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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

Neste número do Boletim procurei mostrar 
algo da actividade da Universidade que pro- 
movemos. Não posso deixar de me referir ao 
falecimento, em Roma, do seu Grande Chanceler, 
Dom Javier Echevarría, Bispo Prelado do Opus 
Dei, no passado dia 12 de Dezembro, às 21:20, 
com 84 anos, como consequência de uma 
infecção pulmonar, na Clínica Universitária do 
Campus Bio-Médico.
Como manifestação de luto a Universidade 
suspendeu as aulas e cancelou outras activi- 
dades programadas para o dia seguinte. Na 
manhã do dia 13 o Reitor, Rev. Prof. Luis Navarro, 
celebrou Missa de sufrágio na Basílica de 
Santo Apolinário e recordou, na homília, que 
Dom Echevarría era um homem de Deus e 
«um pai para todos nós», e que o manifestava 
na constante solicitude pelas necessidades 
concretas da Universidade e das pessoas que a 
compõem. Referiu ainda que, poucas semanas 
antes, se tinha querido encontrar com um grupo 
de benfeitores para lhes agradecer e animar no 
serviço à Igreja e às almas.
O Papa Francisco telefonou ao Vigário do 
Opus Dei para exprimir a sua proximidade, 
assegurando a oração por Mons. Echevarría 
durante a Santa Missa e enviando a sua 
bênção. Depois fez chegar um telegrama de 
condolências, unindo-se à acção de graças a 
Deus pelo paterno e generoso testemunho de 
vida sacerdotal e episcopal: «entregou a sua 
vida num constante serviço».
De facto, é um momento de pena e de acção 
de graças em simultâneo, e a isso também vos 
convido. Aproveito para vos desejar um feliz 
ano 2017 cheio das bênçãos do Centenário 
das Aparições de Fátima e da próxima visita 
do Santo Padre

Caríssimos Benfeitores,

MONS. FERNANDO OCÁRIZ
NOVO PRELADO DO OPUS DEI



Na tarde do dia 23 de janeiro de 2017, o Papa Francisco 
nomeou Mons. Fernando Ocáriz como novo Prelado do 
Opus Dei. Esta nomeação confere a Mons. Fernando 
Ocáriz o cargo de Grão Chanceler da Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz, da qual foi um dos promotores. 
Era já, desde 1994, Vice-Chanceler, tendo sido também 
professor de Teologia.
No dia seguinte à nomeação, como Prelado do Opus 
Dei, Mons. Fernando Ocáriz visitou a Universidade e 
teve o seu primeiro encontro, com os meios de comuni-
cação social de Itália e dos países com corresponden-
tes em Roma.
Na sua intervenção agradeceu a Deus, aos eleitores e 
ao Papa Francisco a confiança que lhe tinham demons-
trado: “Encontro em mim um sentimento de inadequa-
ção quando penso nos tesouros deixados por pessoas 
de tão grande estatura espiritual como S. Josemaria, o 
Bem-Aventurado Álvaro e D. Javier Echevarría. Confio na 
oração de todos e estou certo de que Deus me dará 
uma grande ajuda”.

O padre Duarte Sousa Lara, da Diocese de 
Lamego e antigo aluno da Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz vai proferir uma 
conferência, sobre o tema “Deus cuida dos 
seus filhos”, no próximo dia 2 de junho, às 
21h00, no Oratório de São Josémaria, na 
Rua Vera Lagoa, em Lisboa. A entrada é 
gratuita.

Teresa de Jesus das Chagas Fortuna 
faleceu a 14 de Maio de 2014, com 82 
anos. Fez um legado testamentário à 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz: a 
casa onde vivia com a irmã. Foi enfer-
meira no Hospital de Dona Estefânia 
(Lisboa). Rezamos pela sua alma e, em 
nome de tantos bolseiros, agradecemos 
a Deus, a sua grande generosidade.

TESTEMUNHOS

GANA: O desafio de levar mais gente à fé

“Sou de Pina, uma cidade ao norte do Gana; a minha língua é o 
Dagaare. No Gana falam-se muitos idiomas e na escola estuda-se 
francês. Tamale é a minha diocese, maioritariamente muçulmana. O 
desafio de levar mais gente à fé foi o que me levou a querer 
formar-me com mais intensidade em Roma. Este é o meu objetivo.
Formar-me em Roma é um privilégio e uma bênção para a minha 
diocese. Significou uma grande oportunidade para continuar a minha 
formação sacerdotal e, ao conviver com seminaristas de diversas 
culturas e proveniências de todo o mundo, fez-me valorizar a 
universalidade da Igreja. 
Embora não me conheçam, apoiam-me; embora não me conheçam, 
pensam em mim; embora, talvez, nunca nos encontremos, rezam por 
mim… e tudo por Cristo e por amor à sua Igreja. Bendigo a vossa 
amabilidade e sinto-me profundamente agradecido pelo vosso apoio 
e orações que tornaram possível a minha formação em Roma”.
Vitus Naameh, seminarista

