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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 

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
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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
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PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

Caríssimos Benfeitores: mais um ano que se inicia, com 
a perspetiva animadora de regressar à normalidade, que 
também tem os seus inconvenientes, como o aumento do 
trânsito, mas nos dá tantas ocasiões para agradecer esses 
inconvenientes. A vida há de ser sempre composta por coisas 
agradáveis e dolorosas, e, para nós, as dolorosas são até 
melhores, porque nos unem à Cruz de Jesus. Ao pensar nas 
condições de vida de tantos milhões de irmãos e irmãs 
nossas por todo o mundo, percebemos que não temos razão 

em nos queixar. E sentimos a alegria de poder contribuir para 
que essas condições sejam mais concordes com a dignidade 

coração as vossas orações, sacrifícios e donativos!

É GRANDE
A MISSÃO



TESTEMUNHOS

Chamo-me Antoine Tiabondou, e sou um sacerdote de 
Burkina Faso. Tenho 40 anos e em 2017 licenciei-me em 
Comunicação Social e Institucional em Roma. no ano 
passado regressei à Universidade Pontifícia da Santa Cruz 
para fazer o doutoramento porque o meu bispo se aperce-
beu da importância desta formação.
Nasci na cidade de Piela, em 1981. A minha família é uma 
família católica e feliz. Somos sete irmãos. O meu pai já 
morreu; era catequista e, no meu país, ser catequista é um 
ministério importante que foi instituído pela Igreja no meu 
país desde o início da evangelização. Os meus pais 
receberam uma formação especial durante quatro anos e 
depois foram enviados pelo pároco a várias aldeias onde o 
meu pai tinha que ensinar os catecúmenos para receberem 
os sacramentos da iniciação cristã e o matrimónio. Por isso 
a figura do catequista é tão importante: ele assegura a 
permanência da Igreja em lugares remotos, onde o 
sacerdote só pode ir poucas vezes. Todos os domingos, o 
catequista reúne a comunidade e preside à oração domini-

Antoine Tiabondou  |  BURKINA FASO

cal. Escuta-se a Palavra de Deus, partilha-se e faz-se uma oração 
comum pelas intenções da comunidade e da Igreja. Às vezes, o 
catequista distribui a Comunhão aos fiéis presentes e depois dá a 
catequese e visita os doentes. Em última instância é o catequista 
que está a cargo do povo da sua comunidade, porque o guia e 
anima com o anúncio do Evangelho e na espera do sacerdote.
Foi assim que decorreu a minha infância e foi assim que cresceu 
em mim o desejo de ser sacerdote, logo que tinha cinco anos: via 
a falta que fazia e o desejo que o povo tinha pela presença do 
sacerdote. Este desejo beneficiou do contacto de um sacerdote 
francês, redentorista, que vinha celebrar à nossa aldeia. Ainda 
guardo no meu coração uma recordação muito viva dele: a sua 
simplicidade, a sua proximidade do meu pai, a sua facilidade para 
dialogar com os jovens, com os líderes da religião tradicional e 
com os islâmicos, uma vez que no meu país há de tudo. Foi ele 
quem me apresentou para poder ingressar no seminário menor 
de Santo Agostinho de Baskouré, na diocese de Koupéla, em 
setembro de 1993; fui ordenado em 2008.
Foi um sacrifício para a minha diocese que eu estivesse fora 
estes anos para me formar, pela falta que há de sacerdotes. No 
entanto, é muito necessário, não só para ter bons e santos 
sacerdotes, como para que estes estejam preparados para a tarefa 
de evangelização, sobretudo através dos meios de comunicação. 
Por isso, em junho de 2017 regressei à minha terra para me 
ocupar sobretudo das escolas católicas e da Rádio Taanba, uma 
rádio diocesana. Mas o bispo quis que eu regressasse em 2020, 
em plena crise da pandemia, para fazer o doutoramento, por se 
aperceber da excelência da formação aqui. Foi uma grande 
bênção conseguir uma bolsa em plena pandemia.

