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As circunstâncias que estamos a 
viver talvez tenham contribuído 
para crescer para dentro, uma 
vez que nos encontramos tão 
limitados na atividade externa. A 
falta da Missa presencial talvez 
tenha ajudado a amá-la mais e a 
ver como aproveitamos pouco este 

em conseguir confessar-nos talvez 
tenha melhorado o nosso apreço 

Caríssimos Benfeitores,

impossibilidade de nos reunirmos para 
dar culto público a Deus, talvez tenha 
feito valorizar aquilo que perdemos. 
Pedimos a Deus que, logo que a 
situação se recompuser, nos dê uma 
maior vibração, gratidão e devoção. 
Que nunca mais nos habituemos a 
estes frutos tão extraordinários da 
Redenção do Nosso Salvador. Por outro 
lado, também sentimos a proximidade 

de Deus que não deixou de nos fazer 
saber que está sempre atento ao que 

o seu beneplácito: destes males Ele 
tira grandes bens. Envio-vos a minha 
bênção e os votos de uma Santa 
Páscoa.

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
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estudantes, provenientes de diversas dioceses e 
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sacerdotes permitiram-nos entender com maior 
profundidade a importância da formação humana e 
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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
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Chamo-me Petro Antony Chacha, sou da Tanzânia e tenho 36 anos. Nasci em Musoma e sou o 
primeiro de oito filhos: duas meninas e seis rapazes. Um dos meus irmãos é religioso da Ordem 
de Montfort e o mais novo está no seminário menor.
Recebi o batismo e a Primeira Comunhão no dia 24 de dezembro de 1995, com 12 anos, porque 
antes da conversão da minha mãe, em 1993, a minha família não era católica. Depois da primária 
quis entrar no seminário menor de São Pio X, para continuar o secundário porque sempre me 
impressionou muito a vida dos sacerdotes e dos catequistas da minha paróquia.
No entanto, depois de terminado o secundário, quando se supunha que devia entrar no 
seminário maior passei por uma forte crise vocacional. Isto marcou o início de sete anos de 
secura espiritual. Decidi fazer uma paragem para pensar e matriculei-me na Universidade de Dar 
es Salam, onde fiz o curso de Ciências da Educação com especialização em Química e Biologia. 
E fui contratado pelo Governo para ensinar na escola Secundária Técnica de Bwri.
Mas o Senhor não se esqueceu de mim e fez com que se prendesse à minha alma uma luz nova, 
e um chamamento ainda mais forte para o sacerdócio começou a brilhar no meu coração na 
Quaresma de 2012. Foi um momento muito particular: estava com um grupo de uma pequena 
comunidade cristã e fomos fazer uma visita às Irmãs Clarissas no seu convento. Atraído pela sua 
simplicidade e piedade, o chamamento a entregar-me completamente no sacerdócio voltou a 
brotar na minha alma enchendo-me de felicidade.

“Sinto-me muito privilegiado” 

TESTEMUNHOS...

Descobrir o “sentido tão grande” da Missão da Igreja
Nasci numa pequena aldeia chamada Três Esquinas e sou o 
mais novo de dez irmãos, de uma família humilde e 
trabalhadora. Fui ordenado sacerdote há 13 anos na diocese de 
El Espinal, na Colômbia, uma região agrícola, carenciada e 
afetada por um conflito armado que dura há 50 anos.
Na primeira paróquia a que fui destinado, uma zona de conflito, 
vivi experiências que me provocaram diversas emoções e 
sentimentos que me marcaram e fortaleceram na minha 
vocação. Também me fizeram amadurecer como pessoa. Em 
outubro de 2010 houve mais de doze mortes violentas. 
Lembro-me de um pai de família assassinado diante da sua 
esposa e filhas. Ou também daqueles dois menores 
pertencentes às ditas guerrilhas. Mães a chorar que me 
telefonavam de madrugada: “Padre, assassinaram o meu filho!”
Lembro-me das minhas lágrimas durante uma Missa dominical, 

às seis da manhã. Não aguentei mais. Durante a homilia falei 
sobre o valor da vida; não os culpava porque há 50 anos que 
dura esta guerra e acostumámo-nos a ver mortos e isso já não 
nos surpreende… Tive que fazer uma pausa porque não 
conseguia continuar a falar.
Nunca tive medo. Procurei ser prudente em muitas situações, e 
sempre senti o apoio do meu bispo, que uma vez chamei ao 
telefone para que escutasse as balas que se ouviam fora. Estas 
experiências fizeram-me refletir sobre o sentido tão grande da 
missão da Igreja.
Estou a estudar Comunicação Social para, entre outras coisas, 
poder transmitir Cristo com uma linguagem de amor, de 
reconciliação e de esperança àqueles que são vítimas do 
conflito armado.

