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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
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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

Nestes dias em que celebrámos o 
Nascimento do Menino-Deus, certamente 
nos apercebemos, uma vez mais, de 
como o Senhor escolheu a pobreza. É 
uma escolha que todos nós devemos 
renovar, porque nos permite ter o coração 
livre e disponível para as necessidades 
dos outros. É também uma escolha que 
deve acompanhar os sacerdotes porque 
Deus lhes pede que deem tudo o que 
têm e se deem a eles mesmos. Neste 
número falo-vos de alguns casos dessa 
generosidade sacerdotal e também de 
uma pessoa – uma benfeitora – que viveu 
essa escolha de um modo exemplar, e 
partiu para o Céu no passado dia 29 de 
novembro.

Caríssimos 
Benfeitores,

GENEROSIDADE 
QUE GERA SERVIÇO



IN PACE
Maria Joana Gonçalves Simões Alpuy (à esquerda na foto), nascida a 6 de 
Fevereiro de 1927, faleceu no passado dia 29 de novembro, em Cascais. Tinha 
criado uma fundação para ajudar na formação dos sacerdotes. Essa fundação 
celebrou um acordo com a Universidade Pontifícia da Santa Cruz, como foi 
noticiado recentemente.

TESTEMUNHOS...

Chamo-me João Ulundo Kasoko e nasci em 1981 na cidade do 
Lubango, antiga Sá da Bandeira (Angola). Sou o último de 
cinco irmãos, de uma família profundamente cristã: os meus 
pais, mesmo durante os longos anos de guerra civil, não deixa-
ram de participar diariamente na Santa Missa, celebrada perto 
de nossa casa, na Sé Catedral de Lubango. Todos nós fomos 
educados na fé católica pela sua palavra e pelo seu exemplo 
e, desde muito cedo - a partir dos 6 anos -, senti uma grande 
atracão pelo sacerdócio. Tive, também, uma infância muito 
“mariana” pois a minha mãe era uma grande devota da Legião 
de Maria; tenho-a como a minha primeira catequista, pois as 
grandes verdades da fé foram-me transmitidas por ela, diaria-
mente ao serão (não tínhamos televisão).
Fui admitido duas vezes ao Seminário Médio do Lubango e 
nas duas vezes foi-me negado pelo pároco, que alegava ser 
muito novo e já ter um irmão no seminário. Daí, sem pleno 
consentimento dos pais, por ser o último filho e se viver uma 
situação de guerra, resolvi sair de casa para a província 
vizinha de Benguela. Iniciei então, sozinho, uma acidentada 
viagem - eram, ainda, tempos de guerra - percorrendo durante 
três dias, com escolta militar, trezentos e quarenta quilómetros 
em estradas poeirentas e minadas, empoleirado em cima da 
carga de um camião para prosseguir a minha aventura sacer-
dotal.
Enquanto aguardava a minha admissão no Seminário da 
Diocese de Benguela - o que não era fácil pois os candidatos 
ao sacerdócio eram muitos - pensei que um dos meus tios, a 
viver em Benguela, me poderia acolher enquanto não fosse 
admitido no seminário, mas estava doente e sem recursos para 
me apoiar. Tive, então e com 14 anos de idade, de sobreviver 
durante vários meses como vendedor de rua sem conhecimen-

“Estarei eternamente agradecido”
José Aldemar Durán é sacerdote da diocese de Ibague, na Colômbia. «Provenho de 
uma família de agricultores e sou o mais pequeno de quatro irmãos. Rezávamos o 
terço diariamente em família e participávamos na Missa dominical através da rádio, 
porque o sacerdote vinha uma vez por ano à minha aldeia. O meu pai era catequista 
e eu recebi a primeira Comunhão aos 7 anos e a Confirmação aos 11, mas depois 
afastei-me de Deus, até que, aos 16 anos voltei e decidi ir para o seminário. 
Ordenei-me aos 25 anos. Este ano vou regressar à minha amada Colômbia para me 
pôr ao serviço do meu Bispo. Espero contar com as orações dos meus benfeitores, aos 
quais estarei eternamente agradecido».

