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A alegria da Páscoa parece surgir sempre que fazemos uma 
renúncia por querer o bem de alguém: há também aí uma 
pequena morte para nós próprios e uma pequena ressurreição. 
Essa é a impressão que se capta das vossas dádivas, onde 
quase se ouve a recusa ao agradecimento. Podemos ter a 
certeza de que estas renúncias provocam o bem em muitos 
sítios do mundo, um bem que se multiplica pelo veículo de 

Caríssimos Benfeitores,

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

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

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

difusão que é o ministério sacerdotal e o empenho de tantas 
pessoas que consagraram a sua vida à transmissão das graças 
que Jesus obteve na Cruz, através da sua Igreja.

RENÚNCIAS QUE PROMOVEM
A DIFUSÃO DA MENSAGEM CRISTÃ
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Chamo-me Blaise Olok Njama Muteck, tenho 35 anos, e desde 
há 4 anos que sou sacerdote da diocese de Bafang, nos 
Camarões. Sou o mais novo de uma família de 6 irmãos, 3 
rapazes e 3 raparigas. A minha vida decorreu sempre numa 
alegre precariedade, o que me fez experimentar como é 
importante a Providência de Deus.
No dia seguinte ao meu nascimento o meu pai perdeu o 
emprego, mas isto não me impediu de ir à escola. Recebi os 
sacramentos e fui acólito durante 5 anos. Foi durante esse 
período que senti o chamamento a ser sacerdote que se tornou 
mais claro com o passar do tempo.
Depois da escola primária, o meu pai perguntou-me o que é 
que eu queria ser. E eu disse-lhe que queria ser sacerdote. Não 
sei se a minha resposta lhe agradou porque me mandou logo 
para a cama. Duas semanas depois, voltou a fazer-me a mesma 
pergunta e a minha resposta foi a mesma, pelo que acabou por 
me matricular no Petit Séminaire Saint Michel de Melong, onde 
pude estudar por um ano apesar da escassa pensão de reforma 
do meu pai.

pagamento. Dois anos depois, o meu pai morreu e tudo se 
complicou porque ninguém podia encarregar-se da minha 
formação. Mas a Providência trabalhava a nosso favor e tornou 
tudo mais fácil, porque a minha irmã mais velha foi contratada 

eu pudesse completar os estudos, primeiro no seminário menor 
e depois no maior em Douala.
Fui ordenado diácono e colocado na paróquia de St. Paul de 
Nkondjock, nos arredores de Douala, onde, além da falta de 
água potável e da instabilidade da eletricidade, encontrei de 
novo a alegre precariedade. Passei dois anos lá, e lá é que fui 
ordenado sacerdote, em janeiro de 2016.

Blaise Olok Njama Muteck  |  CAMARÕES

inglesa e outros encargos pastorais. No meu país, além das 

estudar para Roma.
A nossa diocese é muito jovem (só tem oito anos), é pobre e é 
rural. A sua população é camponesa e vive da pequena 
agricultura, mas o meu bispo tem uma grande visão e quer criar 
estruturas que possam dar-lhe autonomia e impulsionar o seu 
desenvolvimento. Nos últimos 3 anos estabeleceu uma 
Universidade Católica, St. John Paul II, dando aos jovens da 
nossa diocese, sacerdotes que os possam formar e perpetuar o 
catolicismo que se encontra à beira da extinção por causa da 
secularização.

emergência da pandemia em todo o mundo, quem estaria 
disposto a ajudar-nos na tarefa de ir estudar para Roma? Mas a 
resposta da Providência também não se fez esperar: foi-me 
concedida uma bolsa e superando os obstáculos da quarentena 
pude chegar a tempo de começar os meus estudos em 
comunicação.
O meu bispo quer dar aos seus sacerdotes uma formação de 
qualidade para que possam voltar e ensinar na universidade, 
tornando-a mais competitiva e também capaz de impulsionar 
uma formação com alma e com valores. Além disso, no ano 
passado, fundou a rádio Lumen gentium, que é uma ferramenta 
de comunicação imprescindível para a evangelização de hoje, e 
essa é a minha razão de estar em Roma.

feitos pelos meus benfeitores a quem desejo exprimir a minha 

sua Providência, que graças à alegre precariedade, que me foi 
tão preciosa, me fez experimentar a sua misericórdia.

Sou consciente dos 
desafios da minha 
diocese e dos sacrifícios 
feitos pelos meus 
benfeitores 

Olá a todos. Chamo-me Nirmala Santhiyagu, sou consagrada da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver, e 
venho da Índia, de uma terra chamada Tamil Nadu, de uma 
família católica muito unida, e estudo no primeiro ano de 
Comunicação Social e Institucional, nesta verdadeira “família 
académica” que é a Universidade da Santa Cruz.
Ser cristã num país onde os cristãos são uma pequena minoria 
não era tão difícil quando eu era pequena, como é hoje. A minha 
família animou-me sempre a ir à catequese dominical na 
paróquia, e aí aprendi como é importante perdoar e como todos 

credo.
À medida que crescia, na escola ou no ambiente familiar, pude 
encontrar pessoas de outras religiões, hindus e muçulmanos, e 
aprendi a conhecer os conteúdos das suas crenças, apreciando 
e valorizando ainda mais a minha fé. Só no cristianismo encon-
trei um Deus que permite que sejas quem és, com as tuas 
debilidades e capacidades, e foi sempre emocionante para mim, 
saber que tenho um Deus que nos ama, nos perdoa e deseja 
que sejamos felizes aqui na terra, para depois estar com Ele 
para sempre no Céu.
Mas as crianças de hoje, na maior parte da Índia, não gozam da 
mesma liberdade religiosa que tínhamos nos meus dias de 

nacionalismo hindu. Quando eu era criança, a coexistência das 

Nirmala Santhiyagu |  ÍNDIA

-
mos estudar e brincar juntos e respeitávamos as crenças uns 
dos outros.
Os cristãos da Índia são só 2,5% da população, mas a sua 

recordar a Santa Teresa de Calcutá. O contributo do cristianis-
mo é muito assinalável sobretudo na reforma das tradições 
restritivas, na modernização do sistema político, na educação e 
acesso aos meios de comunicação social, no atendimento 
médico, na capacitação da mulher.
Por outro lado, embora a tecnologia tenha melhorado a quali-
dade de vida, a modernização tem também os seus efeitos 
sociais, morais e religiosos negativos. À medida que as pessoas 
emigram das áreas rurais para as grandes metrópoles, a maio-
ria com um baixo nível de formação, acabam por ser explora-
das, marginalizadas, vítimas de injustiça e caem na pobreza 
extrema, provocando a desintegração dos laços familiares. 
Neste círculo vicioso, os pobres tornam-se cada vez mais 
pobres e os ricos mais ricos. Face a isto, há uma crescente 
tendência fundamentalista que olha a modernidade como a 
responsável pelo declínio dos valores e reivindica o regresso 

exclui a diversidade. Por isso a situação atual exige, mais do 
que nunca o diálogo inter-religioso.

“Só no cristianismo encontrei um Deus 
que permite que sejas quem és”
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