origem 
(China, Venezuela e India), dois deles já 
ordenados sacerdotes. O Lawrence, do 
Uganda, irá terminar este ano, se Deus 
quiser, os seus estudos em Roma.
Além do Lawrence vamos ajudar outros 

quatro. Neste boletim conheceremos o 
Dijo Mathews Olakkengil (de Kerala, na 
India) e o Jorge Luis Villegas Flores (de 
Chiclayo, Peru). Dos outros falaremos 
noutro boletim.
Graças a Deus, e à vossa generosidade, 
pudemos enviar para a Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz a ajuda que 
previmos reunir em Portugal neste ano. 

Continuamos a pedir que rezem para que 
todo o esforço por promover a formação 
dos sacerdotes dê abundante fruto.
Um feliz ano 2015!

Caríssimos Benfeitores,

Pátio interior da Universidade Pontifícia da Santa Cruz



No passado 6 de Junho, realizou-se um Jantar-Concerto em 
Arruda dos Vinhos para a promoção de bolsas para semina-
ristas alunos da Universidade Pontifícia da Santa Cruz, orga-
nizado por Isabel Alexandre e Paula Cruz Fernandes
Chovia, o trânsito estava caótico em Lisboa e era uma 
sexta-feira, mas a sala encheu-se com cerca de cem convi-
vas. O pe. Thomaz Fernandez, vigário paroquial de Queluz 
deu o seu testemunho de ex-aluno da Universidade.

Jantar-Concerto 
na Arruda dos Vinhos

No próximo dia 6 de Fevereiro de 2015, terá lugar um Jantar com Fados 
para a promoção de bolsas de estudo de sacerdotes e seminaristas da 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz, na Messe dos Oficiais da Força 
Aérea, em Monsanto (junto à antena da PT), organizado por João 
Marques Ferreira (joaomferreira45@gmail.com ou 934 216 685) e 
Fernando Cruz (fgsantoscruz@gmail.com ou 967 012 160).

Com começo às 19:30 o programa inclui: aperitivos, jantar, apresenta-
ções e fados. Inscrições por e-mail ou por transferência bancária para o 
NIB 0018 0003 35763242020 38). O custo do jantar será 30 euros.

Jantar com Fados

Após a apresentação do programa das bolsas e da Universi-
dade foi o concerto interpretado por um grupo de jovens 
cantoras que apoiavam o canto com vários instrumentos 
musicais.
Esta iniciativa recolheu 2.000 euros de donativos para aju- 
dar a formação de seminaristas e sacerdotes.



O meu nome é Jorge Luis Villegas Flores. Nasci a 2 de Maio de 
1982 numa província chamada Cutervo, na Região de Caja- 
marca, Peru. Sou o segundo de quatro irmãos, numa família de 
profundas raízes cristãs, graças, em grande medida, à minha 
mãe, uma mulher de uma fé profunda. Vivi nesta região até aos 
dez anos. Depois, com toda a minha família, emigrei para a 
cidade de Chiclayo, uma cidade da costa Norte do Peru, na 
região de Lambayeque. 
Terminada a escola, aos dezasseis anos, ingressei no Seminário 
Maior de São Toríbio de Mogrovejo, da Diocese de Chiclayo. 
Uma etapa de amadurecimento humano, intelectual, espiritual. 
Terminei o estudo da filosofia e da teologia no ano de 2005. 
Depois trabalhei como secretário do Bispo da Diocese, D. Jesús 
Moliné Labarta. E no dia 6 de Janeiro de 2007 fui ordenado 
diácono. Depois, no dia 5 de Fevereiro de 2008 fui ordenado 
sacerdote. Nos meus dois primeiros anos de sacerdócio 
trabalhei como vigário paroquial na paróquia de São Pedro de 

É um presente de Deus poder estudar em Roma

Dijo Mathews Olakkengil
Diocese: Trichur, India  |  Curso: Teologia Bíblica

«Conhecer melhor e mais de perto Jesus e a sua Igreja» é um 
privilégio para um sacerdote. De facto, quando soube da 
possibilidade de ir estudar para Roma fiquei surpreendido. 
Roma é a capital da religião católica por isso todos os 
sacerdotes têm o desejo de vir e conhecer esta cidade, pelo 
menos uma vez na vida. Mas é muito difícil que um padre 
possa satisfazer este desejo, especialmente a partir de um país 
pobre como a Índia. No entanto eu recebi o presente de Deus 
de vir estudar para Roma. Por isso, em primeiro lugar eu 
agradeço a Deus. É verdade que Deus trabalha através das 
mãos dos seres humanos. De facto eu quero dizer-vos que sois 
um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer fazer alguma 
coisa com o seu filho e vocês tornam-se instrumentos nas suas 
mãos para esta causa. Eu agradeço-vos muito pela vossa boa 
vontade. Do fundo do meu coração eu digo-vos: Obrigado!
Chamo-me Dijo Mathews Olakkengil. Pertenço à Arquidiocese 
de Trichur em Kerala, na India. Fui ordenado em 26 de De- 
zembro de 2011. Depois da minha ordenação tive ocasião de 
servir o povo de Deus em três paróquias. Tenho pai, mãe e duas 
irmãs mais velhas. O meu pai foi polícia e a minha mãe foi pro- 

fessora. A minha irmã mais velha casou-se e a outra entrou 
num convento. Desde a minha infância que tive uma grande 
ambição de ser padre porque os meus pais são piedosos e 
possuem uma fé simples. Devo esta ambição à minha família e 
também aos meus párocos que me deram um grande estímulo.
Aqui em Roma comecei a estudar Teologia Bíblica. Não é 
matéria fácil de estudar sem a ajuda do Espírito Santo. É uma 
grande oportunidade aprender numa universidade nova como 
a Universidade Pontifícia da Santa Cruz. Aqui tenho professores 
muito qualificados. A Universidade proporciona muitas 
ocasiões para a especialização nos assuntos da nossa fé. Estes 
estudos constituem o presente que Deus me deu para servir o 
seu povo.
Espero que se lembrem de mim nas vossas orações. É um 
pedido humilde: por favor, lembrem-se de mim nas vossas 
orações. Eu também vos asseguro que estarão nas minhas 
orações especialmente no tempo em que estou diante da 
Sagrada Eucaristia. Mais uma vez vos dirijo uma palavra de 
gratidão: Muito obrigado por toda a vossa ajuda.

Lambayeque. Mais tarde, em 2010, fui destinado pelo Bispo a 
desempenhar o papel de formador do Pré-seminário de 
Chiclayo e, ao mesmo tempo, um dos encarregados da pro- 
moção vocacional na diocese. 
A partir do ano 2012, participo na equipa de formadores do 
Seminário Maior que atualmente conta com 80 seminaristas. E, 
finalmente, no início de 2014, D. Jesús Moliné pediu-me para 
fazer as diligências para vir realizar os estudos de Teologia 
Bíblica aqui em Roma, porque no Seminário faz falta um 
professor desta área. (...) Para terminar gostava de manifestar a 
minha profunda gratidão para aqueles que formam o Comité 
Português de Benfeitores. Graças à vossa generosidade é 
possível que tantos sacerdotes, como eu, do terceiro mundo, 
tenham a possibilidade de receber uma formação de qualidade, 
para, desse modo, contribuir para a evangelização dos nossos 
povos. Contem com as minhas orações.

Do norte do Peru à teologia bíblica em Roma

Jorge Luis Villegas Flores
Diocese: Chiclayo, Peru  |  Curso: Teologia Bíblica
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