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Edificar a Igreja

Na proximidade do Natal e no início 
deste Ano Santo da Misericórdia, venho 
de novo saudar-vos e trazer algumas 
notícias. Neste número quis reproduzir 
dois testemunhos de bolseiros que me 
tocaram particularmente. O primeiro é 
um Chinês de quem, por razões de todos 
conhecidas, só conhecemos o nome de 

Baptismo: João. O segundo é um dos 
sacerdotes que o Comité Português de 
Benfeitores está a apoiar este ano: o 
padre Kalungi, do Uganda. Creio que 
vale mesmo a pena continuar a apoiar 
estes homens; o seu heroísmo edifica 
a Igreja em todo o mundo e também a 
nossa própria alma.

Os meus votos de um Feliz Natal e de 
um Santo Ano da Misericórdia

Caríssimos Benfeitores,



No próximo dia 29 de janeiro de 2016, pelas 19h00, vai realizar-se no Centro de 
Convívios de Penaferrim, em São Pedro de Sintra, um jantar com variedades, para 
promoção e divulgação das bolsas para sacerdotes e seminaristas. O preço será de 
25 euros e parte do seu valor será destinado às bolsas de estudo.

As inscrições podem ser feitas através de:
- João Marques Ferreira (joaomferreira45@gmail ou 934 216 685)
- Fernando Cruz (fgsantoscruz@gmail ou 967 012 160)

O pagamento deverá ser efetuado pelo NIB: 0018 0003 35763242020 38

Jantar de apoio aos estudantes 

Testemunhos...

Ouvi dizer que querias ser padre
CHINA 

Nasci há 26 anos na China. A minha mãe baptizou-me 
quando era pequenino e pôs-me o nome de João, segundo 
me contou, porque era um dos discípulos amados do Senhor. 
Os meus pais são cristãos e também os meus avôs maternos, 
que são camponeses. Eles transmitiram-me a fé.
No meu país é difícil assistir à santa Missa pela falta de 
sacerdotes, e um cristão pode assistir normalmente 10 ou 12 
vezes por ano. Todos os Domingos uma das famílias cristãs da 
comunidade põe à disposição a sua casa e ali se encontram 
as outras famílias para rezar e escutar a Palavra de Deus. 
Lembro-me bem da minha mãe ensinar as crianças a rezar o 
Terço. Desde cedo me preparei para estudar e ir para a 
universidade. Um dia convidaram-me para celebrar o «Dia 
das vocações sacerdotais e religiosas». Nesse mesmo dia, um 
amigo enviou-me a seguinte mensagem para o meu 
telemóvel: «é verdade que tu queres ser sacerdote?». A 
resposta natural teria sido um «não», porque não era para 
mim, nem estava preparado, nem sequer tinha pensado nisso, 
mas a minha resposta foi «sim». A partir desse momento a 
minha vida mudou. O Bispo sugeriu-me que continuasse a 
estudar e que pensasse bem. Um ano depois escrevi-lhe a 
pedir que me admitisse para estudar para ser sacerdote. Ora 
isso era um problema porque no meu país não existem 
seminários na forma tradicional. A sua resposta foi «já verei 
como fazer»; e perguntou-me como estava o meu Inglês, ao 
que respondi: «péssimo».
Um mês depois, através de um sacerdote, chegou-me a 
resposta oficial de que estudaria em Roma. Tinham 
conseguido uma bolsa para que me formasse no Seminário 
“Sedes Sapientiae” e que estudasse na Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz. Dois meses antes de partir fui a 
Pequim para estudar Italiano, e reforcei esse estudo em 
Roma, outros dois meses antes de começar as aulas.

