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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

No início deste novo ano letivo venho 
informar-vos de que vamos continuar 
a apoiar os mesmos três bolseiros do 
ano passado: os sacerdotes Herman 
Joseph Kalungi, da diocese de Masaka 
no Uganda, que foi o melhor aluno de 
teologia dogmática, tendo concluído 
com 96% (uma brilhante Summa 
cum laude) a licenciatura canónica, e 
Cristiano Cardoso Pereira da diocese 
de Rio Grande, no Brasil, de quem 
transcrevemos parte de uma carta 

Caríssimos Benfeitores,
que nos enviou; além desses dois 
sacerdotes também apoiamos o 
seminarista Jinu Rajendran Nirmala da 
diocese de Neyyattiskara, em Kerala 
na Índia. As notícias e testemunhos 
que recebemos destes sacerdotes 
e seminaristas têm o efeito de nos 
alargar o coração fazendo-nos penetrar, 
se bem que não completamente, num 
mundo diferente do nosso, muitas 
vezes marcado pela pobreza, pela 
guerra, pela perseguição à Igreja. 
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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 

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

TESTEMUNHOS QUE
ALARGAM O CORAÇÃO

Sentimos que o apoio que lhes damos 
é pequeno para aquilo que merecem 
esses nossos irmãos que vivem a fé 
com tanto heroísmo. E, ao rezar por 
eles, e ao privar-nos de algo para os 
socorrer, nós também recebemos parte 
da sua fortaleza e da sua generosidade.



Evangelho                    
sem “restrições”
«Chamo-me Cristiano Cardoso Pereira e sou 
sacerdote. Os meus pais e meus irmãos 
moram em Brasília (Distrito Federal), Brasil, 
mas, por chamamento de Deus e por um 
convite feito por um tio - que também é 
sacerdote - deixei a capital federal e fui em 
missão para Rio Grande, diocese situada no 
extremo sul do país, com uma população de 
300.000 habitantes, que na sua maioria não 
se declara católica nem tem vida eclesial. A 

desigualdade social, e nas duras restrições 
ao anúncio do Evangelho. De facto, sem a 
vossa bondosa ajuda, seria impossível 
manter um sacerdote a estudar em Roma. 
Por isso, em nome da Igreja de Rio Grande, 
agradeço, do fundo do coração, esta valiosa 
ajuda. Que Deus vos abençoe!»

TESTEMUNHOS...

Depois da confissão, a vocação
«Sou o padre Nelson Stañulis, venho da Argentina, da diocese de San Roque, ao 
Norte da Argentina, que era, até ao ano passado, a segunda diocese mais pobre do 
país. Os meus pais vivem no campo e aí começou o meu caminho na fé. Fiz a minha 
Primeira Comunhão na escola, graças à professora, depois o sacramento da 

estava a 10 km da minha casa. Ali, conheci um sacerdote com o qual, depois de uma 

sacerdote da diocese a vir estudar para Roma porque necessitamos de sacerdotes 
bem formados para o seminário e também para a diocese. Estou a começar o 
doutoramento e depois de acabar regressarei à Argentina para que o bispo possa 
enviar outros sacerdotes para estudar. Isto seria impossível sem a ajuda de tanta 
gente que, primeiro com a sua oração, mas também com o seu apoio económico, 
torna possível que eu e tantos sacerdotes de todos os sítios do mundo (nesta 
residência estamos sacerdotes de 23 países), possamos estudar em Roma. Estou 
muito agradecido a Deus e também a todas essas pessoas que colaboram com as 
várias fundações de apoio.»

Para lá dos esquemas
Juan Pablo Hernández (à esquerda), seminarista da 
Venezuela, conta como foi a sua vocação: «O chamamento 
forte que senti para entrar no seminário deu-se na 
ordenação sacerdotal de um amigo, no momento da 
prostração: aconteceu algo que rebentou com todos os 
meus esquemas. Esse momento pareceu-me o lugar mais 
solitário em que pode estar uma pessoa, apesar de a igreja 
estar cheia de gente, apesar de estarem os familiares; esse 
momento é o da entrega: “Senhor, sim! Eu sou para Ti!”. E 
isso foi o que me comoveu: como é que hoje em dia uma 
pessoa é capaz de dizer ao Senhor: “Sim, Senhor: eu 

para o seminário estavam dentro de mim.»

Para onde ir?
Richard Stoner, é seminarista da África do Sul, da diocese 
de Joanesburgo. «Tenho quatro irmãos e uma irmã, todos 
casados e com crianças. Conheci a fé na minha família, 
mas encontrei o Senhor como uma pessoa viva, que pode 
falar, que se preocupa das minhas coisas e da minha vida, 

amigos ou seguir o Senhor? Até que encontrei outros 
cristãos que eram fortes na sua fé e que foram para mim 
um exemplo. Roma é uma cidade muito bonita, cheia da fé 
cristã: em cada esquina vê-se a imagem de Maria e todas 
as igrejas são espetaculares. Estar neste seminário é um 
grande benefício porque toda a gente vive a fé com muita 
simplicidade.»

Ir por outro caminho
Malusi Ncanana foi ordenado diácono recentemente, vem 
da África do Sul e estuda Direito Canónico: «Tudo 
começou no ano 2000 com a morte da minha mãe, o que 
me obrigou a mudar de vida. Graças à escola católica 
onde ia e onde conheci as Irmãs, acabei por me converter 
e por ser batizado no ano 2005. E ao ver como o Senhor 
sempre me tinha dado pessoas que cuidassem de mim e 
me ajudassem a ir pelo caminho reto, quis ser sacerdote 
para poder dar a minha vida a Ele, por elas.»

CRISTIANO CARDOSO PEREIRA BRASIL

“Sem a vossa 
bondosa ajuda, seria 
impossível manter 
um sacerdote a 
estudar em Roma”.

NELSON STAÑULIS ARGENTINA
“Sou o segundo sacerdote da diocese a vir 

estudar para Roma porque necessitamos de 
sacerdotes bem formados para o seminário e 

também para a diocese”.

JUAN PABLO HERNÁNDEZ (à esquerda) VENEZUELA RICHARD STONER ÁFRICA DO SUL

para ir para o seminário estavam 
dentro de mim”.

os meus amigos ou seguir o 
Senhor?”

MALUSI NCANANA ÁFRICA DO SUL

“Acabei por me converter e por ser 
batizado no ano 2005”.
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