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Começamos um novo ano letivo. Um ano cheio de 
esperanças e de otimismo. Sabemos que Deus sabe mais e 
que com as coisas que nos fazem sofrer envia outras muito 
melhores do que essas. Tudo é para o bem e poderíamos 
dizer que tudo é para algo ainda melhor. Não conseguimos 
dar lições de generosidade a Deus. Não conseguimos dar 
lições de criatividade a Deus. Não conseguimos dar lições 
de carinho a Deus. Vale a pena começar este ano com uma 

Caríssimos Benfeitores,

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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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

ESPERANÇA 
E OTIMISMO

bom ano 2020/2021 e volto a manifestar a minha surpresa 
pela vossa generosidade para com os nossos sacerdotes e 
seminaristas nestes tempos de alguma incerteza.



“Um sentido da 
universalidade”

TESTEMUNHOS

Sou Jinu Rajendran Nirmala, um seminarista da diocese de Neyyattinkara, na 
Índia. Estou agora no último ano de estudos em teologia na Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz, e no último ano da minha formação como seminarista no 
Colégio Internacional Sedes Sapientiae. Escrevo com imensa alegria e felicidade 
em partilhar alguma coisa sobre mim próprio e em agradecer-vos por me terem 

Somos sete em casa: os meus pais, o meu irmão mais velho, a minha cunhada e o 

benzeu-se a casa e foram viver para lá, antes de estar completamente terminada, 

Vou regressar à Índia para ser ordenado diácono, fazer meio ano de trabalho 
pastoral e depois ser ordenado presbítero.

orações. Peço-vos que continuem a rezar, por mim e pelas pessoas que me forem 

preces diárias especialmente na Santa Eucaristia e no Santo Rosário. E um dia, 
quando chegar o momento, de este pobre servo ir trabalhar para a Vinha do 
Senhor como sacerdote, lembrar-me-ei em cada Missa que eu venha a celebrar. 
Agradeço-vos do fundo do coração, a vossa grande generosidade e as vossas 
orações. Prometo-vos que nos encontraremos juntos nessas orações mútuas.

Chamo-me Arinze Valentine Ezumezu, sou 
seminarista de Onitsha, na Nigéria. Sou o 
último de seis irmãos e este é o meu primeiro 
ano aqui em Roma; tem sido imensa a 
formação teológica e também a formação 
humana no Colégio Eclesiástico Internacional 
Sedes Sapientiae. Pelas graças e 

penso que é necessário proclamar o meu 
sentimento de gratidão para convosco, meus 
queridos benfeitores e para com as vossas 
famílias. São os vossos sacrifícios e o vosso 
apoio que me trouxe e me sustentam aqui. 

decorrem da crise pandémica que se abateu 
sobre o mundo. Asseguro-vos as minhas mais 
fervorosas orações

Sou o padre Jonathan Villamizar, estudante de teologia moral na 
Universidade da Santa Cruz. Sou da Colômbia e venho de uma família de 
quatro irmãos e dois sobrinhos.
Sou da diocese da Ibagué que se encontra no interior do país, onde as 
vocações são sempre menos do que as necessárias e com um número 
limitado de pastores. Para melhorar a preparação teológica, tanto dos 

convívio com outros sacerdotes, religiosos e leigos provenientes de países de 
todo o mundo, me ajudou a visualizar de que modo o Evangelho ilumina a 
vida de pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo parecidas na fé. E desse 
modo uma pessoa adquire um sentido da universalidade. Além disso a 
Universidade tem um bom nível, não só académico, como também humano e 
espiritual.
Queria sobretudo agradecer-vos as vossas orações e também a vossa 
generosidade que torna possível a realização deste projeto. Asseguro-vos a 
minha oração especialmente na Santa Missa.

Recebemos cartas dos três bolseiros que apoiamos diretamente: 
um sacerdote e dois seminaristas (um deles, já diácono) e transcrevemos parte dos textos.

“Peço-vos que continuem a rezar”

“Sentimento de 
gratidão”

Sou o padre Nicola Commisso da Congregação do Oratório de 
São Filipe de Neri. Nasci há 34 anos e sou sacerdote há quase 
um ano. O meu bairro originário encontra-se nos subúrbios de 
Roma e ali vivi até 2013, ano em que comecei o meu caminho 
vocacional, nesta Congregação aqui no centro da cidade de 
Roma. Tinha terminado o curso de Ciência Política, começava 

Tinha voltado à minha paróquia aos 20 anos, depois de ter 
deixado Deus e a Igreja, estava apaixonado por uma menina 
muito bonita e sonhava formar uma família com ela. Mas eu 
procurava o Amor e Jesus começou a chamar-me com o seu 
Amor, um amor com o qual nenhuma criatura humana 
consegue competir. Ajudou-me a entender este Amor São 
Filipe de Neri que dizia: “Quem quiser alguma coisa que não 
seja Cristo, não sabe o que quer; quem pedir alguma coisa que 
não seja Cristo, não sabe o que pede; quem não trabalhar por 
Cristo, não sabe o que faz”. Estas palavras explicavam os meus 
anos de procura no vazio. O que eu quero é incendiar os 
corações dos homens com esse Amor. São Filipe dizia: “Quem 
faz bem a Roma faz bem a todos e por todo o mundo”. Agora 
acabei os estudos em teologia na Universidade, mas não me 
afastei da Universidade. Procuro dar aquilo que aprendi aqui, 
na minha paróquia, sobretudo sobre o Evangelho de São João. 
Agora estou a dar um seminário sobre este tema aos 
consagrados da minha paróquia e está a ser muito bom.

“Procuro dar aquilo que 
aprendi aqui”

Jinu Rajendran Nirmala  |  ÍNDIA

P. Jonathan Villamizar |  COLÔMBIA Arinze Valentine Ezumezu  |  NIGÉRIA

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

Numa entrevista feita por Gerardo Ferrara ao reitor da 
Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, padre Luis 
Navarro, extraímos algumas frases:

Porquê formar-se em Roma?
Porque Roma é como que o berço da cristandade ajuda a 
reforçar o sentido de pertença à Igreja e o compromisso 

em Roma toca-se a universalidade da Igreja: vê-se, fala-se 
e convive-se com católicos de todo o mundo, com pessoas 
de culturas, tradições, raças muito diferentes e ao mesmo 
tempo muito próximas porque creem, anunciam e amam 
Jesus Cristo. Ao descobrir isto abre-se um grande 
horizonte na vida interior: sou membro da família de Deus.

O que é uma universidade pontifícia?
As universidades pontifícias, neste momento são sete em 
Roma, são instituições académicas destinadas à docência 
e investigação nas ciências sagradas; todas elas possuem 

canónico.

E são só para sacerdotes ou seminaristas?
Não. Na sua origem estão os colégios onde se formavam 
seminaristas. Sacerdotes e religiosos, mas com o passar do 
tempo as universidades pontifícias abriram-se também 

“Em Roma toca-se 
a universalidade 
da Igreja”

DESTAQUES
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