A minha mãe, que é uma boa cristã, ficou com o coração 
partido como todas as mães: por um lado, estava feliz com a 
minha decisão, mas, por outro, sabia das dificuldades dos 
sacerdotes chineses e propunha-me que continuasse com os 
estudos e esquecesse o sacerdócio. Eu respondi-lhe: «Mamã, 
não digas isso que o demónio está a falar por ti». Há cinco 
anos que não vejo os meus pais, nem a minha família. Sigo os 
acontecimentos familiares – o casamento do meu irmão, o 
nascimento da minha sobrinha – pela internet.
Neste ano de 2015 terminei os estudos de Teologia e estava 
à espera da decisão do meu Bispo para me ordenar como 
diácono. Mas ele aconselhou-me a não regressar enquanto 
não termine todos os meus estudos, porque é menos 
arriscado. Conheço um sacerdote a quem tiraram o 
passaporte e os outros documentos e nunca mais lhos 
devolveram. Esta é uma forma de tortura moderna porque 
uma pessoa perde a sua própria identidade; sem 
documentação passa-se a não ser nada na sociedade civil.
O meu Bispo propôs-me que continuasse os estudos de 
Direito Canónico porque no futuro a nossa região vai 
necessitar de um tribunal e de três canonistas. Por agora só 
temos um e eu seria o segundo.
Graças aos benfeitores vou continuar os meus estudos e 
depois regressarei para servir os cristãos do meu país. Na 
minha Província, andam a tirar as cruzes das igrejas; alegam 
que a religião é uma coisa do âmbito privado e que não se 
devem tornar públicos os seus sinais porque, além disso, seria 
uma desigualdade com outras religiões.
Numa paróquia da minha diocese, há uma cruz que não está 
muito visível. Há um camponês do lugar que diz aos mais 
novos: «só sei que a Cruz é a minha vida; se quiserem tirar a 
Cruz, antes têm que tirar-me a vida». E abraça-a todos os dias.



Tudo às centenas
ÁFRICA

Chamo-me Herman Joseph Kalungi e sou sacerdote da 
Diocese de Masaka, no Uganda. Logo a seguir à minha 
ordenação, no dia 14 de Dezembro de 2013, o meu Bispo, o 
Revº John Baptist Kaggwa, destinou-me à paróquia de São 
João Baptista de Makondo, ou simplesmente a paróquia de 
Makondo, como vigário paroquial e capelão das escolas. 
Eramos três sacerdotes na paróquia: o pároco, o primeiro 
vigário paroquial e eu. Trabalhei nesta paróquia até Agosto 
de 2015.
Makondo encontra-se a 40 km ao Sul de Masaka. Tem um 
território de 400 km2. Desde a igreja onde há Missas todos os 
dias, até aos extremos da paróquia são 25 km, o que é muito 
para a maioria dos fiéis, adultos ou crianças, que só contam 
com os pés como meio de transporte. A paróquia está 
dividida em 14 zonas, cada uma com a sua capela, onde, de 
acordo com o programa dado pelo pároco, se celebra a 
liturgia da palavra todos os Domingos e a Santa Missa uma 
vez ao mês.
Segundo a estimativa do pároco, há mais ou menos 20.000 
fiéis católicos em Makondo, num total de 25.000 habitantes, e 
segundo as minhas próprias estimativas, nas escolas havia 
entre 9.000 e 10.000 crianças. Mais de 75% destas pessoas 
têm menos de 25 anos, porque, por um lado, graças a Deus, 
há uma alta taxa de natalidade, mas, por outro, infelizmente, 
há também uma alta taxa de mortalidade, por causa da SIDA, 
da malária e de muitas condições cujo nome genérico e 
justíssimo é “pobreza”. Uma boa percentagem destes jovens 
são órfãos. As pessoas trabalham geralmente no campo, que 
produz banana e outros cultivos que servem para a própria 
alimentação e para venda. Embora não sejam ricos, os fiéis de 
Makondo são muito simples, felizes, laboriosos e generosos. 
Graças á sua generosidade nunca me faltou nada nos dois 
anos que vivi entre eles; deram-me a maior parte do dinheiro 
com que me mantive e que usei no trabalho pastoral e no 
apostolado. Apesar dos problemas morais que existem, como 
em qualquer sociedade, são muito piedosos e têm muitas 
virtudes humanas e cristãs.
Como segundo ajudante do pároco, celebrava Missa aos 
Domingo em duas das capelas, e ajudava noutras celebrações 
litúrgicas quando não estava nas escolas; escutava 
confissões, sobretudo durante a Quaresma e no Advento; nas 
grandes festas podia celebrar em três capelas; participava na 
programação das actividades pastorais; estava encarregado 
da juventude; e, sempre que era necessário, fazia a unção dos 
doentes e presidia à celebração dos funerais.
Mas tornei-me especialista no trabalho de confessionário. Ao 
aperceber-me de que era muito difícil, para os nossos 
paroquianos, caminhar aquelas distâncias tão longas, 
procurei aproximar este serviço. Assim, sempre que tinha 
oportunidade de celebrar a Santa Missa nalguma das nossas 

