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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

Termina mais um ano letivo em que voltei a ter a surpresa 

e seminaristas que se formam em Roma, procedentes de 
dioceses de escassos recursos. Sei que os tempos não estão 
fáceis, dada a crise que se desencadeou com a guerra, pelo 
aumento do preço dos combustíveis, e ainda valorizo mais 
os vossos sacrifícios. Não nos é possível publicar todos os 
testemunhos dos bolseiros pela reduzida dimensão deste 
boletim, mas todas as histórias de vocação são sempre 

emocionantes. Gostaria de vos fazer chegar a gratidão com 

Envio-vos o meu “Bem-hajam!” e o desejo de um bom 
descanso nos meses estivais.

Generosidade 
continua 
a surpreender

@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

Caríssimos Benfeitores,



De “cristão de Domingo” a sacerdote

TESTEMUNHOS

Chamo-me Agustín Seguí (à direita na foto), tenho 29 anos e 
pertenço ao Instituto Miles Christi. Estudo na Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz e o meu irmão, Mariano (à esquerda na 
foto), que também pertence à mesma congregação, virá para o 
ano. Nasci em Ayacucho, na província de Buenos Aires 
(Argentina), a zona dos “gaúchos”, onde a agricultura e a criação 
de gado são os pilares da economia.
Apesar da educação católica que recebi na minha família, eu 
era um “cristão de domingo”, como se diz na Itália. Mas tudo 
mudou quando comecei a estudar medicina, aos 18 anos e fui 
viver para Buenos Aires; aí conheci muitos amigos que viviam 
a fé com alegria. Então entendi que ser cristão é mais do que 
limitar-se a fazer uma série de coisas (muitas das quais eu nem 
sequer praticava). Apercebi-me de que fora da Missa dominical, 
no resto da semana e mesmo no resto do domingo, eu não era 
coerente.
Comecei a ter desejos de aprofundar nas verdades da fé, 
comecei a rezar, a frequentar os sacramentos, a receber 
formação em grupos, a participar em missões, etc. Aos 20 anos 

comecei a perceber qual era a minha vocação. Depois de 
meditar e de rezar, e graças à oração de tanta gente que pede 

Providência. E ingressei no Instituto aos 22 anos.
Comecei a ajudar nas catequeses de crianças, nos grupos de 

que é aceitar o convite de seguir Deus mais de perto, a alegria 
de me entregar por completo. Ao falar disto, percebo que a 

minha história: não é mais do que o início, é só o primeiro “sim” 
dado a Deus.
Ao princípio eu só via que a vocação era uma coisa que Deus 
me pedia e onde a resposta dependia da minha generosidade, 
mas esta não é a perspetiva correta: Deus é que nos dá tudo; é 
certo que uma pessoa se entrega, mas é mediante essa entrega 
que obtém tudo. E isto só se vê quando se tem um diretor 
espiritual.
Agradeço-vos de todo o coração pela vossa ajuda, pelo vosso 
serviço a Deus e à Igreja. Poder estar em Roma, conhecer as 

professores do melhor nível académico, é um enriquecimento 
enorme do qual me sinto muito afortunado e agradecido. 
Muitíssimo obrigado!

D. Mariano Fazio, sacerdote argentino, foi reitor da Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz e atualmente é vigário auxiliar do Opus Dei e professor de História 
das Doutrinas Políticas nessa universidade. Numa entrevista recente decla-
rou: “É espetacular que as pessoas colaborem com obras sociais que ajudam 
os mais desfavorecidos, mas um sacerdote tem um efeito multiplicador: se se 
ajuda um sacerdote a formar-se bem, ele entenderá toda a dimensão de ajuda 
aos mais necessitados e, por isso, a formação que receber redundará num 
serviço direto a todos eles”
Noutro momento acrescentou: “Todo o Papa tem uma dimensão humana, 

-

um grande teólogo da Europa central como Bento XVI, e toda a prática pasto-
ral do continente latino-americano, chamado o “continente da esperança” por 

são muito diferentes e nisto cabe uma grande pluralidade. Esta variedade 
devemos vê-la como uma grande riqueza da Igreja. Mas, pondo de lado as 
preferências, a união com o Papa é essencial. A Igreja, e os católicos, sem o 
Papa não são nada”.

Chamo-me Belvy Delphane Diandaga e sou um sacerdote da 
-

sidade Pontifícia da Santa Cruz. Nasci em 1985, no seio de uma 
família em que o meu pai é católico e a minha mãe protestan-
te, mas desde os quatro anos que comecei a ter desejos de 
acompanhar o meu pai à Missa dominical, mesmo sem ter um 
verdadeiro conhecimento dela, e inscrevi-me aos sete anos na 
catequese católica, sem o avisar. Comecei a ser acólito, sem 

para defender os oprimidos e combater as injustiças do país.

sacerdote e não consigo dizer o que aconteceu nesse dia, mas 
apercebi-me que o Senhor me estava a chamar para o seu 
serviço e falei com o meu pai, quando regressávamos de um 
ensaio do coro da paróquia.
Mais tarde, como seminarista, havia de descobrir, através dos 
estudos teológicos, que a Eucaristia é o sacramento dos 
sacramentos, o centro de toda a espiritualidade, porque é o 
sacramento onde Cristo está totalmente presente, e cada vez 
me apercebi mais da sublimidade e da nobreza do sacerdócio.
Mais de noventa por cento da população do Congo é cristã, e 

-
ca cada vez avança mais no nosso país, e é cada vez mais 
necessário ter sacerdotes bem formados e com boa preparação 

cultural, para trabalhar, não só na própria formação do clero e 
do povo de Deus, como também na evangelização e na 
atenção dos pobres e dos que são indigentes quer espiritual 
quer materialmente. Por isso, depois de completar a formação 
e ordenado sacerdote decidi ingressar na École Normale 
Supérieure
Mas quem é que poderia imaginar que a nossa diocese, tão 
pobre em recursos materiais, pudesse ter a oportunidade de 
formar algum sacerdote no estrangeiro? No entanto, dois anos 
mais tarde, o meu bispo considerou que eu fosse para Roma. 

benfeitores: só posso rezar por eles cada dia para que Deus os 
encha de graça e de bênçãos.

A Igreja, e os católicos, 
sem o Papa não são nada”

Agustín Seguí (à direita)  |  ARGENTINA

“Não consigo exprimir 
por palavras a minha gratidão”

Belvy Delphane Diandaga |  CONGO
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