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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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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

Surpreende-nos a alegria com que vivem os pobres. E não 
deveria surpreender-nos: a pobreza dá asas ao coração e ele 
pode respirar. Ao ajudar aqueles que não têm, não o fazemos 
para que se tornem menos alegres: aí a alegria procede de 
sentir como há quem se preocupa com eles e da nossa parte 
a alegria de nos desprendermos de alguma coisa por amor 
a Jesus e aos outros. Cada pequena dádiva tem um efeito 
multiplicador porque ao dar de comer a um seminarista ou 
sacerdote em Roma, ele dará do que aprendeu a muitas almas. 

Tendo ainda diante dos olhos a pobreza em que Jesus nasceu 
e a alegria com que O mimaram Maria e José, a alegria dos 
pastores e a alegria dos magos ao encontrá-lo, agradeço-vos 
tudo o que têm feito pela Igreja!

Arriscar na
Evangelização

@benfeitorespusc 
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TESTEMUNHOS

Sou o padre Elio Azuaje Villejas, venezuelano, da diocese de 
Trujillo, e tenho 47 anos. Sou o terceiro de cinco irmãos e aos 
12 anos já ajudava as Carmelitas do Sagrado Coração, na 
catequese das crianças.
Fui ordenado no dia 15 de agosto de 2000 e desempenhei 
vários cargos pastorais, mas ultimamente sofro com o meu 
povo, que é admirável. A tudo o que já é sabido soma-se a 
contínua desvalorização da moeda que não permite não só ter 
algo que comprar como conseguir ter dinheiro. Toda esta situa-
ção provocou uma emergência humanitária, onde o povo 
agoniza pouco a pouco, e onde o governo não reconhece esta 

fracasso.
A Igreja sempre teve e tem um papel claro. Foi uma voz proféti-
ca que lhe trouxe como consequência o repúdio por parte das 

instituição com credibilidade e alicerce moral diante da situa-
ção desastrosa do país.
Na atualidade, quando a crise chegou a níveis inimagináveis, a 
Igreja, através dos diferentes agentes da pastoral, tratou de dar 
resposta a tantas necessidades, como refeitórios paroquiais, 

insistência é pedir ao mundo uma ajuda humanitária que o 
governo não aceita nem autoriza.
Já morreram sacerdotes e religiosos por não conseguirem 
medicamentos; nos seminários, conventos, escolas, comunida-
des religiosas, estão a passar fome. Agora, mais do que nunca, 
a Igreja está a ser provada porque com fome deve dar de 
comer ao povo faminto, com doenças deve curar o povo ferido, 

Padre Elio Azuaje Villejas  |  VENEZUELA

e numa situação de desespero e caos deve dar testemunho de 

Eu queria estudar liturgia, a arte de celebrar o Mistério da 
Redenção no meio do povo e a favor do povo, e ao Bispo 
pareceu-lhe bem e começamos a tratar disso, mas a profunda 
deterioração política da Venezuela parecia um obstáculo 

obstáculos passam a ser só etapas para o realizar.
Através de um sacerdote da minha diocese que estuda em 
Roma soubemos de um pároco dessa cidade que precisava de 
um colaborador na sua paróquia. E assim pude viajar. É maravi-
lhoso estudar em Roma e tocar a universalidade da Igreja. O 
meu desejo é formar-me bem e regressar à minha diocese para 
servir melhor o povo venezuelano.
A grande pregunta de muitas pessoas é: como é que eu posso 

prova.

“Já morreram sacerdotes e religiosos 
por não conseguirem medicamentos”

Padre Cosmas Agwu Uka  |  NIGÉRIA

“Vivemos numa região (...) onde viver a fé 
católica quer dizer pôr em risco a vida”

Padre Cezar Luis Morbach  |  BRASIL

“A providência de Deus 
nunca me abandonou”
Sou o padre Cezar Luis Morbach, da diocese de Novo Hamburgo, 
no Rio Grande do Sul- nasci em 1984 e sou o quarto de cinco 

recebi o exemplo de honestidade, simplicidade, mas sobretudo, 

socorrendo pessoas necessitadas, realizando trabalhos de 
limpeza dos lugares de culto e de preparação das celebrações 
litúrgicas.

Quanto a mim, trabalhava de dia e estudava de noite. Trabalhei 
quatro anos na indústria do calçado e outros quatro na do 
mobiliário. Fiz o secundário e comecei o curso de matemática 

2006, por ocasião de um encontro com um amigo de infância, 

de novo. Então renunciei ao trabalho, ao curso universitário, aos 
meus projetos, à minha namorada... deixei tudo para entrar no 
Seminário Propedêutico de Novo Hamburgo.
Fui ordenado em 2013. Primeiro, fui vigário paroquial e, a partir 

doutoramento em eclesiologia. Quando terminar vou dar 
assistência à formação académica dos seminaristas da minha 
diocese, assim como do clero, porque a formação permanente é 

sempre urgente e muito necessária tanto para o clero como 
para os leigos. Além disso estarei à disposição para ensinar na 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Hamburgo só me pode dar um pequeno apoio para os meus 
estudos, muito longe de cobrir as necessidades básicas. Este 
projeto não seria possível sem a generosa ajuda dos meus 
benfeitores aos que dirijo todo o meu agradecimento pelo bem 
que fazem a mim, e à minha igreja diocesana; muito obrigado e 

plenamente na minha vida.
Com as minhas orações, gratidão e bênção!

Chamo-me Cosmas Agwu Uka, e sou do Norte da Nigéria. Os 

A minha viagem no mundo começou a 29 de junho de 1990. 
-

rio”, que me obrigava a rezar o terço diariamente e a ler a 
Bíblia. Vivemos numa região predominantemente muçulmana, 
onde viver a fé católica quer dizer pôr em risco a vida, mas isso 
realmente fortaleceu e minha fé.

fui acólito. Os meus pais matricularam-me no seminário 
menor e, depois de um ano de discernimento, foi-me imposta 
a batina, o que foi para mim uma etapa fundamental no meu 

posto as minhas mãos no arado e não podia olhar para trás. A 

que ser luz para o mundo. Era uma grande responsabilidade, 
mas deu-me alegria.

-
gia que acabei em 2017. A boa formação é imprescindível para 
se ser um sacerdote, é um pilar da sua vocação, uma vez que 
lhe ensina a apreciar a sabedoria da Igreja para poder ser um 

para estar junto das pessoas, para as ensinar, rezar com elas e 
alimentar a sua fé.
Providencialmente fui ordenado no mesmo dia em que fui 
batizado: 21 de julho de 2018, passados 28 anos. Então, come-
cei a trabalhar como formador no seminário; foi uma expe-
riência maravilhosa: acompanhar os jovens e vibrantes semi-
naristas a discernir o seu chamamento ao sacerdócio. Mas a 
minha vida como sacerdote está cheia de outras experiências 

como a celebração dos sacramentos especialmente a celebra-
ção diária da Santa Missa.
Viu-se que era necessário que houvesse formadores no seminá-

-
sidade pontifícia em Roma, mas não foi aceite pela grande 
quantidade de pedidos que estava a receber. Soubemos da 

que o nosso pedido tinha sido aceite.
O meu tempo em Roma é realmente maravilhoso e o estudo da 

comos meus benfeitores por me brindarem esta oportunidade 
e asseguro-lhes as minhas orações.
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