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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

O mês de Maio, já próximo, traz-nos à 
cabeça e ao coração a figura de Nossa 
Senhora, a Mãe de Jesus, sumo e eterno 
sacerdote. É muito frequente que os 
sacerdotes que procuramos apoiar 
revelem que a sua vocação teve uma 
relação estreita com a devoção mariana 
e também com a piedade recebida da 
sua mãe. A mãe do sacerdote tem um 
papel fundamental no desabrochar da 

Caríssimos Benfeitores,
vocação, tanto que São Josemaria, numa 
ocasião em que pregava a sacerdotes, 
em Lérida, em Abril de 1941, lhes dizia 
que ela deveria morrer depois do filho; 
nessa ocasião vieram comunicar-lhe 
que acabava de falecer a sua mãe. 
Então sentiu que ela, do Céu, podia 
interceder pelo trabalho de formação 
que realizava entre os sacerdotes. 
Entre as vossas orações sugiro-vos que 

peçam a Nossa Senhora pelos seus 
filhos sacerdotes, e que fomente em 
muitas mães o desejo santo de ter um 
filho sacerdote.
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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.

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.

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

SEMEAR
O ESPÍRITO DE CRISTO 

E CRIAR
PONTES DE PAZ



João Cordeiro Dias é juiz e benfeitor desde há muitos anos. 
Escreveu-nos uma carta em que se unia ao que São Paulo 
escrevera aos Coríntios “Pesa sobre mim a solicitude por 
todas as igrejas” (2 Co 11,28). «Esta aflição do Apóstolo 
recorda, a todos nós cristãos, a responsabilidade de pôr aos 
pés da Esposa de Jesus Cristo, o que somos e o que podemos, 
amando-a muito fielmente, mesmo à custa dos bens, da honra, 
da vida». A mesma preocupação levou São Josemaria e, depois 
dele, o Beato Álvaro, a criar a Universidade Pontifícia da Santa 
Cruz. «A alta qualidade do ensino, a indefetível fidelidade ao 
Magistério e a profundidade da formação humana e espiritual, 
fizeram com que aquela Universidade não passasse 
despercebida aos bispos responsáveis pelas dioceses mais 
carenciadas de todos os continentes que, para poderem 

“Um privilégio poder 
participar neste desafio” 

BENFEITOR PORTUGUÊS

Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, secretário 
para os Seminários da Congregação para o 
Clero da Santa Sé, visitou o Colégio 
Eclesiástico “Sedes Sapientiae”, que funciona 
como seminário internacional em Roma. 
Pôde conversar pessoalmente com todos os 
seminaristas que ali residem e depois, em 
conjunto, partilhar algumas das suas 
experiências. Animou-os a aprofundar a sua 
relação com o Senhor e a fomentar um 
clima de fraternidade entre eles.

VISITA DO SECRETÁRIO PARA OS 
SEMINÁRIOS DA CONGREGAÇÃO 
PARA O CLERO DA SANTA SÉ

TESTEMUNHOS...

ERRATA: no boletim anterior, por lapso, o título do livro escrito pelo Pe. Miguel de Salis Amaral estava errado. Em vez de "...autor do 
livro Ensaio sobre o desenvolvimento..." deveria ler-se " ...autor do livro Concidadãos dos Santos e Membros da Família de Deus".

Corresponder às necessidades da Igreja
O padre Anton Tran Van Phu, estuda Teologia Bíblica e procede da arquidiocese 
de Hanoi (Vietnam), onde há 250 paróquias com 150 sacerdotes e 300 
seminaristas, o que é uma boa fonte de esperança para a Igreja naquele país, e 
também de preocupação pela formação sacerdotal; ele prepara-se para ser 
professor do seminário ao regressar ao Vietnam. «Gostava de agradecer à 
Universidade e a todos os benfeitores por corresponderem às necessidades da 
Igreja no mundo inteiro com o amor de Jesus Cristo».

