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Graças à vossa generosidade a Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz pôde ajudar muitos estudantes e sacerdotes 
provenientes de diversas dioceses e de países necessita-
dos.
Nos últimos anos, através das histórias dos nossos sacer-
dotes, tínhamos entendido de um modo tangível, a 
importância da formação humana e da profundidade da 
formação espiritual que oferecemos.
Juntamente convosco, estamos a cumprir uma obra que 
não tem limites ge cos nem temporais.

Muito obrigado com todo o coração pelo que estão a fazer 
e pelo que podem ainda fazer!

Ao dar uma bolsa de estudos completa de 13.500 € 
pode-se ajudar pelo período de um ano um estudante, 
oferecendo-lhe tanto comida e alojamento, como a 
propina académica.

As ajudas podem ser depositadas 

na seguinte conta bancária 

NIB 0033 0000 0022 6040847 05

www.benfeitorespusc.pt

UNIVERSIDADE 
PONTIFÍCIA DA 
SANTA CRUZ

AGRADECEMOS
 O SEU DONATIVO

QUANTO CUSTA 
ESTUDAR EM ROMA?

Edifício Santo Apolinário, PUSC.

Formação para servir, 
com amor, a Igreja. 

Bispos de todo o mundo pedem à Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz que sacerdotes e se-
minaristas das suas dioceses possam estudar 
em Roma: em 2013 foram 310 pedidos. 
A Universidade propôs-se conseguir bolsas de 
estudos para 220 desses pedidos.

bolsas de estudo. 
Estudar em Roma consolida a identidade do 

possível com a nossa ajuda, com a sua ajuda.
A formação dada a estes sacerdotes prepara-os 

para servir, com amor, a Igreja, onde a Igreja 
precisar do seu sacerdócio. Ao voltar de 
Roma às suas dioceses, encontramo-los em 
variadíssimos ministérios, mas sempre com 
a consciência viva da  luminosa da 
sua condição sacerdotal.
Alguns, é certo, foram chamados ao episco-
pado, muitos são formadores, professores, 
reitores do seminário, juízes, vigários epis-
copais, etc. Mas isso só é relevante desde 
que vivam cem por cento o seu sacerdócio. 
Vale sempre a pena apostar na qualidade da 
sua formação.

Como? Primeiro, com oração. Depois, conse-
guindo bolsas
Obrigado pela vossa generosidade, tanto numa 
como noutra coisa. Estes tempos de crise 
económica tornam mais valiosa a vossa ajuda.
Pela nossa parte tentaremos manter-vos infor-
mados através deste Boletim e de material 
informático (um site e uma newsletter) que 
estará disponível em breve.
Bem hajam!

Caros amigos,

Anfiteatro João Paulo II

Pe. José Miguel Ferreira Martins
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O Comité Português
de Benfeitores

A Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz

Diocese: Kampala, Uganda 
Curso: Teologia

Lawrence 
Ndiwalana

Tenho o gosto de vos informar que terminei com sucesso o 
primeiro ciclo dos meus estudos eclesiásticos – Filosofia – no 
ano lectivo de 2012-2013. Depois  comecei o meu primeiro 
ano de estudos teológicos.
Com todo o coração agradeço-vos por me terem dado a 
oportunidade de receber uma formação tão boa, autêntica e 
fiel, aqui em Roma. Que Deus vos inunde com as suas 
bênçãos.
Estou muito agradecido à Providência de Deus, através do 
vosso carinho e caridade por me darem tal oportunidade. 
Rezo para que Nosso Senhor continue a conduzir a sua Igreja 
através do novo Papa.

SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE  
PONTIFÍCIADA SANTA CRUZ

VISITE O SITE

A Universidade nasceu do desejo de São Josemaria Escrivá, funda-
dor do Opus Dei, de promover em Roma um centro superior de 
estudos eclesiásticos para o serviço de toda a Igreja. Com a sua 
oração e o seu trabalho paciente lançou os alicerces da atual 
Universidade da Santa Cruz.
Em 1984, o seu sucessor, o Venerável Álvaro del Portillo, com a 
bênção do Beato João Paulo II, levou a bom termo o desejo de São 
Josemaria, inaugurando o Centro Académico Romano. Esta institui-
ção, graças ao apoio das faculdades eclesiásticas da Universidade 
de Navarra, estava destinada a tornar-se um centro de estudos e de 
investigação comprometido no trabalho de formação teológica, 
filosófica e canónica.
Numerosos Bispos de todo o mundo enviam para Roma sacerdotes 
e seminaristas das respectivas Dioceses com a esperança de lhes 
proporcionar uma profunda formação científica e espiritual. Roma 
torna-se, deste modo, o ponto de referência que permite reforçar a 
fidelidade e a coesão à Santa Sé.

