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Estamos a iniciar um novo ano 
letivo. E tenho verificado que muitos 
benfeitores transferiram, mesmo 
durante o período de férias, donativos 
para a nova conta bancária. Por vezes, 
quantias pequenas, outras vezes, 
maiores, mas sempre com o espírito 
com que o fez outrora aquela pobre 
viúva no Templo de Jerusalém. Não 
se toca a trombeta, talvez o dinheiro 
nem tilinte, como no caso narrado 
pelo Evangelho, que tanto comoveu 

Caríssimos Benfeitores,
o coração de Jesus, porque aquela 
mulher só conseguiu entregar duas 
pequenas moedas (as mais pequenas 
em circulação na altura): era tudo 
o que ela tinha. Sei que por trás do 
vosso contributo há muita coisa que 
não soa nem faz tremer a terra, mas 
faz tremer o Céu, o mesmo coração 
que já se emocionou com aquele 
outro donativo. O que é que vos 
move? Exatamente o mesmo impulso 
daquela viúva: o Templo, o culto 

do nosso bom Deus, e, com o culto, 
aqueles que servem o altar, os seus 
sacerdotes. Este é o donativo que vos 
queria agradecer: o do vosso espírito, 
o vosso desejo de que Deus continue 
a ser glorificado no seu Templo santo. 
Bem hajam!

VOCAÇÕES AGRADECIDAS

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY



No novo ano letivo 2019/2020 alguns dos nossos antigos bolseiros já regressaram 
aos seus países. Agora, somos chamados a apoiar os seguintes:

Luis Jonathan Villamizar Andrade, da Colômbia, com 12.000 €
Valentine Arinze Ezumezu, da Nigéria, com 10.000 €
Jinu Rajendran Nirmala, da Índia (já era nosso bolseiro no ano passado), com 10.000 €

Queridos Benfeitores:
“THANK YOU VERY MUCH!” (Muitíssimo obrigado!, - escrito com maiúsculas).
Sou Herman Joseph Kalungi, o padre do Uganda, da diocese de Masaka, cujos 
estudos na Universidade Pontifícia da Santa Cruz haveis sustentado nos passados 
quatro anos. Estou a escrever esta carta para vos dizer “obrigado” com todo o meu 
coração e com toda a minha alma.
Comecei a licenciatura em teologia dogmática em setembro de 2015, tendo-a 
terminado em junho de 2017. Então continuei com o doutoramento que espero 
terminar em junho deste ano, 2019. Em todo este percurso fostes quem pagou os 
meus estudos. Como é que eu vos posso agradecer? Prometo rezar sempre por vós, 
enquanto for vivo. Com a ajuda da graça de Deus, hei-de colocar a formação que 
recebi, assim como toda a minha pessoa e todas as minhas capacidades no serviço 
da Igreja e do Povo de Deus, onde quer que Ele me mande.
Agora que terminei os meus estudos, devo confessar que estou à espera com 
impaciência pelo dia em que eu regresse à minha terra. Onde quer que o meu 
Bispo me mande, eu hei-de ir. Sei que o Povo de Deus espera muito de mim, da 
minha fidelidade, do meu sacrifício generoso, da minha exemplaridade e do 
conhecimento dos ensinamentos da Igreja. Peço-vos as vossas orações para que eu 
possa ser fiel.
Que o Senhor sempre vos abençoe e que Ele próprio seja a vossa recompensa.
Vosso em Jesus e Maria.

TESTEMUNHOS...

O padre Herman Joseph Kalungi, 
regressou ao Uganda, depois de 

terminar e defender a sua tese de 
doutoramento em teologia 

dogmática (“The Hypostatic 
Union and Jesus’ Holiness as Man. 

A Study in Selected Works of 
Recent Catholic Christology”), no 

dia 27 de maio, recebendo a nota 
de 9,6 (em 10; correspondendo a 
19,2 valores). Escreveu-nos uma 
carta com data de 27 de março, 

que publicamos na íntegra.

