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De novo me dirijo a todos para vos 
agradecer todo o bem que têm feito 
a favor da Igreja. Foi mais um ano em 
que pudemos enviar para os nossos 
bolseiros a ajuda que nos tínhamos 
comprometido, e pudemos contar 

Caríssimos Benfeitores,
com a presença em Lisboa de dois 
sacerdotes que, no passado dia 9 
de Maio, nos deliciaram com o seu 
testemunho sobre o Papa e sobre a 
Universidade. No início do Verão, não 
quero deixar de vos desejar umas 

boas férias, cheias de confiança na 
misericórdia de Deus.



Testemunhos...

Numa entrevista, Raquel Martín, jornalista da Ajuda à 
Igreja que Sofre, que publicou um livro sobre a situação 
dos cristãos no Iraque (Antes que sea demasiado tarde, 
Palabra), explica que, do milhão e meio de cristãos que 
existia no Iraque, só restam 200.000 e «à beira da extin-
ção», embora estejam «de pé com uma fortaleza que 
impressiona».
«É a fé mais real que eu pude conhecer com os meus 
próprios olhos. Nunca tinha encontrado um cristão 
disposto a perder tudo pela sua fé. De facto, nem um só 
cristão do Iraque apostatou. Nem um. Eles são para os 
cristãos do Ocidente um guia e um modelo de vida»
«Esperam de nós, seus irmãos na fé, que os acompanhe-
mos, apoiemos e ajudemos… não os podemos deixar sós. 

Devem doer-nos os nossos irmãos perseguidos do Iraque, 
são parte de nós próprios. Comecemos pedindo por eles, 
pela sua fortaleza na fé»
Um seminarista – Martin Baani –, de 24 anos não quis 
abandonar a sua aldeia quando o Daesh avançava. Ele diz 
que «se Jesus não estivesse connosco não teríamos podido 
ficar aqui nem um minuto». Mas «eles não querem ouvir a 
palavra “herói”. São pessoas muito normais, como nós, com 
medo e insegurança. Não são pessoas extraordinariamente 
valentes ou fortes. Mas abandonaram-se no Senhor. Sabem 
que estão nas suas mãos e que não há nada mais impor-
tante na vida. Por isso o Martin prefere ficar no Iraque e 
acompanhar a sua gente»
Os seminaristas do Seminário de Erbil são 28, «têm a maior 
consciência da sua vocação. Sabem que vão ser os futuros 
sacerdotes de um país onde o cristianismo cada vez será 
mais minoritário. Sabem que vão ter que trabalhar 
duramente para favorecer o perdão entre os Iraquianos»
O padre Douglas foi sequestrado e torturado. Ele diz que 
«os cristãos do Iraque estão a dizer um ‘sim’ ao Senhor que 
agora supõe a perseguição até ao martírio e que a nós 
também compete o nosso ‘sim’, cada um nas suas circuns-
tâncias». Conta que «de dia eu era um pai espiritual para 
eles, e, de noite, transformavam-se e torturavam-me. Disse 
a um deles: “Por mim estás perdoado porque ainda estou 
vivo”. Peço a Deus que arranque o mal dos seus corações».

De regresso à China
O padre Wu Zhang, veio da diocese de Xi Wan Zin, na China, e está a terminar os 
estudos de Direito Canónico, e agradece a todos os benfeitores «esta magnífica 
experiência de formação, não só intelectual, mas espiritual, cultural e pastoral».
Voltará à China em Setembro e fará parte do Conselho Pastoral Diocesano. «Tudo o 
que vivi na Cidade Eterna será de grande utilidade para desenvolver de um modo 
correcto, alegre e generoso, como nos pede o Papa Francisco, os trabalhos que o 
Senhor me vai confiar»
«Peço-vos que rezem pelo meu país (…) onde ainda não se goza a tão desejada 
liberdade religiosa. Apesar disso, não deixa de crescer o número de crentes, assim 
como a fé, a esperança e a caridade nas comunidades. (…) Invoco a intercessão de 
Nossa Senhora de She Shan, por cada um de vós».

