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Caríssimos Benfeitores,
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???????
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FORMAR PARA A
EVANGELIZAÇÃO



Francesco Maria Sametti tem 26 
anos e foi ordenado diácono 
recentemente. Nasceu em Busto 
Arsizio, uma cidade do Norte da 
Itália, perto de Milão. Está a 
terminar os seus estudos na 
Universidade Pontifícia da Santa 
Cruz, na faculdade de Teologia 
(especialidade em teologia 
dogmática) e pertence à 
Comunidade Casa de Maria.

TESTEMUNHOS...

Uma prenda para a 
formação dos sacerdotes
«Há três anos aproximaram-se do meu 

uma situação económica muito precária.

ter comigo e entregou-me um envelope com o 

ela: 30€. Disse-me que queria agradecer-me a ajuda 

essa formação. Em nome de todos os sacerdotes, 

Testemunho de um sacerdote

Jesus é seminarista da diocese de Canolipas (México).

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN

Seminário Sedes Sapientiae - Complemento à formação

“A minha mãe 
decidiu 
consagrar-me 
à Virgem de 
Guadalupe”

Agradecimento a todos aqueles que 
“nos permitem estudar no coração da Igreja”

22 de maio 2019

19h00
Oratório São Josemaria R. Vera Lagoa 5C, Lisboa

Como melhorar 

a comunicação na Igreja?

P. Paulo Terroso, departamento arquidiocesano das comunicações sociais (Braga)

Rita Carvalho, gabinete de comunicação da Companhia de Jesus

Carlos Liz, consultor em estudos de opinião e de mercado

Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso

José Aguiar, consultor de comunicação “All comunicação”

P. Miguel Neto, gabinete de informação da diocese do Algarve

Moderador: Pedro Gil, gabinete de imprensa do Opus Dei

3 SUGESTÕES

Mesa Redonda com:

Como melhorar a  
comunicação na Igreja?
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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
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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 
que não tem limites geográficos nem temporais.
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