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Congratulo-me convosco pela recente 
visita do Santo Padre e pela canonização 
dos Pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. 
Aquilo que vem de Roma traz sempre 
muitas graças para cada um e todos 
devemos aproveitá-las.
Neste número dou-vos notícias de 
Roma e também de Portugal, onde, no 
passado dia 2 de junho, tivemos o prazer 
de escutar um antigo aluno e professor 
da Universidade Pontifícia da Santa 
Cruz, o padre Duarte Sousa Lara. Foi um 
testemunho que nos fez rir e que nos 
deu que pensar.
Por outro lado, transmito-vos também 
o testemunho de uma Benfeitora, que 
esteve em Roma nos finais de Abril e 
assistiu a duas cerimónias de ordenação 
de presbíteros, embora muito diferentes 
entre si.
Vale a pena continuar a alargar o 
coração para que caiba toda a Igreja. 
Consola-nos saber que há tantos sítios 
onde as nossas irmãs e os nossos irmãos 
são fiéis e manifestam tantos sinais 
de vitalidade, como são as vocações 
sacerdotais. Talvez olhemos para a 
carência de sacerdotes entre nós com 
alguma tristeza, mas o Espírito sopra 
onde quer, e suscita abundantes graças 
em lugares onde talvez os portugueses 
tenham evangelizado pela primeira vez. 
É uma sementeira antiga que produz 
frutos agora em favor de todo o povo 
de Deus. A nossa sementeira atual de 
orações e de donativos continua aquela 
que fizemos há quinhentos anos.
Desejo-vos um verão reconfortante e 
envio-vos a minha bênção.

Caríssimos 
Benfeitores,

O ESPÍRITO SOPRA 
ONDE QUER 



“O demónio tem muito receio das pessoas que andam na graça 
de Deus”, palavras do padre Duarte Sousa Lara, conhecido 
exorcista da diocese de Lamego e antigo aluno da Universida-
de Pontifícia da Santa Cruz, na conferência com o título “Deus 
cuida dos seus filhos”, no dia 2 de Junho, no auditório do Orató-
rio de São Josemaria, em que deu testemunho da sua vida 
desde a infância até ao presente.

Oferecido a Nossa Senhora pelos seus pais, pouco depois de 
nascer, já adolescente, rezava o terço à noite, lia uns minutos o 
Evangelho, tocava uns acordes na viola e adormecia tranquilo. 
Quando frequentava o curso de gestão na Católica, começou a 
receber formação com outros universitários e aprendeu que o 
matrimónio era um caminho de santidade. Planeava então 
casar, ter 10 filhos e uma grande quinta perto de Cascais, onde 
pudesse ter uma pista de motocross.
Começou no entanto a perceber que os planos de Deus iam por 
outro caminho. À terceira noite consecutiva sem conseguir 
dormir aceitou ir um ano para o Seminário, logo que terminas-
se o curso. Mas qual seminário? Como era de Gestão, resolveu 
ir a Roma “fazer um estudo de mercado”. Um amigo, professor 
numa universidade eclesiástica de Roma, disse-lhe que, em 
filosofia, a melhor era a Universidade Pontifícia da Santa Cruz, 
e que, em teologia, essa e aquela em que ensinava estavam ao 
mesmo nível, porque eram fiéis ao Magistério.

VIETNAM: Pelo Senhor

Tran Vien Van é seminarista e procede de Hanói, no Vietnam. Em Fevereiro de 2014 recebeu a notícia de que vinha 
estudar para Roma. «Além de não conhecer a Itália, quando cheguei tudo foi novo para mim: a cidade, a cultura, a 
formação, a língua… à medida que foram passando os meses fui-me aclimatando, agora estou bem. Sei que estou 
em Roma por um querer do Senhor e pela vossa generosidade. Agradeço-vos e rezo pelas vossas famílias.
Tran Vien Van

O demónio teme 
quem vive 
na graça de Deus

CONFERÊNCIA DO PADRE DUARTE SOUSA LARA

Decidiu ir para a Universidade Pontifícia da Santa Cruz. O bispo 
de Lamego apoiou esta decisão, porque já tinha enviado outro 
seminarista e estava contente com o resultado, e assim come-
çou uma aventura prevista para durar 5 anos e se estendeu por 
10 (entre 1998 e 2008), por ter ficado mais dois a preparar o 
doutoramento e três como assistente. Gostou do nível científi-
co dos cursos, da disponibilidade e amizade dos professores e 
colegas, da organização que se vivia lá que lhe permitia 
estudar, passear, conviver… Sobretudo o poder viver no Semi-
nário Internacional Sedes Sapientiae, onde convivia com semi-
naristas de qualquer parte do mundo e se apercebia de outras 
realidades da mesma Igreja.
Destes anos são os contactos com o padre Gabriele Amorth, o 
exorcista da diocese de Roma, que o aceitou como discípulo e 
de quem aprendeu muito. O padre Duarte tinha lido a sua obra 
e pensava que o tema da existência do demónio, do inferno, 
assim como a sensibilidade para a vida da graça que nos chega 
pelos sacramentos e pela oração, eram importantes na pasto-
ral da nossa época.
Regressado a Portugal, começou a exercer o ministério na 
diocese de Lamego, onde é pastor de 3 paróquias, além de ser 
o padre exorcista de Lamego, onde já fez mais de 300 exorcis-
mo, desde 2008. Explicou que o demónio pretende que se 
pensem duas coisas: uma é que ele não existe e outra é que o 
seu poder é ilimitado.

