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Caríssimos 
Benfeitores,
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UM ENSINO
INTEGRAL

Caríssimos Benfeitores: no 
início da época estiva venho 
agradecer-vos a vossa dádiva, 
sobretudo as vossas orações. 
É uma grande ajuda a toda 
a Igreja aquela que estão a 
prestar ao promover a formação 
de sacerdotes e de seminaristas 
que procedem de dioceses 
com escassos recursos, mas 
a Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz repercute também 
na unidade dos cristãos ou na 
evangelização pela arte ou pela 
tecnologia. Neste número do 
Boletim apresentamos alguns 
testemunhos que mostram 
como através da atividade 
académica se atingem setores 
que vão para além daquilo 
que se poderia esperar dela. 
Aproveito para vos dar a feliz 
notícia que o nosso site está 
de novo reativado e lá poderão 
encontrar mais informação.

www.benfeitorespusc.pt



TESTEMUNHOS

Adrienne Alessandro O’Brien nasceu em 1983 em Wilmin-
gton, Delaware (EUA), é casada e tem filhos, e estudou 
Comunicação Institucional na Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz entre 2007 e 2008; é atualmente responsável 
pela comunicação no Goddard Space Flight Center, da 
NASA.
Nasci numa família católica onde a fé e a prática religiosa 
impregnava a vida diária. A minha mãe levava-me à Missa 
todos os dias e animava-me a acompanhá-la a rezar o 
terço. Quando os meus pais souberam de que nas escolas 
públicas se estava a dar educação sexual desde o 
primeiro ano, tiraram-me para me educar em casa, o que 
foi muito radical para aquela altura (eram os inícios dos 
anos 90). A fé era uma coisa tangível para nós. Quando era 
pequena era tímida e sensível: sentia-me muito mais 
confortável a observar os outros do que a contar as 
minhas histórias, e nalguma ocasião pensei se Deus me 
pedia que entrasse para uma Ordem religiosa.
Depois de muitos anos de indecisão sobre a minha 
vocação e depois de um tempo em que infelizmente me 
afastei de Deus, fui a Roma num semestre de estudos da 
faculdade e numa visita guiada à Basílica de São Pedro, 
contemplei o lugar onde repousam os restos mortais do 
homem que tinha caminhado com Cristo. Pensei que o 
primeiro Papa tinha entendido o verdadeiro significado da 
vocação porque disse que sim a Deus uma e outra vez, 
mesmo depois de O ter negado. Pedi a Deus novamente 
que acabasse a minha confusão vocacional. Imediatamen-
te senti uma paz profunda, algo literalmente de outro 
mundo: por fim via iluminada com clareza a minha 
vocação para o casamento e nunca mais tive nenhuma 
duvida a esse respeito.
Passei dois anos a tirar fotocópias e fazer reservas de 
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voos em organizações políticas sem fins lucrativos, em 
Washington D.C., sentindo que estava a afogar a criatividade 
da minha alma, até que, estando em Roma conheci a Universi-
dade. A qualidade e sobretudo a amabilidade dos professores 
fizeram-me sentir imediatamente em casa; o carácter prático 
do programa encantou-me. Aprendi a usar uma câmara de 
filmar, a escrever guiões comerciais, a editar arquivos de áudio: 
e tudo me encantava! As aulas práticas nos meios de comuni-
cação foram as minhas favoritas porque me desafiaram a 
antecipar e explorar argumentos contra a fé e criar respostas 
racionais e adequadas. As amizades que fiz foram insubstituí-
veis. Estas são recordações que sempre guardarei como um 
tesouro.
Em Roma descobri a universalidade da Igreja e também a sua 
fragilidade. Perguntava-me: que posso fazer, a nível pessoal, 
para ser um membro mais forte e santo e ajudar a curar esta 
formosa e frágil Igreja? Ainda penso nestas perguntas 
especialmente à luz dos escândalos de abuso sexual que 
fizeram que muitos questionassem a sua fé. E julgo que a 
Universidade me deu as ferramentas de que necessito.
Agora, na NASA, os meus companheiros, por muito brilhantes 
que sejam, necessitam de alguém que possa captar a sua ideia 
técnica e comunicá-la de um modo que as pessoas correntes 
pudessem entender. E isso eu podia fazer. Encanta-me 
participar em reuniões de estratégia e ajudar a identificar o 
público-alvo e formular o modo mais eficaz de chegar a ele. 
Por outro lado, o ser católica ajudou-me a cultivar a amabili-
dade e a consideração pelo tempo e os talentos dos outros.

“Recordações que sempre guardarei 
como um tesouro”

A irmã Emanuela Edwards, da Congregação das Missionárias 
da Divina Revelação, é britânica, fez o curso de Comunicação 
Institucional na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, e é uma 
das guias oficiais da Basílica de São Pedro e dos Museus 
Vaticanos, para os grupos de língua inglesa. Muitos peregrinos 
escutam o Evangelho pela primeira vez.