China:  “Como manter a fé                            
no meu país?”
«Sou chinês e, pela graça de Deus, nasci numa família 
católica. Os meus pais e os meus avós viveram a experiência 
da perseguição durante a revolução cultural de Mao 
(1966-1976), e por isso sabem muito bem como é difícil 
manter a fé; de facto, é uma graça divina. Quando era criança 
ajudavam-me a aprender de cor as orações para que 
estivesse sempre preparado para uma nova perseguição. Para 
nós, a fé é dar testemunho do Senhor com o sangue, ser 

Amor pela Eucaristia
O padre Carlos Gomes da Silva é um sacerdote brasileiro, de 38 anos que estuda 
Direito Canónico. Desde os 12 anos que frequentava uma escola de futebol e aos 
17 já era profissional da primeira divisão de São Paulo; foi contratado pelo 
Cagliari, da primeira divisão italiana, mas uma pequena doença cardíaca 
impediu-o de continuar e voltou ao Brasil, mas não melhorava. «Por fim, conheci 
um sacerdote que me disse que tinha que contar a Jesus, presente na Eucaristia, 
tudo o que me acontecia e o meu amor pelo futebol transformou-se no amor 
pela Eucaristia. Hoje em dia, digo a toda a gente que sou sacerdote pela relação 
de intimidade com a Eucaristia e fiquei a ganhar porque pude conhecer o 
sentido da minha vida».

Ao serviço da Igreja
Pia de Solenni é casada e doutora em Teologia pela Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz e, desde 2017, Chanceler da diocese de Orange (Califórnia, Estados 
Unidos) e assessora do bispo. É especialista em áreas como a saúde da mulher, 
feminismo, bioética, e tem publicado artigos em jornais e revistas. Atualmente 
está a especializar-se numa área que é a gestão patrimonial e económica da 
Igreja, de modo a conseguir uma maior transparência dos bens eclesiásticos e 
obter fundos para apoiar as pessoas mais necessitadas, de acordo com a lei civil.

ultrapassar as dificuldades estruturais de crescimento e 
aprofundamento da fé, esperam que os demais cristãos os 
ajudem, participando nas bolsas de suporte das despesas de 
estadia e formação dos seus futuros sacerdotes. Por mim, 
considero ser um privilégio poder participar neste desafio que 
nos é feito da linha da frente».

Semear o espírito de Cristo
O padre Marwan Akoury, é libanês, da diocese maronita de Beirute; deixou a sua 
profissão aos 27 anos e ingressou no seminário, tendo sido ordenado em 2013:
«Nasci em 1980 em plena guerra do Líbano, que tinha começado em 1975 e 
durou mais de 30 anos. Mas apesar dos grandes destroços da guerra, a vida 
cristã e o compromisso da Igreja continuam a ser uma característica do meu 
país. No meio da dor, percebo que Jesus me convida a dar testemunho do seu 
amor para neutralizar ressentimentos. Um sacerdote deve semear o espírito de 
Cristo e criar pontes de paz e de diálogo, sobretudo num país como o meu, que é 
um exemplo do esforço pela coexistência com o outro, seja cristão ou 
muçulmano».

mártir pelo Senhor. Muitíssimos sacerdotes deram a vida 
pela fé. Descobri a minha vocação graças à Comunhão 
frequente. Entrei no seminário menor da diocese de Shuo 
Zhou, um território de missão onde a maior parte dos fiéis 
são pobres camponeses. Nunca me esquecerei do que nos 
disse um sacerdote mais velho no meu primeiro dia de 
seminário: “Pensam ser padres? Estão preparados para ir 
para a prisão?” Em 2008 entrei no seminário maior da 
região de Shan Xi, mas, infelizmente, dois anos depois o 
seminário foi fechado, pelo que para continuar os meus 
estudos teria que ir para Roma. Voltei à China em 2015 e no 
mesmo ano recebi a ordenação. Como a diocese não está 
reconhecida juridicamente pelo governo passamos 
dificuldades económicas e o meu bispo enviou-me de novo 
a Roma para estudar Direito Canónico. Este é o meu último 
ano. Estou muito agradecido pela ajuda dos benfeitores, 
porque sem eles não seria possível, para a minha família e 
para a minha diocese, formar-me bem, como sacerdote e 
como canonista, e voltar ao meu país para servir a Igreja».


