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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

A sua generosidade permitiu que muitos estudantes, 
provenientes de diversas dioceses e países com 
carências económicas, pudessem estudar na 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz.

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

Ucrânia. Rezamos pela paz e percebemos que não faz 
sentido que pessoas que se dizem cristãs atuem deste modo. 
Com a ânsia de ajudar aqueles que sofrem pelos efeitos da 
guerra, não podemos esquecer-nos de rezar mais. Só Deus 
pode iluminar os homens que têm poder. Só Deus sabe de 
que modo, deste terrível mal se podem tirar bens. Só Deus 
pode converter os corações para que afoguem o desejo da 
vingança e da retaliação. Unimo-nos à prece do Papa que 

quis consagrar ambas as nações ao Imaculado Coração de 
Maria: essa união ainda dá mais força àquela que já tem 

envio-vos os votos de uma Santa Páscoa!

Rezemos
pela Paz!

@benfeitorespusc 

ALGUNS NÚMEROS DA UNIVERSIDADE:

131
países de

todo o mundo
enviam alunos

122
antigos alunos

foram ordenados
bispos, desde 1989

1604
sacerdotes
receberam
formação

Obrigado!

QUANTO CUSTA, POR ANO, UM ALUNO EM ROMA?

Alojamento e manutenção: 11.000 € 

Formação humana e espiritual: 800 € 

Matrícula universitária: 2.700 € 

Complemento por formação académica: 3.500 € 

TOTAL: 18.000 € 

Os seus donativos podem ser feitos para o IBAN

PT50 0033 0000 45560379693 05

AGRADECEMOS OS SEUS DONATIVOS



TESTEMUNHOS

Bohdan Luhovyi, de 26 anos e Ihor Bazan, de 24, são dois dos oito estudantes 
ucranianos que se estão a formar na Universidade Pontifícia da Santa Cruz. 
Ambos são seminaristas do Colégio Basiliano greco-católico de São Josafat.

“Obrigado por se unirem connosco”

Nasci na cidade de Bolekhiv, na parte ocidental da Ucrânia, e 
depois da escola estive no seminário de Kiev, durante seis 
anos. Pertenço à arquieparquia de Kiev, por isso, embora tenha 
nascido noutra região, posso dizer que Kiev se tornou o meu 
lar. Tenho muitos amigos e conhecidos ali e telefono-lhes com 
frequência e escrevo-lhes para saber se está tudo bem porque 
estou preocupado pela sua vida e segurança. O exército russo 
está a matar civis e a tentar derrocar o governo democrático.
Na minha opinião, a Ucrânia está muito longe da Rússia em 

-
mente, pelo que tem sofrido com frequência a violência de 
diferentes regimes russos. Os nossos valores são a liberdade, a 

democracia, a igualdade, a dignidade humana, o trabalho e o 
amor à pátria. Na Rússia o governo tem sido sempre de um 

tinha atacado a Ucrânia em 2014, quando anexou a Crimeia, e 
o que está a acontecer connosco irá acontecer com outros 
países limítrofes.
A Igreja greco-católica desempenhou um papel muito impor-
tante na preservação e no desenvolvimento da nossa cultura, e 
na fé e pensamento dos povos eslavos, desde o começo do 
cristianismo na Rus’ de Kiev. A nossa Igreja foi sempre indepen-
dente das autoridades políticas, ao contrário da Igreja Ortodo-
xa Russa, o que lhes produz, por vezes, a censura na pregação 
da Palavra de Deus. Durante a perseguição da nossa Igreja por 
parte do regime comunista, as pessoas rezavam em caves, às 
escondidas, porque as autoridades mandavam bispos e sacer-
dotes para a Sibéria ou fuzilavam-nos. A mesma coisa aconte-
ceu com a Igreja greco-católica romena, durante o regime de 
Ceausescu, que foi a mais perseguida.
A ajuda que nos podem dar é, em primeiro lugar com a oração, 
porque só Deus pode vencer este mal da guerra. Depois 
também através da transferência de dinheiro e o envio de 
alimentos e de outras coisas. Muito obrigado por se unirem 
connosco e com o nosso povo!

Nasci em Ternópil, e pertenço à arquieparquia de Leópolis. 
Estou há seis meses em Roma e devo confessar que neste 
momento tudo é muito difícil para mim. Não fugi da guerra. 
Todos os meus pensamentos estão na Ucrânia, nos meus 
amigos que estão a combater. Sinto-me ansioso pelo meu lar, a 
minha gente e o meu país. Inclino-me e ajoelho-me diante de 
Deus. Pela minha parte, tudo o que eu posso fazer é rezar e 
dizer a verdade sobre a situação no país e procurar oportuni-

estão a sofrer. Comunico-me diariamente com os adolescentes 
ucranianos que sofrem a guerra, dando-lhes apoio psicológico, 
contando-lhes histórias que os ajudem a não pensar tanto na 
guerra, e a pensar como actuar em diferentes situações e 
manter a calma.
Cresci numa família onde os valores cristãos são o fundamen-
tal. Na minha primeira infância já estava muito interessado na 
religião. Devo dizer que a minha bisavó teve nisso um grande 

papel: encantava-me falar com ela e escutá-la; falava-me 
sobre as tradições ucranianas, sobre a Segunda Guerra 
Mundial, cantava-me canções e ensinou-me muitos poemas. 
Falava-lhe dos meus planos e de tudo o que acontecia na 
minha vida. Morreu há três anos e, como queria conservar a sua 
recordação, escrevi um livro sobre ela; aí recompilei as nossas 
histórias comuns, história da sua época da guerra e muito mais.
No entanto, ao crescer, deixei de pensar em ser sacerdote. Fui 
estudar jornalismo e trabalhei como locutor numa emissora de 
rádio cristã e foi aí que comecei a estudar o tema da religião de 
um modo diferente, a ler a Bíblia, a conhecer a liturgia, a pensar 
em porque é que creio em Deus. Mas estar aqui em Roma era 
um sonho, uma oportunidade que aproveitei. Lembro-me de ter 
rezado há uns anos para vir para Roma e poder aprender muito, 
formar-me aqui e obter novas experiências que serão a base da 
minha atividade futura. Estudo comunicação institucional.
Os governos russos promoveram a língua russa na Ucrânia 
durante muito tempo, por isso os ucranianos entendem o russo, 
por exemplo, eu nunca estudei russo, mas entendo-o perfeita-

-
são quando era criança. Na televisão quase não se falava 
ucraniano; falava-se russo na rádio e escutava-se música russa. 
A Igreja greco-católica ucraniana desempenhou um papel 
muito importante na preservação e desenvolvimento da cultu-
ra, da fé e do pensamento dos povos eslavos desde o início do 
cristianismo.
É verdade que o Oeste da Ucrânia é mais pró-ucraniano, mais 
consciente da sua identidade nacional, enquanto o Leste não, 
mas esse problema remonta-se à tragédia do Holodomor. O 
Holodomor (“matar à fome”), foi um dos maiores genocídios do 
século XX, entre 1932 e 1933, morreram à fome cerca de 8 
milhões de ucranianos no Leste, que foram substituídos por 

-
cação” global e os ucranianos sabem bem o que é viver sob um 
regime ditatorial, mas não é justo que a Ucrânia tenha que 
sofrer sempre, por isso pedimos uma ajuda especial.

“A ajuda que nos podem 
dar é, em primeiro lugar 
com a oração”.

Bohdan Luhovyi

Ihor Bazan
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