capelas, procurava chegar pelo menos meia hora antes para 
que se pudessem confessar aqueles que quisessem, e depois 
da Missa ficava a confessar até que tivessem acabado 
aqueles que não se tinham podido confessar antes. Durante a 
Missa consagrava um número suficiente de partículas que 
permitisse que aqueles que não tinham podido confessar-se 
pudessem comungar depois. Depois de acabar as confissões 
celebrava o rito da Comunhão fora da Missa. Assim cheguei a 
confessar mais de 400 pessoas por semana.
O encargo a que dediquei mais tempo foi o da capelania das 
escolas. Em Makondo havia 40 escolas. Todas, excepto três, 
eram da primária. 26 destas escolas são propriedade de 
pessoas particulares e 9 são da Igreja; para estas últimas, 
além de ser capelão, era também o supervisor diocesano. Há 
também 3 escolas anglicanas e 2 de uma fundação 
muçulmana. Com o grande desejo de aproximar as crianças e 
os adolescentes de Jesus, dediquei 4 dias à semana – de terça 
a sexta-feira, porque a segunda-feira era o meu dia de 
descanso e dedicava-o a ir a Kampala para a minha própria 
formação, confessar-me e receber direcção espiritual – às 
escolas. Assegurava que cada escola tivesse pelo menos uma 
visita ao mês, e para as dos mais velhos, uma vez à semana.
Havia muita coisa a fazer em cada visita, mas entre as coisas 
mais importantes estava um encontro com todos os alunos 
para lhes falar de Deus, confessá-los e depois celebrar a 
Missa. Uma vez ao ano organizava-se a Primeira Comunhão 
em cada escola. Dedicava o Sábado à catequese para o 
Crisma na sede da paróquia. Participavam cerca de 400 
crianças; resolvi celebrar a Missa e ouvir confissões, sempre 
que houvesse catequese: aos Sábados durante o tempo de 
escola (de terça a sexta durante as férias escolares). Não me 
parecia que fosse possível formar os meninos numa autêntica 
vida de piedade se, podendo, não lhes tornasse possível o 
encontro com o Senhor na Eucaristia cada vez que 
caminhavam distâncias tão grandes, para vir à Paróquia.
Em todos estes trabalhos tentei fazer ressoar aos ouvidos de 
todos o chamamento forte do Senhor à santidade pessoal e a 
promessa da sua ajuda. Procurei conduzir cada um à alegria 
da amizade pessoal com Jesus, ao uso dos meios de 
santificação que temos na Igreja – a Palavra de Deus, os 
Sacramentos e a oração –, a testemunhar Jesus na própria 
vida e ao apostolado com a própria família e com os amigos. 
Espero que Deus abençoe este trabalho com abundantes 
frutos de santidade e de vocações. Para mim foi um encontro 
com Jesus: eu conheci Jesus nos fiéis de Makondo.
Agora estou em Roma e espero que o aprofundamento da 
Teologia seja um novo encontro com Jesus, que me permita 
servir ainda melhor os fiéis de Masaka e de toda a Igreja. Que 
Deus abençoe abundantemente aqueles sem a ajuda dos 
quais não teria sido possível este trabalho pastoral.
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