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Gostaria de vos exprimir a minha 
admiração pela vossa generosidade, 
nestes tempos em que se preveem 
dificuldades num futuro próximo: sei 
que é o amor à Igreja e à formação dos 
seus ministros que vos move a este 
heroísmo discreto. Graças a Deus e à 
proteção da Virgem Maria aparecida 
em Fátima, as consequências da 
pandemia no nosso país não foram tão 
dramáticas como noutros lugares. Vale 

Caríssimos Benfeitores,
a pena que saibamos ser agradecidos 
e que continuemos a rezar para que 
este flagelo não cause mais mortes e 
tantas perdas económicas. Por outro 
lado, é bom poder celebrar a Missa 
de novo com a presença física de 
outras pessoas. Somos alma e corpo 
e os sacramentos aproximam Deus 
da nossa carne pela qual a alma se 
“alimenta”. Os meios virtuais têm sido 
uma preciosa ajuda, mas são uma 

“carne” virtual. Não podemos dispensar 
aquilo que corresponde à natureza 
humana que, embora ferida e agora 
exposta a ser infetada ou a infetar, 
é o único meio de acesso ao que é 
espiritual.

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.

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 
que não tem limites geográficos nem temporais.

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

MOVIDOS 
PELO AMOR 
À IGREJA

Queremos recordar todos os sacerdotes e religiosos falecidos por coronavírus, 
muitas vezes por se terem exposto ao contágio no exercício do ministério; são 

várias centenas em todo o mundo. Do mesmo modo que os médicos, 
enfermeiros e todos os profissionais da saúde, os sacerdotes têm uma vocação 

de serviço às almas que levou mais de um a não deixar na solidão doentes 
infetados, procurando levar-lhes o conforto da palavra e da graça de Cristo.



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

Vocação em tempo de silêncio

TESTEMUNHOS

Michael da Tanzânia, Kingsley da Nigéria e Carlos de El 
Salvador, foram ordenados diáconos no Colégio Eclesiástico 
Internacional “Sedes Sapientiae”. O domingo, dia 24 de maio, foi 
um dia de festa especial no Colégio “Sedes Sapientiae”. Devido 
á pandemia nenhum dos novos diáconos puderam ser 
acompanhados pela família ou por amigos, nem sequer pelas 
pessoas que os conhecem em Roma, e nos lugares de Itália 
onde colaboraram nalgum trabalho pastoral. Os únicos 
presentes eram os seus colegas seminaristas, com os quais 

estavam confinados há dois meses e meio. Mas as famílias e 
amigos manifestaram a sua proximidade através de numerosos 
vídeos em que davam largas à alegria e asseguravam orações.
Foram ordenados pelo Arcebispo Jorge Carlos Patrón Wong, 
secretário para os seminários da Congregação para o Clero, que 
exortou os novos diáconos a não esquecer a formação recebida 
no seminário. «Costumo dizer que para ser um bom sacerdote é 
preciso ser um bom diácono, e para ser um bom diácono é 
preciso ser um bom seminarista».

NOTÍCIA

Sou a Madre Maria Rocío (Maria del Valle Roco). Nasci em 
Córdoba (Argentina). Até aos 16 anos era uma rapariga como 
tantas, sem nenhum interesse pelas coisas de Deus ou pela 
religião. Só me lembrava dele quando tinha problemas ou 
dificuldades, mas tive a graça de ter uns pais muito piedosos 
que me ensinaram o que é o respeito, o sacrifício e sobretudo 
quem é Deus. Tivemos que mudar de lugar e na minha nova 
escola iam às aulas também os alunos do seminário menor. 
Impressionou-me muito ver jovens da minha idade a entregar a 
sua vida a Deus, sobretudo um deles que agora é sacerdote. Isto 
fez com que eu perguntasse sobre o que devia fazer com a 
minha vida e apercebi-me de que queria seguir o mesmo 
caminho. Mas onde? Uma coisa estava clara: queria ajudar as 
pessoas pobres. Foi então que conheci a Congregação das 
Missionárias de Jesus, Verbo e Vítima. A congregação tinha sido 
fundada em 1957 por D. Frederico Kaiser, bispo de Caravelí, que 
tinha chegado ao Peru em 1939, ao ver o território tão vasto e a 
escassez de clero de que dispunha. Ele dizia: “Não vos ofereço 
uma vida cómoda, mas feliz, feliz, feliz”. Ao terminar o secundário 
ingressei no convento e ao passar pela porta da clausura disse 
ao Senhor. “Para sempre!”. Todos os dias rezo pela minha 
perseverança.
Os sítios que atendemos carecem de sacerdotes residentes, e 
nós vamos lá para preparar aquelas gentes com uma adequada 
catequese para que eles as possam visitar uma ou duas vezes ao 
ano. Batizamos, assistimos aos matrimónios, distribuímos a 
Comunhão, ajudamos a morrer bem, ensinamos e assistimos 
também às suas necessidades materiais. Depois de 6 anos de 
formação fui para o centro missioneiro de “La Candelaria” em 
Santigo del Estero, uma das zonas mais pobres da Argentina. 
Para poder chegar às aldeias era preciso ir a pé, de camioneta, a 

