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O amor pelos sacerdotes e por 
aquilo que eles representam tem 
manifestações variadas em todo o 
mundo. Há anos, num colégio em 
Portugal, uma menina promoveu uma 
recolha de dinheiro para a formação 
de sacerdotes de dioceses pobres 
junto das suas colegas de turma, 
colocando um mealheiro na sala de 
aula para que fossem colocando ali 

Caríssimos Benfeitores,
o resultado das suas poupanças. Ao 

ao capelão com uma cara de grande 
alegria. O capelão não tinha palavras 
para lhe agradecer pela surpresa e por 

sacerdócio. Iniciativas como esta são 
um tesouro porque as crianças podem 
entender a entrega a Deus dos que 
Ele escolhe para seus ministros e têm 

o condão de contagiar a sua alegria 
pela generosidade. O Natal faz-nos 
olhar para as crianças com uma nova 
atenção porque o nosso Deus se fez 
como uma delas. Aprendamos do 
Menino Jesus a ser generosos.

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

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

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

CONTAGIADOS PELA GENEROSIDADE

AF_Boletim 20.pdf   1   17/12/19   22:28



TESTEMUNHOS...

“Quando estava sozinho 
na capela senti uma 
atração muito grande 
para o altar”

«Nasci no dia 26 de janeiro de 1993 e sou o mais velho de sete irmãos, três meninas e 
quatro rapazes. Cresci com a minha família paterna que era católica. A minha avó 
transmitiu-me a fé e levava-me à Missa todos os domingos. Aos 8 anos pedi licença à minha 
avó para ser acólito e realizei esse serviço durante nove belos anos. Nesse período descobri 
a vocação para o sacerdócio, acesa por Deus através do exemplo dos meus párocos. Em 2008 
comecei a ir aos encontros vocacionais sem dizer nada ao meu pai porque pensava que ele 
não apoiaria a ideia. Em abril de 2009 morreu o meu pai; a sua morte perturbou-me muito 
porque, como era o mais velho, deveria assumir a responsabilidade de ser o “homem” da casa 
e deixei os meus planos vocacionais. Depois de fazer o curso de química trabalhei durante 
um ano para ajudar a minha família, mas apercebia-me de que não era feliz: o fogo da 
vocação era tão intenso que não o conseguia apagar. Em 2012 escrevi uma carta ao bispo 
para que me aceitasse no seminário. A primeira pessoa a quem contei foi à minha avó: 
surpreendeu-se, mas apoiou-me incondicionalmente e foi ela quem convenceu a minha 
mãe que, ao ser evangélica, não entendia o que significava ser sacerdote, mas por fim 
deu-me a sua bênção e graças a isso ingressei no seminário com o coração livre. Em Roma 
comecei os meus estudos de filosofia, o que foi um grande desafio por causa da língua, 
porque se somava o italiano ao zulu e ao inglês. Em 2018 faleceu a minha avó coisa que me 
desfez o coração porque queria que estivesse presente na minha ordenação, mas enche-me 
de esperança saber que está com Deus e também junto de mim».

“O fogo da vocação era tão intenso 
que não o conseguia apagar”

Mihai Sona, Roménia, 23 anos

Ngcebo Gift Mzobe, África do Sul, 26 anos

«Quando era criança sentia-me atraído pelas coisas da Igreja e 
vivia com a minha avó que era muito piedosa. Ao longo da 
minha adolescência afastei-me da Igreja: cada idade tem o seu 
modo. Mas, mesmo assim, o Senhor protegeu-me sempre. Queria 
estudar jornalismo, mas Deus tinha outro plano para mim, muito 
melhor do que o meu. Na Quaresma de 2014, fui fazer um retiro 
e quando estava sozinho na capela senti uma atração muito 
grande para o altar. Depois dessa experiência tomei a decisão 
de entrar no seminário. Quatro anos depois terminei a minha 
tese e o meu bispo enviou-me a Roma para continuar os meus 
estudos para vir a ser sacerdote. Agora estudo Comunicação 
Institucional e quero servir a Igreja e o meu país. A Roménia 
esteve subjugada ao comunismo e sofreu muitíssimo, por isso a 

