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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 

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

Apercebo-me constantemente da vossa 
generosidade para com os sacerdotes 
e os seminaristas de dioceses pobres 
de todo o mundo. Não queria, no 
entanto, deixar de vos estimular a que 
reparassem naquilo que é prioritário no 
vosso apoio: a oração. Os sacerdotes e 
os seminaristas necessitam de orações: 
por vezes sentem-se desanimados e 
sós; devem continuar a guiar o rebanho 
quando passam por temporadas de 

Caríssimos Benfeitores,

perturbação interior e nem sempre 
encontram um outro sacerdote com 
quem poder abrir o coração; nalgum 
caso podem chegar a ser maltratados. 
No tempo de Natal que recentemente 
celebrámos, onde as famílias cristãs 
se reúnem em torno do Presépio, 
saboreando este mistério tão cheio de 
deslumbramento, os sacerdotes podem 
sentir alguma solidão, ao que se soma 
o cansaço pelo trabalho que requer 

esta época especial. Peço-vos também 
a esmola da vossa oração por eles: 
os das vossas paróquias, aqueles que 
vos alimentaram com a sua piedade e 
doutrina. E envio-vos os meus votos de 
um bom Ano Novo!
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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 
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(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05
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1/ Primeiro chamamento
Andrés Felipe Suárez Cubillos, sacerdote da Colômbia, escreve: 
«Provenho de uma família modesta na qual não há excessos 
nem carências; os meus pais sempre nos apoiaram, a mim e 
aos meus irmãos, e desde criança que participava nas ativi- 
dades da paróquia. Lembro-me de um momento que significou 
muito para mim: foi uma festa convocada pelo pároco à qual 
fomos muitas crianças para conhecer a história de São 
Domingos Sávio. Creio que me produziu tanta impressão que 
foi o meu primeiro chamamento ao sacerdócio»

D. Fernando Ocáriz, Prelado do Opus Dei e 
Grão-Chanceler da Universidade Pontifícia da Santa 
Cruz, recebeu alguns benfeitores que peregrinaram a 
Roma e quiseram visitar a universidade, as 
residências sacerdotais e o seminário, contactando 
com os bolseiros. Disse-lhes que rezassem muito pelo 
Papa Francisco porque «tem muito peso em cima, 
pela complicada situação do mundo e da Igreja, tendo 
que fazer frente a muitas dificuldades». Agradeceu 
particularmente aos benfeitores «por apoiar um 
trabalho tão transcendente».

D. Fernando Ocáriz 
agradece a benfeitores

PRELADO DO OPUS DEI RECEBEU BENFEITORES

2/ Graça especial
«Chamo-me N´gambi Benjamin Lewis, tenho 19 anos e sou o 
mais novo de oito irmãos. A minha diocese, Karonga, foi criada 
em 2010 pelo Papa Bento XVI; tem uma população de 467.000 
habitantes dos quais 65.000 são católicos (14,7%); tem 7 
paróquias e 17 sacerdotes. Por agora somos 24 seminaristas 
da minha diocese e todos estudam no Seminário do Malawi, 
menos eu, que por uma graça especial e a vossa generosidade, 
estou a estudar em Roma. O meu bispo, Dom Martin Anwel 
Mtumbuka, também está muito agradecido»

3/ Educação é o maior investimento
Dominic Kimengich, foi aluno da Pontifícia Universidade da 
Santa Cruz; agora é bispo de Lodwar, no Quénia, diocese com 
um milhão de habitantes dos quais 10% são católicos. 
Baptizou-se aos 17 anos e foi o primeiro sacerdote da sua 
tribo e o primeiro bispo de Lodwar. Vive com a preocupação 
pelos refugiados porque a sua diocese tem um campo com 
200.000, o Kakuma Refugee Camp. «A educação – afirma – é o 
investimento mais importante para um futuro digno».

4/ Partilhar a vida
Albert Fortuny, estudava engenharia industrial e residia no 
Colegio Mayor Pedralbes em Barcelona. «Com a Missa, o Terço 
e a oração, descobri a minha vocação; deixei o curso e entrei 
no seminário» Ordenou-se em 2012 na Diocese de Tarragona 
(Espanha), foi formador do seminário menor, capelão de um 
colégio, vigário paroquial e encarregado do sector vocacional. 
Três anos depois o bispo enviou-o para Roma onde reside no 
Colégio Sacerdotal Altomonte: «é muito interessante conviver 
com sacerdotes de tantas nacionalidades porque se partilha a 
própria vida e ajuda a compreender a universalidade da Igreja; 
além disso, recebe-se uma formação humana e espiritual que 
complementa aquela que a Universidade dá».

TESTEMUNHOS...
1/ 2/ 3/ 4/ 



VAI ACONTECER...

O Pe. José Alfredo Patrício, antigo aluno, Reitor do 
Pontifício Colégio Português em Roma, onde se 
alojam seminaristas e sacerdotes que vão estudar 
nas universidades e academias eclesiásticas romanas, 
procedentes de Portugal ou de países de língua 
portuguesa, dará uma conferência no Oratório de São 
Josemaria, em Lisboa, no dia 5 DE ABRIL, quinta-feira, 
ás 21h00. O tema da conferência é “Porquê ir estudar 
para Roma?”

O Pe. Miguel de Salis Amaral, professor de eclesiologia na 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz, numa entrevista à Angelus 
TV, e questionado sobre se a Igreja pode mudar lembrou que o 
Beato Henry Newman, que se dedicou a investigar o tema no seu 
livro “Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã” dizia 
que “viver é mudar” e que as mudanças na vida da Igreja 
respondem a uma certa coerência: por isso pode mudar no modo 
de exprimir uma verdade, ou no modo de manifestar uma 
experiência concreta. Foi esse estudo que o levou a converter-se 
ao catolicismo.

“Viver é mudar”
PE. MIGUEL DE SALIS AMARAL, AUTOR DO LIVRO “ENSAIO SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA CRISTÃ”

...CONFERÊNCIA

O Pe. Diogo Lorena de 
Brito, antigo aluno, 
celebrará a sua Missa 
Nova no dia 28 DE 
JANEIRO, na igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Lisboa, às 15h30. 
Congratulamo-nos com 
ele e com a sua família, 
desejando-lhe muitos 
frutos apostólicos ao seu 
ministério.

...MISSA NOVA
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