Emanuela Edwards  |  REINO UNIDO

“A minha África é Roma”



Bogdan Teleanu, nasceu em Zarnesti, Brasov, (Roménia) e tem 
46 anos. É um sacerdote ortodoxo, que decidiu formar-se na 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz, licenciando-se em 
Comunicação Institucional da Igreja, e regressou à Roménia 
para se encarregar do gabinete de comunicação do 
Patriarcado Ortodoxo Romeno
A Roménia viveu muito tempo no regime comunista. Desde 
criança que eu era cristão, como muita gente do meu povo. No 
entanto, toda a gente vivia no medo; mesmo os meus pais 
recomendavam-nos que não falássemos daquilo que 
escutávamos na rádio da Europa, da liberdade, da oração, da 
nossa fé. Mas eu não consegui aceitar esse medo: até na 
escola me opus ao regime comunista. Uma vez, por exemplo, o 
professor de história perguntou-nos se íamos à igreja; toda a 
gente ia, mas ninguém se atreveu a falar porque sabíamos 
qual era o verdadeiro objetivo daquele professor. Senti uma 
revolta no meu coração, levantei-me e disse: “Eu vou sempre à 
igreja!”. Ele surpreendeu-se e perguntou-me porque é que eu 
acreditava em Deus. Respondi: “O universo deve ter um fim e 
julgo que o fim do universo está nas mãos de Deus”. Ele reagiu 
bem pois me disse que eu era um rapaz muito valente.
Ainda me lembro como no dia 9 de maio de 1999, no fim da 
celebração eucarística presidida por João Paulo II, em 
Bucareste, na presença do Patriarca Teoctist, católicos e 
ortodoxos começaram a gritar inesperadamente “Unitate! 
Unitate!”, que quer dizer “unidade” em romeno. Foi nessa 
primeira visita do Papa que soube da Universidade.
Costumo dizer como os Padres da Igreja que não há caminho 
mais comprido que o da mente ao coração, e para mim em 
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particular, ser um ortodoxo numa universidade pontifício foi 
uma ligação entre a mente e o coração. Agradeço aos 
benfeitores porque a sua contribuição foi fundamental.
Em 2002, o Patriarca Teoctist devolveu a visita a João Paulo II 
em Roma e nessa ocasião ambos assinaram uma declaração 
conjunta na qual reafirmavam o compromisso de “rezar e 
trabalhar pela unidade visível” entre todos os discípulos de 
Cristo. O nosso propósito e o nosso ardente desejo é a plena 
comunhão.
Outro dos problemas do meu país é a emigração: há 
muitíssimos romenos no estrangeiro. A Igreja Ortodoxa 
Romena está muito comprometida em apoiar as famílias 
daqueles que emigraram, cuidando especialmente as crianças 
que ficam sozinhos, porque os seus pais se viram obrigados a 
ir trabalhar para o estrangeiro para poder enviar dinheiro para 
casa. Chamam-se-lhes os “órfãos brancos” e são cerca de 
750.000 (de 5 milhões de crianças que existem na Roménia), 
pela saída de um dos pais ou dos dois.

“Rezar e trabalhar pela 
unidade visível”

Desde nova que sempre amei o Senhor e senti atração pela 
obra de evangelização, mas não recusava a ideia da vocação 
porque pensava nas missões e não queria ir para África. 
Aconteceu-me como a São Filipe de Neri que queria ir para as 
Índias até que um monge lhe disse que as suas Índias iam ser 
Roma.
Estudei Economia e a minha carreira florescia numa empresa 
em crescimento, mas embora gostasse do meu trabalho 
quando ensinava a fé em grupos de oração dedicados o 
aprofundar o ensino da Igreja sentia-me mais realizada, ardia 
o meu coração.
Conheci a história da aparição da Virgem da Revelação em 
Roma, em 1947, a um protestante, Bruno Cornacchiola, que o 
chamou a regressar à verdadeira fonte do Evangelho. E em 
2005 fiz uma viagem de férias a Roma e fui à gruta de “Tre 
Fontane” onde a Virgem tinha aparecido. Então perguntei ao 
Senhor o que queria fazer com a minha vida e nesse momento 

vi duas Irmãs das Missionárias da Divina Revelação e soube 
que estava destinada a ser como elas. Ao princípio rejeitei 
este pensamento um pouco louco, até que, falando com uma 
madre que visitou a Inglaterra lhe perguntei “Como é que se 
sabe se é o Senhor que está a chamar?”, ela me respondeu “O 
amor por Ele ultrapassa todos os outros amores”. Então vim 
para Roma.
E a minha superiora decidiu que eu estudasse Comunicação. E 
agora a minha África é Roma. As famosas obras-primas 
brindam oportunidades para que as pessoas experimentem a 
fé. As pessoas podem fazer uma visita cultural e, através da 
beleza escutar a mensagem do Evangelho pela primeira vez.
É um grande desafio, mas graças a Deus e à formação que 
recebi na Faculdade de Comunicação, desenvolvo-o com mais 
facilidade como guia dos circuitos “Arte e fé”, além das tarefas 
internas de comunicação da minha Congregação. O programa 
de formação da Santa Cruz foi muito relevante e útil.
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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