“Todos os entraves foram sendo 
superados com esperança, paciência 
e ajudas várias de amigos que se 
revelaram preciosas”. 

to dos meus pais, a quem não quis naturalmente preocupar; 
sabiam apenas que estava a viver com o tio. 
Finalmente, fui admitido no seminário, e então a gaguez era o 
meu maior problema. Um dos meus formadores ajudou-me, 
entusiasmando-me pela leitura; comecei a ler frequentemen-
te e em voz alta e, pouco a pouco, fui superando aquela limita-
ção até me tornar um dos bons leitores da minha turma.
O Seminário diocesano de Benguela foi uma escola decisiva 
para toda a minha vida. O nosso Bispo, Dom Óscar Lino Lopes 
Fernandes Braga, dava-nos uma conferência todas as semanas, 
e insistia em que a diocese tinha que ser mariana, missionária 
e eucarística. Cada turma devia escolher um santo padroeiro e 
a minha escolheu Santo Atanásio.
Em 2009, recebi a ordenação sacerdotal e em Setembro de 
2015, com 33 anos incompletos cheguei ao Porto, a pedido do 
então Bispo D. António Francisco, para trabalhar na paróquia 
das Antas e, também, para aprofundar os meus conhecimentos 
de latim e grego. Tinha o sonho de vir a conhecer melhor os 
Padres da Igreja (por influência de Santo Atanásio, meu 
padroeiro).

Um belo dia, passados mais de dois anos após a minha chega-
da à paróquia, no final da Eucaristia, encontrei-me com um 
paroquiano já conhecido, mas que há muito tempo não 
contactava e tivemos uma larga e amigável conversa. Falamos 
da minha família, do meu percurso até me ordenar sacerdote, 
do grande Bispo que sempre tinha orientado a minha cami-
nhada espiritual e do meu “velho” sonho.  
De forma inesperada e para minha total surpresa o meu amigo 
paroquiano falou-me da Universidade Pontifícia da Santa Cruz 
e de São Josemaria. Fiquei entusiasmado, mas logo me dei 
conta de que a minha Diocese não tinha recursos para tal. 
Mesmo assim e logo ali, rapidamente, tomámos a decisão de 
procurar levar a bom termo este propósito. Por graça de Deus, 
esse paroquiano era um dos benfeitores daquela universidade 

“Acabei por deixar a minha vida nas Suas mãos”
Rodolfo José López, viveu a sua infância em Manágua, na Nicarágua, e depois de um 
curto período fora do país, regressou com os seus pais e estudou Relações 
Internacionais e Comércio. Trabalhou no Ministério de Relações Internacionais 
durante três governos. «Nesse tempo, comecei a escutar o chamamento de Deus ao 
sacerdócio, mas eu fazia-me de desentendido. Tinha uma vida cómoda. Por fim, 
acabei por deixar a minha vida nas Suas mãos». Aos 29 anos entrou no seminário e 
quando isso aconteceu, um colega de trabalho seguiu o seu exemplo e uma colega 
fez-se religiosa.

“Tive de sobreviver durante 
vários meses como vendedor de rua”

e, com a ajuda generosa de alguns amigos, conseguiu em 
pouco tempo ultrapassar esta importante barreira. 
Não menos relevante foi, evidentemente, o apoio imediato e 
claro do meu Bispo para prosseguir os estudos em Roma, mas 
em Direito Canónico, de modo a suprir claras carências da 
Diocese de Benguela nesta área. 
E, um após outro, todos os entraves foram sendo superados 
com esperança, paciência e ajudas várias de amigos que se 
revelaram preciosas. 
Chegou, por fim, o dia grande e alegre de partir para Roma 
graças à generosidade desses amigos e benfeitores portugue-
ses. Não consigo exprimir a minha gratidão e peço-vos que 
rezem para que saiba aproveitar estes quatro anos de intenso 
estudo junto a Pedro. 