O saber ao serviço da vida missionária
cavalo ou de bicicleta. Uma das experiências mais bonitas da 
minha vida foi pedalar 20 ou 25 km por esses caminhos 
arenosos e silenciosos de Santiago levando comigo o 
Santíssimo, porque se sente a natureza em toda a sua expressão 
e se pode meditar na bondade e misericórdia do Senhor, que às 
vezes se vale de instrumentos tão indignos para levar a Boa 
Nova da Salvação. Para as pessoas que visitávamos a nossa 
chegada era uma festa: “As madrecitas vêm visitar-nos!”. Depois 
de três anos fui para o Peru, para a montanha, entre 3.500 e 
5.000 metros de altitude, com frio, caminhando por lugares 
inóspitos onde também há almas que têm fome de Deus. A 
minha vida é uma experiência que não a comparo com nada.
Além da formação própria da Congregação convém que 
algumas estudemos mais e eu tive a graça e a oportunidade de 
me formar aqui em Roma, coração da cristandade. Pelo prestígio 
e a qualidade do ensino que tem a Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz, muitas formámo-nos aqui, onde não só se recebe 
uma formação intelectual como também usufruímos de muitos 
elementos importantes para a nossa formação religiosa: lugares 
para rezar, celebração da Santa Missa e a ajuda e compreensão 
de cada um dos professores. Mas o que mais me impressiona é 
o clima de família que se respira, apesar de sermos de muitas 
nações diferentes. Cada aluno é importante e cada professor dá 
do seu tempo para esclarecer dúvidas e solucionar as nossas 
dificuldades. Eu estudo Comunicação Social e Institucional, já 
que as redes sociais são lugares que precisam de ser 
evangelizados.
Estou infinitamente agradecida pelo apoio de todos aqueles 
que tornam possível que também nós as religiosas possamos 
ter acesso à formação intelectual para depois a derramar na 
vida missionária.

TESTEMUNHOS

“Para ser um bom sacerdote 
é preciso ser um bom diácono”

Ordenações em tempo de pandemia

Melvin Mangalath Paul, é de ascendência indiana, e foi aluno da Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz e do Colégio “Sedes Sapientiae”; foi ordenado presbítero em 
Chicago (Estados Unidos), cidade que se encontrava deserta, com um silêncio nas ruas 
quase irreal, no dia 16 de maio. A família de Melvin, de rito siro-malabar, emigrou para 
os estados Unidos, e ele viu a sua vocação durante uma atividade de voluntariado no 
Haiti, em 2012 para ajudar a reconstruir aquele país devastado por um terramoto em 
2010. Melvin estudou em Roma entre 2017 e 2019 e tinha regressado aos Estados 
Unidos. A ordenação estava marcada, mas a pandemia tornava incerta a sua 
realização. Por fim, o seu bispo, o eparca da comunidade siro-malabar de Chicago, 
decidiu realizá-la na data prevista, na catedral de São Tomé. Só assistiram alguns 
sacerdotes, os pais, a sua irmã e o noivo dela. Melvin consolava-se daquela desolação 
pensando que São João Paulo II também tinha sido ordenado sem a presença de fiéis, 
na capela privada do arcebispo de Cracóvia. A eparquia siro-malabar de São Tomé foi 
erigida em Chicago em 2001, para atender os católicos desse rito em todos os Estados 
Unidos; conta com 87.600 fiéis, 42 paróquias e 75 sacerdotes.


