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Não queria deixar de vos fazer chegar 
mais alguma informação sobre os 
seminaristas e sacerdotes que se 
formam em Roma, graças à vossa 
generosidade, e à de muitos outros 
benfeitores em todo o mundo, que vêem 
nesta formação um «bom investimento». 
Os rendimentos não se palpam de um 
modo imediato, mas faz-se um grande 
bem em todo o mundo, um bem que 
tem bilhete de ida-e-volta. Bem-hajam!

Caríssimos 
Benfeitores,

CONFERÊNCIA

DE ROMA 
PARA O MUNDO

COMO É TRABALHAR 
COM O PAPA 
FRANCISCO?

+ NOTÍCIAS DE ROMA
O prof. Cristian Mendoza, da Pontifícia 
Universidade da Santa Cruz, fala de 
seminaristas e padres que estudam em 
Roma graças aos benfeitores

9 DE MAIO, 21H15

Testemunho de Mons. Osvaldo Neves, 
sacerdote argentino/brasileiro que 
desde há 25 anos trabalha 
na Secretaria de Estado do Vaticano 

Auditório do Oratório de São Josemaria, 
Rua Vera Lagoa, 5, Lisboa. Entrada livre

A Pontifícia Universidade da Santa Cruz, com o apoio da 
AESE Business School, propõe uma sessão de reflexão sobre 
os desafios culturais da encíclica “Laudato si”, nos próximos 
dias 10 e 11 de maio.

 
Programa, inscrições e mais informações em: 
www.aese.pt / 217 221 530 / jose.r.fontes@aese.pt 

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



Testemunhos...

Um padre indiano na Europa

O padre Dijo Olakkengil é um sacerdote indiano. «Pela 
primeira vez na minha vida, tive a experiência das quatro 
estações porque a minha terra só conhece uma estação. De 
facto, os meus pais e irmãs, que nunca saíram da nossa terra, 
não acreditam no impacto da experiência da mudança de 
estações. Mas o desconfortável é viver em Roma no Verão, 
pelo excessivo calor, porque o frio, que vem com o Inverno, 
uma pessoa aguenta-o graças à roupa, desde que seja quente 
e grossa».
Em Julho encarregou-se de uma paróquia de Perugia e em 
Agosto partiu para a Alemanha, para ajudar noutra. «Nos 
meus anos do liceu, quando estudei a história do mundo 
ocidental, ouvi falar da crueldade e dureza dos militares 
alemães, e temia-os, mas quando cheguei à Alemanha 
senti-me seguro e em casa, graças ao acolhimento do pároco, 
que me foi esperar à estação de comboio. O comboio chegou 

Nigéria: em torno a uma imagem 
de Nossa Senhora de Fátima
O padre Centus Muhogalu, tem 29 anos, e procede da Nigéria, de uma 
família de cinco irmãos e de pais piedosos. «Era em minha casa que se 
rezava o Terço: vinham crianças de toda a aldeia e reuniamo-nos em torno 
de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com os Pastorinhos. Então o 
mais velho narrava o que tinha sido Fátima. Isto enriqueceu muito a minha 
vida espiritual. Lembro-me que cada vez que escutava as histórias 
relacionadas com as aparições surgia em mim o desejo de ser como esses 
pastorinhos e falar cara a cara com Nossa Senhora».
Um dia, na Santa Missa, o pároco anunciou que aqueles que queriam ser 
sacerdotes podiam preencher umas fichas à saída da igreja. «Vi esse 
anúncio como um chamamento ao qual queria responder; nem pensei 
duas vezes: escrevi os meus dados. Confesso que não me sentia à altura, 
mas depois de realizar os difíceis exames para ingressar no seminário, 
apercebi-me de que a mão de Deus estava ali para me sustentar, apesar 
das minhas debilidades. Os meus pais e os meus irmãos estavam 
entusiasmados com a minha decisão. A notícia difundiu-se por toda a 
aldeia, e muitos vieram felicitar-me por ser o primeiro a entrar no 
seminário».
O padre Centus viveu um momento particularmente delicado pouco antes 
de partir para Roma, porque o seu irmão mais velho, que vive no Norte da 
Nigéria foi alvo de um atentado do grupo terrorista Boko Haram.