liberdade religiosa, depois da queda da Cortina de Ferro em 
1989, foi um grande presente de Deus. Somos um povo com 
uma tradição histórica de cristianismo oriental e a maioria da 
população é de confissão ortodoxa. Dentro do catolicismo 
existem três igrejas locais: a Católica Romana da Roménia, com 
a maioria dos seus fiéis no Sul e no Leste da Moldávia; a Igreja 
Católica Romana, de maioria húngara, embora também com 
comunidades polacas, eslovacas, etc.; e a Igreja Greco-Católica 
Romena, que está unida a Roma, cuja maioria se encontra na 
Transilvânia e à qual eu pertenço. Todas as igrejas ajudam os 
pobres e as famílias necessitadas e este apostolado une-nos a 
todo o povo de Deus».
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«Quando se deu a queda de Sadam Hussein, os cristãos do 
Iraque éramos um milhão e meio, 6% da população. A descida do 
cristianismo é o resultado de 16 longos anos de guerra 
étnico-religiosa no país, o que provocou que os cristãos que 
antes eram uma garantia da diversidade cultural pelo seu papel 
de mediadores, passassem a ser perseguidos. Saí da cidade de 
Mossul, onde vivia, depois da invasão do ISIS, e Deus 
encarregou-me de uma missão: cuidar de crianças órfãs. 
Administrava o orfanato de St. Joseph, onde residiam crianças 
cristãs provenientes de diversas cidades controlados pelo ISIS 
que tinham perdido os pais nas matanças. Tinham sido 
testemunhas desta devastação. Quando escutávamos o terror do 

“Deus encarregou-me de uma 
missão: cuidar de crianças órfãs”

Rocío Fumanal é uma rapariga de 22 anos que é benfeitora de sacerdotes e seminaristas. Sofreu 
um acidente do qual se salvou milagrosamente mas ficou paraplégica. «Como católicos sabemos 
que Deus tem uma história para cada um de nós; manda-nos safanões para que confiemos nele e 
para que sejamos um bom exemplo. Quando a carrinha se virou demoraram uma hora a tirar-me 
e sofri muitíssimo». Esteve oito meses no hospital de paraplégicos de Toledo. «Uma rapariga 
entrou com cancro da medula e tornámo-nos como irmãs. Antes de morrer batizou-se e recebeu 
a Confirmação e a Comunhão. Deus pôs-me ao seu lado. Dizia sempre aos meus companheiros do 
hospital, a minha outra grande família, que a esperança é a última coisa que se pode perder, e eu 
tinha medo de sair dali, de enfrentar a vida, mas aqui estou para o que Deus quiser». No hospital 
falou a todos da importância de ajudar à formação de sacerdotes e seminaristas fazendo ver 
como essa formação é tão importante. «Não é fácil aceitar que antes podia caminhar e agora 
não, mas voltei a recuperar o ânimo e as forças para retomar os meus estudos de Magistério 
Primário e aprender a linguagem gestual. A cadeira de rodas não me afeta a cabeça».

[BENFEITORES]

Joseph Qusay Ajim, Iraque, sacerdote, 36 anos

ruído da guerra a única forma de os acalmar era repetir-lhes: 
“Deus não nos deixa sozinhos; Deus é amor”. Muitos grupos 
tinham escapado de cidades como Qaraqush, Alqush e da cidade 
cristã de Zakho, perto da fronteira com a Turquia. Nesta última 
trabalhei incessantemente para conseguir arranjar uma família 
cristã para cada criança. Há muita incerteza e preocupação no 
Iraque pelo destino dos cristãos da planície de Nínive. Depois 
destas tragédias, o meu bispo convidou-me a continuar os meus 
estudos na Universidade Pontíficia da Santa Cruz, graças às 
contribuições de vários benfeitores. Quando regressar ao meu 
país gostaria de o ajudar a reconstruir, a estabelecer a cultura da 
alegria e da paz».

Há algumas crianças e jovens que escrevem cartas com algum donativo dizendo que rezam pela 
formação dos seminaristas e dos sacerdotes e que se privam de guloseimas para poder fazer a sua 
contribuição. Em nome de todos os beneficiados queremos agradecer-lhes sentidamente.

“AQUI ESTOU PARA O QUE DEUS QUISER”
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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.
Com a vossa colaboração e apoio estamos a cumprir 
uma obra que não tem limites geográficos nem 
temporais.
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PUSC, pelo período de um ano, em regime de pensão 
completa (alojamento e alimentação).
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