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Alegria
em dar!

Robert Acosta e Lawrence Ndiwalana 
concluíram os seus estudos em Roma 
e regressaram aos seus respectivos 
países. Lawrence será ordenado diácono 
em breve. Continuamos a apoiar Dijo 
Mathews Olakkengil, da India (Kerala), 
e Jorge Luis Villegas Flores, do Peru 
(Chiclayo), ambos no segundo ano dos 
estudos em Teologia Bíblica. Este ano 

vamos ajudar um novo seminarista 
do Uganda: Herman Joseph Kalungi. 
Ficaremos a apoiar estes três bolseiros 
mas agora com um apoio maior para 
cada um (cerca de 75 % do custo total). 
O nosso objectivo para o próximo ano 
académico é conseguir obter 31.500 €. 
Sei que todos têm uma grande alegria 
em poder contribuir e que o fazem com 

a consciência de receber mais do que 
dão. Em nome deles eu vos agradeço; 
em vosso nome eu lhes agradeço por 
poder ajudar.
Bem hajam!

Caríssimos Benfeitores,



...dos que continuam

No dia 6 de Fevereiro, realizou-se o «Jantar com Fados», na Messe de Oficiais 
da Força Aérea, em Monsanto. Estiveram presentes 90 pessoas. No fim do 
jantar foi projectado um novo vídeo sobre a Universidade Pontíficia da Santa 
Cruz. O Pe. Miguel Cabral, ex-aluno da Universidade, deu o seu testemunho e 
seguiram-se os fados interpretados por Matilde e José Marçal. O jantar 
angariou 1.000 euros para bolsas.

Jantar com Fados reuniu
mais de 90 pessoas

Testemunhos...

«Este tempo em Roma está a ser, para mim, um 
tempo de muitas bênçãos. Estou a experimentar a 
universalidade da Igreja porque vivo com 
sacerdotes de diferentes partes do mundo, cada um 
com a sua própria experiência de Deus (…) Também 
tem sido um tempo para me unir mais 
profundamente ao Papa e às suas intenções. Ao 
mesmo tempo foi um ano de intenso estudo das 
línguas bíblicas: o hebraico e o grego. Na mesa de 
estudo, nas aulas e quando caminho por estas 
estreitas ruas de Roma (…) também vos tenho 
presentes a vós, Benfeitores de Portugal. Obrigado!» 

Dijo Matthews Olakkengil
Carta de 27 de março de 2015

Lawrence Ndiwalana
Carta 27 de março de 2015

«Muito obrigado por terem sustentado a minha 
formação epsiritual, intelectual e humana nestes 
últimos quatro anos em Roma (…) Esta proximidade 
do Vigário de Cristo e sucessor de São Pedro 
marcará sempre a minha vida e espero transmitir o 
espírito de amor, unidade e oração pelo Papa na 
minha igreja de origem. (…) Estou para regressar a 
casa (Arquidiocese de Kampala, Uganda), neste mês 
de Julho de 2015 e então começarei a preparar-me 
para a minha ordenação como Diácono e como 
Presbítero, quando o Senhor Arcebispo achar 
conveniente. Saudações de toda a minha família. 
Muitos agradecimentos por tudo o que fizeram por 
mim. Vocês fizeram do meu sonho de Roma uma 
realidade esplêndida!»

...dos que partem

«Vocês foram parte desta aventura formativa, por 
isso um grande obrigado!!! Prometo-vos, como fiz 
até agora, que rezarei por vocês, e animo-vos a 
continuar a ajudar a que outros também tenham 
esta oportunidade, que certamente é muito pessoal, 
mas também ajuda toda a Igreja (…) Estaremos 
sempre em contacto através da oração diante do 
Santíssimo Sacramento»

Robert Acosta
Carta de 30 de março de 2015

«Deus é maior do que a nossa compreensão (…) 
Gostava de exprimir a minha profunda gratidão para 
convosco com palavras que brotam do fundo do meu 
coração».