Uma mudança de perspectiva
Denegs Williamson, é um seminarista que procede da África do Sul e vive 
no Seminário Internacional “Sedes Sapientiae”. Está muito agradecido à 
formação espiritual que recebe no seminário. «Ao princípio, quando me 
levantava de manhã, só pensava em como poder estar mais cómodo, 
evitando o esforço e as coisas desagradáveis da vida quotidiana. Agora 
vejo o dia como uma aventura divina onde devo realizar a vontade do meu 
Pai Deus. Viver assim é uma maravilha e esta mudança de perspectiva foi 
possível graças a vocês».

Sequestrado pelo Estado Islâmico
O sacerdote Jaques Mourad, que 
trabalhava na paróquia siro-católica de 
Qaryatayn, a uns 100 quilómetros de 
Palmira, foi sequestrado em Maio de 
2015 por uma milícia Jihadista do 
Estado Islâmico, no mosteiro de Deir 
Mar Musa, e a sua única arma foi o 
Terço. «Foi um milagre de Nossa 
Senhora», comentou numa conferência 
organizada pela Ajuda à Igreja que 
Sofre e divulgada pela Agência Zenit.

«Quase todos os dias entrava um 
membro do Estado Islâmico no sítio 
em que estava preso e perguntava-me: 
“Quem és?”. Eu respondia: “Sou 
Nazareno” (ou seja, cristão). “Então és 
um infiel!”, gritavam, “Se não  te 
converteres vamos-te cortar a garganta 

VALEU A PENA 
VIR A ROMA
«Quando o meu Bispo me pediu que 
viesse estudar para Roma de 
Chiclayo (Peru), o primeiro 
sentimento foi de temor, porque 
significava aprender uma nova 
língua, conhecer gente nova, viver 
numa cultura diferente com o risco 
de não me adaptar. Mas quando me 
propôs a matéria de estudo o 
sentimento foi de terror: ele queria 
que eu estudasse Teologia Bíblica! O 
meu Bispo queria que aos trinta e 
dois anos aprendesse Italiano, Grego 
e Hebraico. Eu não tinha feito nada 
de mal, porque na realidade mais 
parecia um castigo que um prémio. A 
primeira resposta que me veio à 
cabeça foi um “não”. Depois 
lembrei-me que lhe tinha prometido 
obediência e tive que aceitar o 
desafio. Devo dizer, que depois de um 
ano em Roma, não me desiludi. 
Satisfez todas as minhas 
expectativas. Tive ocasião de 
cumprimentar pessoalmente o Papa, 
conheci pessoas, novas experiências 
da fé e do apostolado, entrei no 
mundo da Palavra de Deus,… enfim, a 
minha visão da Igreja tornou-se mais 
ampla e muito mais rica». 
Pe.  Jorge Villegas, Peru

PARTIU-SE-ME 
O CORAÇÃO
«Quando já estava em Roma, soube 
de como se conseguem estas bolsas 
e partiu-se-me o coração. Atrás de 
uma bolsa de estudos estão vocês, 
pessoas muito generosas que fazem 
estes donativos para que seja 
possível a formação dos sacerdotes». 
Pe. Pablo Enciso, Peru

DISCURSO DIRETO

exactamente à hora que marcava na tabela, que eu tinha 
recebido seis meses antes».
Era a primeira vez que estava na Alemanha e tinha 
dificuldades com a língua, «mas as pessoas foram muito 
amáveis e animaram-me muito: vinham ver-me e ajudar-me, 
e tornaram a minha estadia na Alemanha muito agradável; 
convidavam-me para as suas casas para rezar com elas e 
conversar com elas. Celebrava todos os dias Missa em 
alemão. Outra tarefa importante era levar a Comunhão aos 
doentes; ficavam muito contentes quando lhes levava a 
Comunhão e rezava com eles. No último dia o pároco 
veio-me trazer à estação de comboio com lágrimas nos olhos. 
Considerava-me como se fosse o seu próprio filho; era um 
homem amável e atencioso. Aprendi dele muitas coisas do 
trabalho pastoral».

com uma faca». «Uma das coisas que me 
ajudou a manter sempre a paz interior 
foi rezar o Terço. Era o mês de Maio, o 
mês de Maria, e cada vez que me dirigia 
a Nossa Senhora sentia uma força 
incrível».

No oitavo dia da sua prisão, um homem 
vestido de negro, igual aos que mostram 
nas execuções, entrou na cela; pensou 
que era o momento, mas este apenas 
«se aproximou e perguntou os nossos 
nomes e se éramos cristãos» e acabou 
por dizer: «Considere que isto é um 
retiro espiritual». «Vivi um momento de 
grande prova no qual pensei que me 
iam assassinar». Por fim conseguiu fugir, 
disfarçado, numa mota, com um amigo 
muçulmano.