“Foi uma grande bênção 
conseguir uma bolsa 
em plena pandemia”

“Foi um sacrifício para a 
minha diocese que eu 
estivesse fora estes anos 
para me formar, pela falta 
que há de sacerdotes.”



Chamo-me Joseph Jayamanna, sou seminarista de 
Colombo no Sri Lanka, tenho 25 anos, e resido no 
Seminário Internacional Sedes Sapientiae, em Roma. A 
minha vocação foi surgindo enquanto era acólito na minha 
paróquia de Pamunugama. Depois de receber a Primeira 
Comunhão comecei a ir à Missa todos os dias. Não sei 
como o hei-de explicar, mas o desejo de ser sacerdote 
surgiu e começou a crescer. E, logo que ingressei no 
Seminário Menor de St. Aloysius, aos 14 anos, Deus 

conduziu-me sempre. A minha diocese tem mais de 500 
sacerdotes e abunda em vocações, mas carece de recursos para 
os formar bem. Um dos seus compromissos principais é 
transmitir a fé ao povo de Deus, perdido nas aldeias longínquas; 
outro é formar os seminaristas do país. Por isso, quando envia 
seminaristas a Roma é para que regressem com uma formação 
mais completa e integral e possam formar os futuros sacerdotes. 
Uma vocação que se nutre aqui em Roma será uma grande ajuda 
para milhares de jovens que estudam para o sacerdócio.

Sou o padre Queirós Figeiras, nasci em Kibala, na Província 
do Quanza Sul, em Angola, em 1978, mas em 1983, por 
causa da guerra civil, tivemos que nos mudar para os 
arredores de Luanda, onde cresci, sendo o segundo de sete 
filhos. O compositor angolano Waldemar Bastos, criado em 
Portugal, tornou famosa a canção “Velha Chica”, cantada 
pela Dulce Pontes, cuja letra diz: “Antigamente a velha 
Chica vendia cola e gengibre/ E lá pela tarde ela lavava a 
roupa do patrão importante/ E nós os miúdos lá da escola 
perguntávamos à vovó Chica/ Qual era a razão daquela 
pobreza, daquele nosso sofrimento/ Xé menino, não fala 
política/ Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos/ 
Ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento”. É uma 
canção que canta o sofrimento de um povo inocente e as 
perguntas das crianças face à guerra. Eu fui um desses 
meninos. Em Luanda frequentei a catequese e conheci a 
minha vocação, entrando para o seminário em 1998; um 
ano depois tive que interromper para ir para a tropa, mas 
graças à oposição da minha família e à intervenção de 
Deus não fui para a guerra e pude voltar ao seminário.
Num mundo globalizado como o nosso, a única instituição 
que fica ao lado das pessoas quando o estado falha, a 
economia falha, a saúde falha, é a Igreja. Apesar das guerras 
e das perseguições, os sacerdotes e os missionários 
permanecem naqueles lugares e entre aqueles que mais 
padecem da injustiça. Desde a minha ordenação até 2019, 

Queirós Figeiras  |  ANGOLA

fui pároco numa das paróquias mais povoadas, de Viana, uma 
das três dioceses de Luanda: a paróquia de São Paulo. Aqui pude 
ver como é grande a missão à qual Deus me chamava. A guerra 
matou meio milhão de pessoas e desalojou um milhão, fez mais 
de 3.000 crianças soldados e 5.000 meninas concubinas de 
soldados, mas eu anseio com aquilo que cantava a Velha Chica. 
A canção ainda diz: “E o tempo passou e a Velha Chica, só mais 
velha ficou/ Ela somente fez uma kubata com teto de zinco/ Mas 
quem vê o rosto daquela senhora, só vê rugas do sofrimento/ E 
ela agora só diz: Xé menino, quando morrer, quero ver Angola 
em paz”. Estudo na Universidade Pontifícia da Santa Cruz e 
gostava de contribuir para essa paz.

“Apesar das guerras e das perseguições, os 
sacerdotes e os missionários permanecem”

Joseph Jayamanna  |  Sri Lanka

“Deus conduziu-me 
sempre”
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