ZÂMBIA: Crescer na fé

Aqui não encontrei somente um ambiente favorável para o estudo; estou a crescer na fé. 
Tudo é possível pelos vossos esforços e sacrifícios para com pessoas como eu.

Pe. Nicholas M. Chisongo

TESTEMUNHOS



Não foi por ter chegado a Roma de avião, mas pelo que ali se passou naqueles cinco dias. Vinha assistir à ordena-
ção de trinta e um sacerdotes, dos quais dois portugueses. Os outros eram oriundos de Espanha, Bélgica, Perú, 
Itália, Filipinas, Líbano, Canadá, Colômbia, Quénia, Guatemala, Estados Unidos, Austrália, Venezuela, Chile e 
Polónia.
A Basílica de Santo Eugénio estava cheia. O coro colocou-se do lado esquerdo do transepto, tendo por fundo o 
painel de Nossa Senhora de Fátima. O ambiente era de grande alegria embora também de solenidade. A liturgia 
rica em cânticos e gestos simbólicos; emocionante ver como cada “padrinho” (um sacerdote amigo ou professor) 
se aproximava do seu “afilhado”, já ordenado sacerdote, mas ainda vestido de diácono, acompanhado de um semi-
narista que transportava os novos paramentos, lhe retirava a estola de diácono e lhe colocava a de presbítero, 
revestindo-o, depois, com a casula.
À saída, a multidão fluía, ansiosa por encontrar os recém-ordenados: sempre que surgia uma batina nova, viam-se 
braços levantados num aceno alegre, por vezes acompanhado pelo chamamento de um nome. Apercebi-me do 
bater de palmas, seguido de um cântico. Curiosa, voltei-me para ver o que acontecia: um grupo do Quénia, com 
as suas mulheres vestidas de cores garridas, dançava comedida e discretamente (o jovem sacerdote também), 
numa tradicional manifestação de regozijo. Era patente a catolicidade da Igreja.
Dois dias depois, assisti a nova cerimónia: desta vez, um único diácono e uma ordenação clandestina. Tratava-se 
de um chinês, o segundo filho, cuja mãe teve que fugir de casa no quarto mês de gravidez, para o dar à luz e 
esconder num armário contra possíveis denunciantes. O bebé chorava, mas quando entravam desconhecidos, 
encontrava-se sempre a dormir. Sobreviveu porque Deus o queria sacerdote. Ainda não conhece o seu bispo, pois 
há vinte anos que o seu paradeiro é desconhecido; não se sabe se está preso ou escondido. Une-os a oração. Há 
outros sacerdotes da sua diocese que também nunca viram o bispo, “mas ele nunca se enganou nas escolhas que 
fez”, disse-me o novo sacerdote. E acrescentou “A coragem do meu coração, vem disto”, referindo-se ao sacramento 
que acabara de receber.
Os pais e irmã partilhavam com ele o banco da primeira fila e choravam. Não foram os únicos. Pela primeira vez 
na vida, vi vários chineses a chorar, alguns deles alunos de outros seminários de Roma. Bem sabiam que o novo 
sacerdote seria preso logo que voltasse à China. O próprio bispo que o ordenou estava emocionado e a voz 
embargou-se-lhe quando, segundo o ritual, teve que perguntar ao reitor do seminário se era digno.
No beija-mão do fim vi como um colega do Quénia o abraçava: era mais alto e o tom da sua pele contrastava 
com a do chinês. Percebia-se ali uma mensagem muda, mas eloquente: “Em breve, partirás para a China onde, 
provavelmente, serás feito prisioneiro. Eu, uma vez ordenado, irei para o Quénia. É natural que não nos tornemos 
a ver, mas somos irmãos, filhos do mesmo Deus, na mesma Igreja Católica, universal”.

* Mãe de um sacerdote professor na Universidade Pontifícia da Santa Cruz

Nas nuvens
MÃE DE SACERDOTE

Isabel Vasco Costa*

INDIA: Providência

Chamo-me Christin Christudas Thressia, nasci e cresci na India. O meu pai é agricultor e a minha mãe é dona de 
casa. Tenho dois irmãos mais velhos. Entrei para o seminário aos 15 anos, em 2003, e em 2012 fui ordenado 
sacerdote. Então o meu bispo disse-me que poderia estudar teologia em Roma. Custou-me muito a adaptação, 
sobretudo no inverno, mas experimentei a providência de Deus. Depois o meu bispo sugeriu-me que prosseguisse 
os estudos para o doutoramento, embora tivesse problemas económicos, mas a vossa ajuda resolveu tudo. 
Estou-vos sinceramente grato.
Christin Christudas Theressia

ÁFRICA DO SUL: Aprender

É surpreendente como o tempo voa. Uma pessoa esfrega os olhos e já está no dia seguinte. 
Cheguei a Roma há seis meses e parece que foi ontem. Sou mestre-de-cerimónias e, além 

disso, trabalho no hospital Humberto I. As pessoas têm medo da dor mas com a dor, por vezes, 
voltam para Deus, e eu também aprendo com os doentes.

Malusi Ncanana
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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