“Prometo rezar sempre por vós, enquanto for vivo”



NOVO IBAN Os seus donativos podem ser depositados na conta:  PT50 0033 0000 45560379693 05

CARTAS

Prezados membros do Comité Português de Benfeitores da Universidade Pontifícia 
da Santa Cruz, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Mais uma vez gostaria de agradecer-vos a vossa generosidade em ajudar a Igreja 
do Rio Grande, no extremo sul do Brasil, por meio dessa bolsa de estudos a mim 
conferida. Essa é a segunda oportunidade que vos escrevo e posso de alguma 
forma deixar transparecer a minha gratidão por esse gesto tão bondoso feito pelos 
senhores. Sou um sacerdote ordenado há pouco tempo (2015), mas que pela 
necessidade da nossa diocese precisou de ser enviado a Roma para os estudos em 
direito canônico. A situação financeira da nossa região, como sabeis pelos jornais, é 
precária tendo em vista os escândalos políticos ocorridos e que repercutiram 
diretamente na vida de vários trabalhadores da nossa diocese. A Igreja sofre ao 
mesmo tempo com os seus fiéis, que historicamente sofreram com tantos 
momentos difíceis, especialmente no campo da fé, nosso verdadeiro tesouro. Mas a 
evangelização naquela longínqua região brasileira toma novo fôlego, muito graças 
a pessoas como os senhores que se dispõem a ajudar outras igrejas mais carentes.
Dito isso, apenas posso agradecer imensamente essa valorosa ajuda, prometendo 
rezar por todos os senhores que colaboraram para que eu pudesse terminar esses 
estudos. Que Deus vos recompense. Deus vos abençoe!

O padre Cristiano Cardoso Pereira 
regressou ao Brasil, depois de 

terminar a licenciatura em direito 
canónico. Também ele escreveu 

uma carta com data de 16 de 
abril que reproduzimos.

Queridos Benfeitores:
O meu nome é Jinu Rajendran Nirmala, e sou da diocese de Neyyattinkara, em 
Kerala, na Índia. Estou no segundo ano de teologia. (…) O meu pai, Rajendran, 
trabalha como coolie [tipo de trabalho comum na Índia e na China que consiste em 
carregar ou transportar pessoas ou bens], a minha mãe, Nirmala, é dona de casa, o 
meu irmão mais velho, Jiji, que vive lá em casa com a esposa e o meu sobrinho, é 
militar, e o meu irmão mais novo, Jibin, está na universidade. Éramos sete em casa 
contando comigo. (…)
Este ano tenho muito mais responsabilidades e encargos do que no ano passado. 
Tenho muitos amigos de diferentes sítios do mundo e rezo e divirto-me com eles. 
(…) Peço-vos que se lembrem de mim e dos meus estudos nas vossas orações.
Que Deus vos recompense pela vossa generosidade em me sustentarem. São a 
minha inspiração para o trabalho de caridade em nome de Deus, como meus 
Benfeitores. Rezo para que possam ver a vossa bondade e caridade como uma 
extensão da bondade e caridade de Deus. Que as bênçãos de Deus se derramem 
sobre vós e sobre as vossas famílias abundantemente. Termino a minha carta com 
uma citação famosa de William Shakespeare: “Não posso dar nenhuma resposta a 
não ser agradecer e agradecer”.
Obrigado, obrigado por tudo

Jinu Rajendran Nirmala veio da 
Índia, é seminarista no Colégio 

Eclesiástico Internacional Sedes 
Sapientiae, e continuará a ser 

apoiado por nós este ano. 
Escreveu-nos uma longa carta 

com data de 27 de março da qual 
reproduzimos alguns excertos

“Apenas posso agradecer imensamente 
essa valorosa ajuda”

“Não posso dar nenhuma resposta 
a não ser agradecer e agradecer”
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SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE
PONTIFÍCIA DA SANTA CRUZ
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

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

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN


