
Chamava à Eucaristia “a minha autoestrada
para o Céu”. Aos 15 anos, desenvolveu uma
forma grave de leucemia e morreu em
menos de duas semanas, a 12 de Outubro
de 2006. O seu último desejo foi o de ser en-
terrado em Assis. O seu corpo embalsa-
mado – de jeans, casaco de treino e ténis –

repousa na igreja “Santa Maria Maggiore”, o
lugar onde São Francisco despiu a roupa
distinta que vestia para passar a pertencer
inteiramente a Deus.

Tal como outros adolescentes, Carlo tinha
fascínio pelo mundo dos computadores. Es-
tudou intensamente algoritmos e Ciências
da Computação. Também aqui o seu amor
pela Eucaristia esteve no centro. Aos 11
anos criou um site que, entretanto, foi tra-
duzido para 17 línguas e no qual documen-
tou 136 milagres eucarísticos de todos os
continentes (www.miracolieucaristici.org).
“Acho que muitas pessoas não têm verda-

Aproxima-se um novo ano e todos vemos
que não será um ano fácil. Mais uma razão
para olharmos com esperança para o que é
imutável e que certamente nos pode guiar
também em tempos difíceis: o próprio Deus.
O próprio Jesus fez essa pro-
messa antes de subir ao Céu: “E
vede: estarei sempre convosco
até ao fim dos tempos.” (Mt
28,20) Ele mantém esta pro-
messa também hoje, porque
onde quer que um padre pro-
nuncie as palavras da consagração sobre o
vinho e o pão, o Senhor torna-se realmente
presente em Corpo e Sangue.

Esta realidade foi o alimento da vida dum
jovem beatificado há poucos meses, no 
dia 10 de Outubro de 2020, em Assis: Carlo
Acutis. Nasceu em Londres, em 1991, e foi
criado em Milão, como filho único, no seio
duma família abastada. A Primeira Comu-
nhão acendeu um profundo anseio pela Eu-
caristia no coração deste rapazinho de 7
anos. Todos os dias ele ia à Missa para rece-
ber Jesus. “Estar sempre unido a Jesus – 
é esse o meu projecto de vida”, dizia. 

deira consciência do valor da Santa Missa”,
dizia Carlo. Estava convencido: “Quando fi-
camos muito tempo ao sol, bronzeamo-nos.
Mas quando permanecemos diante de
Jesus na Eucaristia, tornamo-nos santos.” A
sua própria vida foi prova disso. A sua prima
Flávia testemunhou que não se lembra de

ter visto Carlo triste. “A tristeza
é o olhar voltado para si próprio.
A alegria é o olhar voltado para
Deus. ”

Queridos amigos, que esta ale-
gria sobrenatural vos acompa-

nhe ao longo do ano inteiro e vos dê forças
para oferecer a Deus até as situações dolo-
rosas, como Carlo o fez com a sua doença,
“pelo Papa e pela Igreja”, e especialmente
por todos os sacerdotes que nos trazem o
Senhor à terra, na Missa. Obrigado também
por apoiardes os seminaristas que querem
pôr-se ao serviço da Eucaristia.

Desejo-vos, grato, um abençoado Ano Novo,

P. Martin Maria Barta
Assistente Espiritual

“Onde um padre pronuncia
as palavras da consagração,
o Senhor torna-se realmente
presente entre nós.”

A Eucaristia foi o caminho
dele para o Céu: 

Carlo Acutis.

Seminaristas

“Como é que podemos
estar tristes se temos
sempre Deus connosco?
No fundo, temos ainda
mais sorte do que os 
discípulos no tempo de
Jesus, porque podemos
encontrá-l’O sempre 
pessoalmente. Basta 
entrar na igreja mais
próxima.”
Beato Carlo Acutis
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África

A maioria deles estuda e reza em África.
Mesmo em Mongo, um Vicariato Apostólico
no Chade, onde os Cristãos representam
apenas 1% da população de 3,5 milhões
(95% são muçulmanos), há seis seminaris-
tas: Matthieu, Apollinaire, Jean-Baptiste,
Emmanuel, Louis e Gregoire-Marie. “Eles
conhecem o país e a vida nas aldeias. Leva-
rão a Boa Nova para a vida”, disse o Vigário
Geral em Mongo. O Vicariato é tão grande
como França, as seis paróquias são enor-
mes, as vias de comunicação são subdesen-
volvidas. Anos de seca produziram apenas
colheitas escassas e a pandemia do corona-
vírus originou custos adicionais. A forma-
ção não pode parar, pois especialmente
nesta região são precisos urgentemente 
padres de lá. Preenchemos os buracos do
orçamento do seminário, com 3.000 €.

A Diocese de Inongo, na República Demo-
crática do Congo, não iria muito longe com
este montante. Os seus 57 seminaristas 
enfrentam problemas parecidos: região

“Viver segundo o 
Coração de Jesus”

A batina revela: queremos anunciar a 
Boa Nova de Jesus. Seminaristas de Inongo.

pobre, custos da pandemia, distâncias
enormes. Mas também aqui o amor a Cristo
persiste. No caso de Joel Nzenza, um dos
57, surgiu ao ver uma batina. “Foi a pri-
meira vez que vi um padre. A batina branca
brilhava.” Joel tinha apenas 10 anos. “Ele
veio à nossa aldeia e falou com tanto entu-
siasmo sobre Jesus que acreditei que o 
Salvador estava entre nós.” Hoje, sabe: “Foi
assim, porque o padre fala connosco pelo
próprio Jesus”. Ele quer fazer o mesmo. “A
formação ajuda-me a perceber o mistério
do sacerdócio e a viver segundo o Coração
de Jesus”.

Também Ferdinand Ikela reconheceu aí a
sua vocação, através do exemplo de um
padre. Tinha 8 anos e ficou profundamente
impressionado com a maneira de viver e de
trabalhar do padre. Era o pároco da sua pa-
róquia. “Eu queria perceber como se podia
viver assim, queria ser como ele.” Ferdi-
nand pergunta ao seu pai o que é preciso
fazer para se tornar padre. A resposta: “Tens

que ser baptizado, ir à escola, ir à Missa todos
os dias e falar com o padre para que ele te
diga o que mais é preciso.” Ferdinand ave-
rigua, participa na catequese, é baptizado
e vai para o seminário menor. Mas é forçado
a deixá-lo, pois os custos são muito altos. O
pai, professor, agora desempregado, vende
os seus últimos bens e possibilita assim a
continuação da formação do filho até ao 
seminário maior.

Agora, o Bispo D. Donatien Bafuidinsoni 
de Inongo pede ajuda para o Ferdinand e
para os outros, e também bate à nossa
porta. Ajudamo-lo e aos seus 57 seminaris-
tas com 28.500 €, este ano. Porque, como
diz o Papa Francisco, “nenhuma vocação
vive para si. A vocação nasce do coração 
de Deus e germina no solo bom do 
povo crente, na experiência do amor 
fraterno”. •

Os 1,35 mil milhões de Católicos do mundo representam cerca de 18% da po-
pulação mundial. Têm 5.377 bispos e 414.000 padres. O futuro está nos se-
minários. São 116.000 os jovens que aí se preparam para o sacerdócio. Um
em cada oito é apoiado por vós.

A formação não pode parar: 
Matthieu, um dos seis do Chade. 

Querem servir, no 
amor fraterno: seminaristas de Inongo.

Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.



Verdadeiro
Herói

Quem acredita, vive uma história de amor. Porque acreditar é “a forma ma-
ravilhosa de realizar o amor na vida através da vocação de seguir Cristo” (São
João Paulo II).

Isto aplica-se sobretudo à entrega amorosa
do padre na vida quotidiana, durante toda
uma vida, como descreve o doutor da Igreja
Tomás de Aquino nas últimas palavras que
se lhe conhecem: “Por amor a Ti, estudei,
velei e lutei; preguei e ensinei sobre Ti...
Nunca disse nada contra Ti, mas se o tiver
feito inconscientemente, deixo tudo inteira-
mente à correcção da Igreja Romana.” É
para uma vida assim, de amor a Deus e de
obediência à Igreja, que se preparam os se-
minaristas. Já o sentiam no coração quando
disseram sim ao chamamento de Deus e
sabem que, mais tarde, como sacerdotes,
irão, com este amor, “continuar a obra da re-
denção na terra”, como dizia o Santo Cura
de Ars. Esse é o cerne da sua vocação, a se-
mente que é cultivada e nutrida no seminá-
rio. Pois “na verdade não temos que formar
administradores e gestores, mas sim irmãos
e pais que acompanhem as pessoas na via-
gem pela vida”. (Papa Francisco).

No Seminário dos Carmelitas de Calcutá,
em Bengala Ocidental/Índia, 18 jovens pre-
param-se para esta vida. Vêm de toda a
Índia para o Seminário da Ordem dedicada

Um alegre sim ao amor de Deus

à Padroeira das Missões, Santa Teresinha de
Lisieux. Aqui vivem em união de espírito
com os irmãos, sem que importe de que re-
canto da Índia vêm. Nessa união de espírito
vão buscar forças para a vida. O seu dia-a-
dia é preenchido ainda com estudo, jardina-
gem e oração.

Trata-se de formação destinada a acompa-
nhar as pessoas ao longo da vida, porque,
mais tarde, como descreveu Santo Agostinho
referindo-se ao seu dia-a-dia, “irão confor-
tar os desanimados, cuidar dos fracos, refu-
tar os adversários, precaver-se contra quem
lhes quer mal, ensinar os que não sabem,
sacudir os indolentes, acalmar os conflituo-
sos, pôr no lugar os presunçosos, encorajar
os desalentados, apaziguar os litigantes,
ajudar os pobres, libertar os oprimidos,
mostrar reconhecimento aos justos, supor-
tar o mal e – ai! – amar todos”.

Também uma vida de amor tem custos. O
seminário pode cobrir quase 80% dos cus-
tos anuais. Pedem-nos os restantes 5.400 €
para se manterem. O seu alegre sim ao amor
de Deus deve valer a pena para nós. •

Índia “Alegrai-vos sempre
no Senhor” 
(Fil 4,4) ....

Jardinagem: 
cuidar da criação
divina.

Curso superior:
“Por amor a Ti”
e aos homens.

Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.



Todos, na euforia da juventude, 
estavam ali desejosos de entregar 
as suas vidas a Deus servindo a 
Igreja e a comunidade. O que 
nenhum deles imaginaria é que 
seriam postos à prova tão cedo e de 
forma tão dramática.

O rapto dos quatro jovens seminaris-
tas teve como objectivo a extorsão de 
dinheiro. Num ambiente cada vez 
mais hostil para os Cristãos, todos os 
cenários seriam possíveis. Dez dias 
depois, um dos quatro seminaristas 
foi encontrado na berma de uma 
estrada, gravemente ferido. No último 
dia de Janeiro, dois outros seminaris-
tas foram também libertados. 

Ficava apenas Michael Nnadi nas 
mãos dos captores. Temia-se o pior. 
Horas depois, já no dia 1 de Feverei-
ro, a notícia que ninguém queria 
ouvir chegou pela voz do Bispo de 
Sokoto. D. Matthew Kukkah anun-
ciou que o quarto seminarista tinha 
sido assassinado. 

“…Sabemos que a força de 
Michael inspirará um exército 
de jovens a seguir os seus 
passos. Marchamos com a 
cruz de Cristo que nos foi 
confiada, não em agonia ou 
dor, porque a nossa salvação 
está na cruz.”