Os cristãos do Iraque



Um dos momentos mais 
emocionantes da minha vida
Dejvis Matinovic é Croata. É seminarista, reside no Colégio Eclesiástico Sedes Sapientiae e 
estuda o segundo ano de Teologia.
Nota que estudar em Roma tem sido para ele uma graça muito especial porque «conheci 
muitas pessoas de diversas partes do mundo, tanto no Seminário como na Universidade»; é 
que «uma coisa é ler coisas sobre a Índia, o México ou qualquer outro país e outra coisa é 
conhecer o sentir das pessoas desses lugares, a situação delas e da Igreja». Conhecê-las, 
conhecer «as suas experiências preocupações e aspirações ajuda a abrir a mente e a 
aprofundar no que significa a universalidade da Igreja».
Há um torneio de futebol entre seminaristas, religiosos e sacerdotes que se chama Clericus 
Cup. Participam nele estudantes de mais de 60 países: «este ano cheguei à semi-final, e 
acabámos em quarto lugar; mas, no próximo ano, espero conseguir a taça para o nosso 
Colégio». Dejvis pôde assistir a uma Missa celebrada pelo Papa Francisco e teve 
oportunidade de o cumprimentar e falar com ele: «este foi, verdadeiramente, um dos 
momentos mais emocionantes da minha vida». «Quero agradecer tantas orações e 
sacrifícios (…) Tenho-vos sempre presente nas minhas orações e no meu coração».

Uma ajuda que será partilhada
O padre Bertrand Mbedja Ewoti veio dos Camarões. Reside no Colégio Sacerdotal 

Altomonte. «Podem ter a certeza de que esta ajuda me vai permitir partilhar tudo o que 
recebi logo que volte aos Camarões. Agradeço-vos tudo o que estão a fazer por mim. Rogo 

ao Senhor e à Bem-aventurada Virgem Maria que continue a interceder por vós»

Contribuir para a boa imagem da Igreja
O padre Didier Mokuba Ngankoy, veio do Congo, da Universidade Católica, em Kinshasa. 

Veio para Roma em 2014, e reside no Colégio Sacerdotal Altomonte. Estuda Comunicação 
Institucional da Igreja. O seu objectivo é «contribuir no modo de evangelizar e difundir 

profissionalmente os valores da Igreja, a sua identidade e ajudar na sua imagem perante 
a opinião pública. E isso através da própria actividade da Igreja mas com um estilo 

comunicador». 

Das favelas de Brasília para Roma
O padre Hélio Cordeiro dos Santos, de Goiás (Brasil) é  o quinto de seis irmãos, de 
uma família muito humilde. Seu pai era lavrador e a mãe dona de casa: «Sem 
formação académica, ensinaram-me os valores mais importantes da vida, 
incluindo a fé e o amor à Igreja». Antes de entrar no seminário, trabalhou dois 
anos como assistente de mecânica agrícola. Ordenou-se em 2009, em Brasília, e a 
sua experiência mais intensa e gratificante foi nas favelas da cidade, celebrando 
Missa, pregando a palavra de Deus, e atendendo espiritual e materialmente 
muitos paroquianos. Agora tem a oportunidade de se formar em Roma: «É uma 
das razões pelas quais nas minhas orações diárias, peço ao Senhor por vós e 
pelas vossas famílias. O vosso sacrifício irá resultar em muitos bens».
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SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE
PONTIFÍCIA DA SANTA CRUZ

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

Para chegar a mais pessoas iremos enviar, juntamente com o próximo número 
do boletim, um envelope com uma ficha para que possa indicar-nos 
o nome e a morada de alguém que lhe pareça gostar destas notícias.

NO PRÓXIMO NÚMERO