MÉXICO: Que Deus vos conceda 
cem por um

“Agora que termino a minha formação em Roma, só me resta 
agradecer a Deus esta bela experiência que marcou a minha vida, 
agradecer ao meu Bispo por me ter dado a oportunidade de vir e a 
tantos benfeitores! (…) Que Deus vos abençoe e vos conceda o «cem 
por um»”.
Roberto Farías Herrera, seminarista Mexicano prestes 
a receber o diaconado

ARGENTINA: Não só a mim, 
mas a milhões de pessoas

“Dizer obrigado é dizer pouco porque não me beneficiaram só a mim 
mas a milhões de pessoas que vão receber os Sacramentos das 
minhas mãos e das mãos de tantos outros sacerdotes a quem estão 
a ajudar. Agradeço-vos em nome daquelas pessoas que embora vos 
não conheçam, vos estão gratas porque lhes fazem chegar a 
presença de Cristo Salvador”
Christian Nahuel Díaz Doroñuk, sacerdote

VENEZUELA: Regresso com muita 
vontade de servir

Um grupo de Benfeitores de Espanha ofereceu vasos sagrados a 
alguns dos seminaristas que iriam ser ordenados em breve:
“Numa diocese de escassos recursos, é-nos difícil ter acesso a vasos 
sagrados destes para celebrar a Santa Missa, mas graças a vocês fica 
assegurada a dignidade que este Sacramento requer. Podem ter a 
certeza de que, cada vez que celebrar a Santa Eucaristia, os vossos 
pedidos e intenções também estarão presentes. Regresso ao meu 
país com muitas esperanças e muita vontade de servir o Povo de 
Deus, onde o meu bispo quiser”
José Gregorio Duque Contreras, diácono

CONFERÊNCIA - TESTEMUNHO
“Deus cuida dos 
seus filhos”

IN PACE

Teresa Fortuna 

FERNANDO OCÁRIZ nasceu em Paris, a 27 de Outubro de 1944, no 
seio de uma família espanhola que se exilara em França por 
ocasião da Guerra Civil de Espanha (1936-1939). É o mais novo de 8 
filhos.

- Licenciado em Física pela Universidade de Barcelona (1966), 
doutorou-se em Teologia pela Universidade de Navarra em 1971, 
ano em que foi ordenado sacerdote.

- Foi nomeado Consultor da Congregação para a Doutrina da Fé 
(1986), membro da Academia Pontifícia de Teologia (1989), 
Consultor da Congregação para o Clero (2003) e do Conselho 
Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (2011).

- É autor e co-autor de numerosas obras sobre temas teológicos e 
filosóficos. Em 2013 foi publicada, no Brasil, uma extensa entrevista 
com o título Sobre Deus, a Igreja e o mundo.

- Como Vigário Geral da Prelatura do Opus Dei desde 1994, 
acompanhou durante 22 anos o anterior Prelado, Dom Javier 
Echevarría, nas suas viagens pastorais a mais de 70 países.

- Desde muito novo que é um apaixonado pelo ténis, desporto que 
continua a praticar.

“Confio na oração de todos”
MONS. FERNANDO OCÁRIZ

“Somos oito irmãos e, desde pequenos, os meus pais 
levavam-nos à Missa. Lembro-me de um sacerdote que, 
quando acabava de celebrar, numa capelinha ao fundo da 
Igreja, ia levar a Comunhão à minha avó que estava muito 
doente. Isto ficou-me tão profundamente gravado no 
coração que um dia perguntei à minha mãe: “Mãe, que 
tenho de fazer para ser sacerdote?”. Ela respondeu: “Tens 
que rezar muito”.
No final do secundário, porque a diocese estava sem bispo 
há algum tempo, tive que esperar dois anos para poder 
entrar no seminário. Quando comecei os estudos de Filoso-
fia o meu bispo chamou-me e disse-me que queria enviar--
me para Roma porque o país precisava de pessoas que 
tivessem uma formação universal.
Imaginem a minha emoção! Creio firmemente que a ajuda 
de Deus e a formação que estou a receber podem contri-
buir para que o meu país retome a esperança, que aprenda 
a não se render diante de tanta miséria. Desde 2010 o meu 
país está a atravessar uma situação muito difícil em virtu-
de do terramoto que destruiu grande parte dos recursos e 
a população vive submersa na miséria mais extrema. 
Infelizmente, em virtude do furacão Matthew, a ferida 
ainda não cicatrizou, deixando a maior parte da população 
do sudoeste sem nada. Muitas pessoas são ajudadas pela 
Igreja Católica; foi ela quem tomou a peito esta situação.
Rezo para que muitos outros seminaristas possam 
beneficiar-se desta oportunidade que Deus me concedeu e, 
assim construir um futuro melhor.
Obrigado! Muito obrigado!»

Enel Fils, seminarista

HAITI

“Contribuir para o que 
o meu país retome 
a esperança”