Pe. Orlando Sánchez Celis, Colômbia

Petro Antony Chacha, Tanzânia



NOVO IBAN Os seus donativos podem ser depositados na conta:  PT50 0033 0000 45560379693 05

Tenho muito boas recordações da minha infância, sobretudo da minha avó que me 
ensinou a rezar. Lembro-me do caminho que fazia com ela de manhã para ir à Missa. 
À ida parecia comprido, mas à volta parecia curto. A aldeia onde passávamos as férias 
está ao pé da montanha e o caminho era muito bonito. Também me lembro de como 
soavam os bons dias que dávamos pela rua a todas as pessoas que conhecíamos 
enquanto caminhávamos para a igreja. 
Lembro-me das orações que rezava todas as noites com a minha avó antes de me 
deitar: ela ensinou-me a rezar com a alma aberta. A oração era e continua a ser uma 
coisa essencial para a minha avó, faz parte da sua vida. Benze-se antes de começar 
qualquer atividade, invoca Jesus antes de fazer uma viagem, e quando recebe uma 
prenda de Deus agradece a Nossa Senhora. Deus esteve presente na sua vida desde 

“Todos somos importantes de um 
modo especial para Deus”

Mas para ter a certeza de que este era o meu caminho fui pedir 
conselho a alguém que sabia que me ia entender: uma religiosa 
mais velha do convento, a irmã Maria da Sagrada Família. Esta 
freira santa animou-me através de duas coisas: a história da sua 
vocação e uma autêntica catequese sobre a bondade, a 
importância e a beleza do sacerdócio. Mandou-me falar com o 
bispo, mas aconselhou-me dois anos de reflexão.
Em 2014, depois de dois anos de oração, o meu bispo aceitou-me 
como seminarista. Não consigo exprimir a alegria que tive nesse 
dia. Em outubro de 2017 comecei a estudar teologia no 
Seminário de São Carlos Lwanga, mas o meu bispo disse-me que 

tinha conseguido uma bolsa para que eu fosse estudar para 
Roma, para a Universidade Pontifícia da Santa Cruz, residindo no 
Colégio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae, onde 
sacerdotes bons, piedosos e generosos, cuidam muito de mim, da 
minha vida espiritual e vocacional.
Por esta oportunidade sinto-me muito privilegiado e dou graças 
a Deus todos os dias e rezo pelos meus benfeitores que a 
tornaram possível. Neste tempo a minha fé e o meu amor à Igreja 
fortaleceram-se, uma coisa que não poderia ter compreendido na 
Tanzânia, tendo em conta que a Igreja no meu país é muito 
jovem.

Alina-Maria Balaj, Roménia

nova e conseguiu transmitir-nos essa fé, esse otimismo, essa alegria de viver com Deus. Há-de ser sempre um modelo para mim. 
Ficaram gravadas no meu coração e na minha vida algumas palavras que me disse antes de vir para Roma: “Que o Senhor ponha no 
teu caminho só pessoas boas, com fé e abençoadas”. E posso dizer que as suas palavras se cumprem na minha vida todos os dias. 
A fé em Deus leva-me a pensar que nada é por acaso, que tudo faz parte de um plano divino, embora nós tenhamos a liberdade de 
escolher esse caminho ou não, e sempre acabamos por encontrá-lo quando e onde temos que o encontrar. Gosto de pensar que 
Deus trabalha através de cada um de nós. De facto, somos as ferramentas mais formosas que Ele usa para desenhar esta grande e 
bonita história da humanidade. Todos somos importantes de um modo especial para Deus. 
Cheguei a Roma com uma bolsa de Erasmus de uma universidade pública. Foi uma boa experiência, mas muito, muito difícil. Foi 
como uma prova. No entanto, depois de voltar para o meu país, continuei a ter no meu coração o desejo de viver em Roma, mas de 
um modo muito mais profundo. Um sacerdote romeno que trabalha em Milão – um homem de grande fé – aconselhou-me a 
continuar os meus estudos na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, uma universidade que ele próprio tinha frequentado muitos 
anos antes. Aceitei esse desafio e regressei a Roma. 
Imediatamente percebi que Deus tinha um plano melhor para mim, num sítio que não é só uma instituição, mas uma família: a 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz. Comecei a estudar aqui Comunicação Social Institucional e não tenho palavras para 
descrever esta experiência, primeiro pelo alto nível do ensino, depois pelo acolhimento por parte de todos os professores e 
finalmente pelo pequeno mundo que se pode encontrar na minha turma. De facto, um pequeno mundo, porque os meus colegas 
vêm de todos os sítios. Aqui descobri a verdadeira universalidade da Igreja, vivendo-a todos os dias, e é um modo de aprender que 
pequeno e que grande é o mundo ao mesmo tempo. 
Com os meus estudos sonho poder comunicar e dizer a toda a gente, especialmente aos jovens, como é importante aquilo que temos 
dentro de nós, ou seja, a imagem de Deus, e também que ótimo presente pode ser o conhecimento, a formação, através de livros ou 
através dos novos meios de comunicação. O importante é que seja uma formação verdadeira, livre e com sentido crítico, a partir da 
nossa história, das nossas raízes, de quem somos, de onde viemos e qual é o nosso destino. 
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