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BOLETIM 
INFORMATIVO  N.º 11

Recebemos cartas dos nossos antigos 
bolseiros; dois regressaram e um conti-
nuará mais um ano. Entretanto, para 
este ano letivo, recebemos três novos 
sacerdotes a quem apoiar economica-
mente nos seus estudos e formação, em 
Roma. Eles são: Luis Miguel Andrade 
(Nicarágua), Cristiano Cardoso Pereira 
(Brasil) e Jinu Rajendran Nirmala 
(India), além, do Herman-Joseph Kalun-
gi (Uganda). Todos manifestam agrade-
cimento e certa pena pela incapacidade 
de retribuir como gostariam.
No dia 23 de Setembro celebrou a sua 

Caríssimos Benfeitores,

CONSTRUIR A IGREJA

Missa Nova, na igreja de Santa Maria 
de Belém, o Pe. António Alves Mendes, 
que estudou e se doutorou em Roma, na 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz, e 
tendo sido ordenado recentemente, com 
outro português, o Pe. Diogo Lorena de 
Brito.
São muitos os sacerdotes e seminaristas 
que estão a realizar estudos em Roma. 
Para este ano letivo as autoridades 
académicas receberam mais de 300 
pedidos de ajuda económica da parte 
de bispos de todo o mundo, dos quais, 
ao não poder satisfazer todos, depois 

de estudar atentamente a situação, 
decidiram acolher 230, mais 20 do que 
no ano anterior.
A aceitação destes candidatos apoia-se 
na generosidade de muitas pessoas 
em todo o mundo, entre as quais os 
benfeitores portugueses. Em nome da 
Universidade e de tantos beneficiados, 
também vos agradeço.
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“Que Deus seja a vossa recompensa”
O Pe. Herman-Joseph Kalungi, de Masaka (Uganda), está a 
começar o terceiro ano de teologia dogmática e enviou-nos 
uma carta muito sentida.
«Escrevo-vos para vos agradecer, para exprimir a minha 
gratidão do fundo do coração, queridos benfeitores, que, por 
amor a Deus e por amor a pessoas que nunca viram e talvez 
nunca chegarão a encontrar na vossa vida terrena, se sacrifica-
ram tanto para que eu pudesse tirar este curso. Nunca serei 
capaz de exprimir em linguagem humana a gratidão que sinto 
por vós. Que Deus seja a vossa recompensa. Rezo por vós cada 
dia na Missa e em muitos outros momentos. Peço-vos, queridos 
benfeitores, que me tenham nas vossas orações, embora eu não 
as mereça, e (uma vez que para mim são como pais) que me 
abençoem».

TESTEMUNHOS

“Asseguro-vos que todos vós 
estareis nas minhas orações”
O Pe. Dijo Matthews Olakkengil, de Kerala (Índia), terminou o 
seu curso de especialização em teologia espiritual com a tese 
The Scriptural Traditions of “Angels” in the Book of Psalms in 
relation to the Intertestamental Books (“As tradições bíblicas dos 
‘Anjos’ no livro dos Salmos em relação à literatura intertesta-
mentária”) e regressou à sua terra natal.
«Roma é a capital da Igreja Católica e todos os padres têm um 
desejo de vir conhecer esta cidade pelo menos uma vez na vida. 
Mas isso não é simples para todos, especialmente para um país 
como a Índia. Asseguro-vos que todos vós estareis nas minhas 
orações, especialmente durante a Eucaristia. Mais uma vez vos 
digo “Obrigado, muito obrigado, por todas as ajudas!”».

“A quem havemos de ir?”
O terceiro, o Pe. Jorge Luis Villegas, de Cajamarca (Peru), 
também regressou a casa depois de ter defendido a tese El 
encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. Análisis 
literario y comentario teológico del Evangelio según san Juan 
1,35-51 (“O encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. 
Análise literária e comentário teológico do Evangelho segundo 
São João 1,35-51”), em teologia bíblica.
«O tempo correu velozmente. Tudo isto foi, para mim, como 
regressar às origens bíblicas e tradicionais da fé católica. Como 
os discípulos, posso dizer a Jesus depois deste percurso 
intelectual e espiritual, com humildade e segurança: “a quem 
havemos de ir? Tu tens palavras de vida eterna”. Com profunda 
gratidão gostava de vos manifestar o meu carinho e proximida-
de espiritual, já que tornaram possível com a vossa ajuda, esta 
maravilhosa experiência».



“Estou muito grato”
«O meu nome é Andrea Ding Yang, e sou um sacerdote da 
diocese de Chongquing, China. Graças ao vosso apoio 
económico posso estudar teologia na Universidade Pontifícia 
da Santa Cruz. Antes de ir para Roma ensinava ‘Diálogo 
religioso’ no seminário. Como professor apercebi-me da 
necessidade de um conhecimento mais profundo da 
teologia. Estudei primeiro nas Filipinas, onde aprendi inglês, 
e agora estudo em Roma onde me custa aprender italiano, 
embora os outros sacerdotes da residência de Altomonte me 
ajudem muito. Também estou muito grato a vós, benfeitores, 
por ajudar-me tanto a mim como à igreja da China».

Reconciliar e restaurar 
O Pe. Patrick Abem foi aluno da Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz e doutorou-se em teologia moral, e agora está a 
tentar construir a igreja paroquial em Nsadop, Boki, Nigéria, 
onde a guerra de 2010 produziu uma grande devastação. O 
bispo mandou-o ir viver para lá não só para atender melhor 
as necessidades espirituais como também para facilitar a 
reconciliação e a restauração da vida social e cristã 
profundamente perturbada pelas perdas humanas e 
económicas. Os camponeses mal podem sobreviver e tentam 
contribuir para esta construção. O seu custo não sendo 
elevado – 55.000 € – para eles é muito penoso.

«Para mim o mais emocionante do 
ensino na Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz é ver, nos rostos e por trás 
dos rostos dos meus alunos, as almas 
cujas vidas irão tocar. Almas que eu 
provavelmente nunca conhecerei da 
India, de África, da América e da Europa. 
Este é o futuro da Igreja que eu vejo 
nos meus alunos. Sou profundamente 
consciente, quando estou a ensinar na 
minha aula, que estou a ensinar 
pessoas que virão a ser professores, e 
talvez bispos, mártires e santos do 
século XXI»

Pe. John Wauck
Professor de Liturgia



Outubro de 2017

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
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