A Universidade Pontifícia da Santa Cruz é constituída atualmente 
pelas Faculdades de Teologia, Direito Canónico, Filosofia e Comu-
nicação Institucional; é também parte integrante o Instituto Supe-
rior de Ciências Religiosas do Apollinare. A sede académica 
encontra-se no Palácio de S. Apollinare em Roma, enquanto o 
Centro de Investigação e a Biblioteca se situam na Via dei Farnesi.

Vista da Basilica de São Pedro

O Comité Português de Benfeitores foi criado para apoiar a forma-
ção de sacerdotes e seminaristas ao serviço da Igreja Universal. 
Desenvolve ações para angariação de donativos que tornem possí-
vel a formação de padres e seminaristas na Universidade Pontifícia 
da Santa Cruz, em Roma. 

De todo o mundo chegam pedidos de dioceses que desejam que os 
seus padres e seminaristas estudem na Universidade mas não têm 
possibilidades. Por isso a Universidade procura sensibilizar pessoas 
que possam fazer face a estas necessidades.

O Pe. José António Veloso foi, desde 1989, o primeiro elo de ligação 
entre a Universidade e Portugal, e com ele surgiram os primeiros 
benfeitores portugueses com os seus donativos e orações.

Em 1994 aparece o Comité Português de Benfeitores que edita um 
boletim informativo e o valor dos apoios foi aumentando.

Atualmente coordenado pelo Pe. José Miguel Ferreira Martins, o 
comité continua ao serviço das pessoas que têm gosto em ajudar os 
seminaristas e sacerdotes. Pretende facilitar o processo de donati-
vos através da internet, divulgar a sua missão, e conseguir maior 
apoio de donativos e orações pelos alunos que são enviados pelos 
Bispos de todo o mundo. 

Diocese: Carúpano, Venezuela
Curso: Direito Canónico

Robert 
Acosta

Sou um sacerdote estudante, pertencente à Diocese de Carúpa-
no, na Venezuela, estou no segundo ano de Direito Canónico. 
Tem sido, até agora, uma bela experiência de estudo nesta 
grande cidade, chamada Cidade Eterna: Roma.
A vossa colaboração económica e espiritual foi de grande 
importância, uma vez que me permite formar-me para servir 
cada dia melhor a Nossa Mãe Igreja. (...). Cada hora de estudo 
nesta universidade é um mundo de sabedoria, que me deu 
oportunidade de descobrir e reviver momentos e períodos 
históricos grandiosos. Deu-me a alegria de saber e sentir que 
sempre, em cada momento, existe uma aprendizagem à nossa 
espera, que mesmo que seja velho será sempre novo.
Novamente vos agradeço a colaboração, e podem ter a certeza 
de que haverá sempre alguém a rezar por vós.
Deus vos abençoe por tanto bem.

Diocese:
Curso:

Chen

Este ano académico está-se a revelar intenso e rico de 
estímulos: ter a garantia da vossa bolsa ajuda-me a enfrentar 
os estudos com maior serenidade!
Por este motivo sinto o dever de lhes renovar a minha profun-
da gratidão pela ajuda e o afecto demonstrado para com a 
minha pessoa e a minha diocese.
Confiando-me à vossa oração para que o Senhor me conceda 
ser um bom sacerdote e um seu digno servo saúdo-vos garan-
tido a recordação quotidiana.
Que o Senhor vos abençoe e à vossa grande caridade.

Diocese: Thuckalay, India 
Curso: Teologia

Jinu 
Jacob

É com grande privilégio e imensa alegria que vos escrevo 
esta carta como símbolo da minha profunda gratidão e 
amor para convosco, a quem Deus escolheu para serem 
uma causa instrumental do meu chamamento à santidade, 
especialmente do dom precioso do sacerdócio. 
Espero que no fim de 2014 me seja conferida a ordenação 
como Presbítero. Pertenço ao Rito da Igreja Oriental Siro-
-Malabar, à Diocese de Thuckalay, que se encontra na 
ponta Sul da Índia. Somos uma minoria de cristãos e 
enfrentamos muitas ameaças nas casas de missão. 
Mas o amor de Deus trouxe-me a esta terra desde as 
minhas origens em Kerala, onde 95% da população é cristã. 
Na minha família há 17 sacerdotes e muitas freiras. (...) Os 
meus pais e a minha irmã só rezam para que eu seja fiel a 
Deus. Os meus paroquianos, a minha Diocese, os sacerdo-
tes, irmãs, fiéis, esperam um sacerdote santo. Peço igual-
mente a todos vós que rezem por mim, para que seja mere-
cedor deste precioso dom.

Yungkia, China
Teologia

Wu 
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