Jorge Luis Villegas Flores
Carta 27 de março de 2015
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Samuel Armnius é um seminarista da Diocese de Bayonne (França). Os seus 
pais são egípcios e, depois de casarem, mudaram-se para Paris. Em Paris nasceu o 
Samuel e os seus quatro irmãos, dos quais duas irmãs são freiras, e um irmão é 
sacerdote.

Depois de se licenciar em Direito e Contabilidade abriu uma consultora porque «queria 
ajudar as pessoas a desembaraçar-se na complicada burocracia francesa», até que 
sentiu o chamamento ao sacerdócio, e foi para o seminário. Agora estuda em Roma e 
vive no Seminário Internacional Sedes Sapientiae.
«Em muito poucas semanas notei logo como era tão acolhedor e ao mesmo tempo tão 
sério este ambiente. Aqui, tanto o crescimento espiritual como o teológico, além da 
própria dimensão pessoal, situam-se na base do ensino. Além disso, o facto de contar 
com um ambiente tão internacional fez com que a minha perspectiva sobre o mundo 
mudasse e se tornasse mais positiva. A minha estadia em Roma mal começou mas está 
a ser muito proveitosa e interessante por causa do clima familiar que se respira no 
seminário onde vivo. Posso dizer que se converteu na minha segunda casa».
Samuel provém da comunidade copto-ortodoxa. Os coptas procedem do Egipto onde as 
suas igrejas são alvo de ataques terroristas. «Depois de um desses ataques, lembro-me 
de ter escrito pelo Facebook à minha tia do Cairo para saber como se viviam esses 
momentos. Surpreendeu-me a sua resposta porque me dizia que a comunidade se 
estava a organizar para se reunir às portas de uma das igrejas e vigiar. Deste modo 
queriam manifestar para todos o amor e a misericórdia de Cristo».

Outros alunos da Universidade

Allan Tellez Aguilar é mexicano. Licenciou-se em Direito e começou a 
trabalhar também para ajudar pessoas de escassos recursos no âmbito jurídico. 
«Trabalhei em casos de direito familiar como pensões de alimentos ou subsídios, e aí 
pude tocar a experiência da dor das pessoas, e também pude experimentar como é 
importante dar esperança a todas as pessoas»

A vocação «foi uma decisão que ao princípio me deu muito medo porque 
aparentemente era deixar uma profissão, a família, a possibilidade de casar, mas depois, 
quando tomei esta decisão, sempre com o apoio do Senhor, apercebi-me de que não 
estava a renunciar a coisa nenhuma, e que, pelo contrário, começava uma aventura da 
qual não me arrependi um só dia».
Allan está no seu quinto ano de seminário em Roma. «Foram uns anos maravilhosos: 
conheci seminaristas de todo o mundo e pude ver que realmente a Igreja é universal. 
Conheci-os no dia-a-dia, quando tínhamos que estudar juntos, quando íamos à 
Universidade, quando rezávamos, e todos tínhamos dias em que estávamos muito 
contentes e outros de maior dificuldade, mas o bonito deste Seminário é que nos 
estamos a apoiar uns aos outros. Tenho um grande respeito pelos meus companheiros 
da China, do Vietnam, de muitos sítios que, além de tudo, fazem um grande esforço por 
aprender a língua e por estudar Filosofia e Teologia».
«Estou muito agradecido ao Senhor por me ter chamado a este caminho. Peço-vos as 
vossas orações. Quero ser um sacerdote santo e peço-vos que continuem a rezar pelo 
Seminário, o Colégio Sedes Sapientiae, que está aqui em Roma, pela Universidade da 
Santa Cruz. Todo o esforço que fazem por conseguir reunir fundos é um esforço que 
fazem sobretudo diante de Deus e é Ele quem vos pagará e vos dará mais».
Allan Tellez Aguilar foi ordenado diácono em Roma no dia 1 de Maio de 2015.

Mais de 90 seminaristas estudam todos os anos no Colégio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae, em Roma. 
Nos últimos 26 anos, mais de 2.000 seminaristas de 71 países foram ordenados sacerdotes.
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Veja o vídeo com o testemunho, 
legendado em português, no site 

www.benfeitorespusc.pt



Agosto de 2015

SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE
PONTIFÍCIA DA SANTA CRUZ


