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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

No início de um novo ano letivo, venho agradecer, em nome 
dos bolseiros, as vossas orações e sacrifícios por eles. Neste 
número do boletim informativo só aparecem testemunhos de 
África. Não é a única região do mundo onde é difícil conseguir 
recursos para formar seminaristas e sacerdotes, mas talvez 
seja aquela que mais impressiona pela carência de tudo e 
uma superabundância de alegria, de generosidade, de um 

nos toca e nos faz pensar em como viver melhor esse mesmo 
cristianismo.

Desejo de servir 
os outros

@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,
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“Toquei o amor de Deus 
quando vi a nossa igreja 
reconstruída”

TESTEMUNHOS

Chamo-me Théogene Ndagijimana, venho do Ruanda e estudo 
Direito Canónico. Nasci a 11 de julho de 1988, no seio de uma 
família católica. O meu pai morreu quando eu tinha nove anos 

como o meu pai, a nossa primeira educadora na fé. Vivíamos 
entre muitas denominações cristãs e a minha mãe ia-nos 
ensinando as orações e aquilo que carateriza a nossa fé católi-

Também me ajudaram as pessoas da família alargada da 
minha mãe; infelizmente, todas elas foram massacradas 
durante o genocídio. Por exemplo, lembro-me de que, antes de 
fazer três anos, quando ia visitar o meu tio materno, ele me 
acordava muito cedo para irmos juntos à Missa num dia de 
semana. Não tenho nenhuma dúvida de que a educação que 
recebi na minha família é a raiz principal da minha vocação 
sacerdotal.
Depois de fazer a Primeira Comunhão, comecei a ajudar à 
Missa como acólito e a observar os sacerdotes da nossa 
paróquia que faziam tudo o que era possível para trazer a 
esperança à nossa comunidade ferida pelo genocídio de 1994. 

órfãos e tinham presenciado a morte dos seus seres mais 
queridos de uma forma tão atroz, eu perguntava como é que 
também podia contribuir para esta obra de Deus. Isto começou 
a acontecer-me em 1999, quando estava no 5º ano. Nessa 
altura, preparava-me para o Crisma e já estávamos há 5 anos 
sem igreja para celebrar. Celebrava-se no campo ou num 
pequeno salão. Havia uma igreja, mas dentro dela tinham sido 
massacradas muitas pessoas que se tinham refugiado lá, e 
pensavam convertê-la num memorial das vítimas. Depois, 
graças a Deus, foi renovada e reabilitada.
Toquei o amor de Deus quando vi a nossa igreja reconstruída e 
também quando, depois da morte do meu pai, umas pessoas 
ajudaram a minha mãe a pagar os nossos estudos. Ao ver as 
feridas da nossa sociedade e as obras de caridade que se 
faziam, o meu coração impeliu-me a testemunhar o amor de 

sobre a minha vocação. Depois escrevi uma carta ao bispo a 
solicitar o meu ingresso no seminário maior.

Ruanda é um dos países mais pequenos de África, mas é conhe-
cido pela dolorosa história do genocídio. A sociedade está 
muito ferida, mas, pela graça de Deus, pouco a pouco vai-se 
avançando na reconciliação. Na minha diocese, por exemplo, 

muitos problemas de insegurança, de emigração, e económicos. 

-
mos a fazer, unindo os sobreviventes do genocídio com os 
genocidas, fazendo-os sentar e falar sobre o futuro do país.
Por isso quero agradecer aos benfeitores que nos ajudam tanto 
e também pedir-lhes que rezem por mim, para que eu possa ser 

meu país.

Chamo-me Révocat Habiyaremye, também sou do Ruanda e 
estudo teologia. Nasci a 9 de novembro de 1989. Somos oito 

meu pai morreu quando eu tinha 5 meses. A minha mãe ainda 
vive e tem 74 anos. O meu pai dirigia o coro paroquial e todos 
crescemos nesse coro e somos um bocado músicos. A minha 
mãe fez tudo para que pudéssemos ser educados, e colocou os 
rapazes no seminário menor, embora lhe fosse difícil pagar. 
Dois dos meus irmãos também são sacerdotes. Os outros são 

Quando estava no seminário e pensava sobre a minha vida 
futura, falei ao meu diretor espiritual de que gostava de me 
dedicar a escutar os outros e a acompanhar ou guiar as 
pessoas necessitadas. Por isso estou a estudar teologia espiri-
tual, para aprofundar sobre o acompanhamento, direção e 
escuta espiritual. Depois do genocídio é imprescindível uma 
ajuda ao povo do Ruanda no âmbito espiritual, porque é o 

problemas psicológicos vi que muitas pessoas precisam de ser 
escutadas, acompanhadas e guiadas. Tenho a certeza de que 
depois de terminar os meus estudos vou ter oportunidade de 
ajudar o meu país e a minha diocese num sentido humano e 
espiritual.
Também queria terminar agradecendo com todo o meu 
coração aos nossos benfeitores, que nunca deixam de pensar 
em nós, que nunca deixam de ajudar as nossas dioceses e a 
nossa igreja tão necessitada. Pelo que muito obrigado! Ofere-
cerei Missas por vocês e que Deus sempre vos abençoe!

Théogene Ndagijimana y Révocat Habiyaremye  |  RUANDA

“O meu coração impeliu-me a 
testemunhar o amor de Deus para 

fazer nada”.
Théogene Ndagijimana

“Tenho a certeza de que depois de 
terminar os meus estudos vou (...) 

ajudar o meu país e a minha diocese 
num sentido humano e espiritual”.

Révocat Habiyaremye

Chamo-me Temesgen Bekele Wecho, e sou um 
sacerdote do Vicariato de Hosanna, no sul, a região 

em 1987 e vim estudar teologia bíblica em Roma. Vivo 
no Colégio Sacerdotal Tiberino, graças a uma bolsa, 
onde partilho a minha vida com sacerdotes de todo o 
mundo. Não me foi fácil sobretudo por causa das 
línguas – o grego e o hebraico bíblicos –, mas no meu 
vicariato, onde somos mais de 40 sacerdotes, só quatro 
é que têm licenciatura e nenhum deles tem este tipo 
de formação.
A minha família é piedosa e eu sou o primeiro rapaz, 

mim ainda nasceu outro rapaz. A minha família vive da 
agricultura, uma agricultura de subsistência.
Sempre admirei o grande trabalho e a grande obra 

vicariato, por exemplo, contribuindo para a educação, 
construindo escolas, assim como no setor da saúde, 

parte daquela obra que crescia diante dos meus olhos, 
e graças a Deus, fui ordenado em 2016.
A Igreja Católica no meu país é minoritária. A maior 
parte dos cristãos etíopes pertencem à Igreja 
Ortodoxa, e mesmo os católicos têm dois ritos: o 
latino, que é o meu, e o etíope. Os cristãos de rito 
latino dependem diretamente da Santa Sé.
Ao princípio a minha adaptação aqui foi difícil pelo 
choque de culturas e de línguas, mas pouco a pouco 
vou-me familiarizando, e cada dia me sinto mais feliz 
por estar aqui. Agradeço-lhes imenso que me tenham 
dado esta oportunidade porque o vicariato e a minha 
família são tão pobres que nunca teriam capacidade 

agradece muitíssimo. Não tenho sequer palavras 
adequadas para vos manifestar o meu sincero 
agradecimento. Só queria assegurar-vos de que rezo 
por vocês. Que Deus vos abençoe e às vossas famílias 
em todos os vossos esforços.

Temesgen Bekele Wecho  |  

Devo-vos o poder 
estar aqui
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