D. Matthew Kukkah, 
na homilia do funeral de Michael

Verdadeiro
Herói

NIGÉRIA

A HISTÓRIA DE 
MICHAEL, UM JOVEM 
SEMINARISTA 
RAPTADO NA NIGÉRIA 
Tinha apenas 18 anos de idade. 
Raptadoem Janeiro com mais 
três colegas quando se encon-
trava no Seminário do Bom 
Pastor, no estado de Kaduna, na 
Nigéria, Michael Nnadi tentou 
converter os homens que o 
raptaram. Acabou por ser assas-
sinado, mas o líder do gangue 
que o levou não o esquece. Não 
o consegue esquecer. E fala dele 
como alguém muito especial, 
corajoso, cheio de confiança. 
Um verdadeiro herói…

Quando se soube do ataque ao 
Seminário do Bom Pastor, no 
estado de Kaduna, na Nigéria, 
houve uma enorme apreensão. 
As primeiras notícias falavam do 
rapto de alguns estudantes, mas 
não se sabia ao certo quantos 
teriam sido levados. Homens 
armados, usando roupas em tudo 
semelhantes às dos soldados do 
exército, tinham invadido o 
seminário. A operação foi rápida e 
musculada. Aos tiros, entraram nas 
instalações que pertencem à 
Diocese de Sokoto e levaram 
computadores, telefones e quatro 
seminaristas. O ataque deixou a 
comunidade local consternada.

VIOLÊNCIA GENERALIZADA
A Nigéria é um país onde os Cristãos se 
sentem, de dia para dia, mais ameaça-
dos. No norte, o grupo jihadista Boko 
Haram praticamente sequestrou uma 
vasta porção de território, impondo, 
com a lei das armas, uma visão muito 
restrita e rigorosa do Islão. Nesse ‘califa-
do’, que se estende para lá das frontei-
ras do próprio país, os Cristãos são um 
dos inimigos, um dos alvos a abater.

Mais a sul, grupos de pastores muçulma-
nos nómadas, os Fulani, têm também 
semeado o terror entre as comunidades 
locais, normalmente agricultores 
cristãos, e, um pouco por todo o país, 
tem vindo a registar-se uma onda de 
ataques violentos, com rapto de pessoas 
com vista ao pagamento de resgates. É 
um negócio crescente que simboliza na 
perfeição o fracasso das autoridades na 
defesa da vida, das populações e dos 
seus bens. 

O ATAQUE
Foi o que aconteceu no dia 8 de Janeiro 
do ano passado. Usando as roupas dos 
militares, confundindo polícias e até 
elementos do exército com que se terão 
cruzado no caminho, os homens de 
Mustapha Mohammed entraram no 
Seminário do Bom Pastor como lobos 
num redil de ovelhas. Levaram quatro 
jovens. Podiam ter levado muito mais. 
O seminário é o lar de 270 candidatos 
ao sacerdócio.



ENORME CORAGEM…
Ao fim de algum tempo, as autoridades consegui-
ram deter os responsáveis pelo ataque ao seminá-
rio do Bom Pastor. O líder do gangue foi autorizado, 
entretanto, a dar uma breve entrevista a um jornal 
local. As palavras de Mustapha Mohammed ajudam 
agora a peceber como foi o tempo de cativeiro, 
como foram os últimos dias de vida de Michael 
Nnadi. São palavras cheias de assombro. O jornal 
nigeriano Daily Sun transcreve parte da conversa 
gravada ao telefone desde a cadeia de Abuja.

Segundo Mustapha Mohammed, Michael assu-
miu desde a primeira hora uma enorme cora-
gem, falando repetidamente de Jesus, contra a 
vontade dos raptores, e pedindo-lhes que aban-
donassem aquela vida de salteadores, de bandi-
dos armados…

APOIE UM 
SEMINARISTA 
DA IGREJA 
PERSEGUIDA 
ELES SÃO 
O FUTURO 
DA IGREJA.

“Matei-o apenas porque 
ele estava sempre a pregar 
o Evangelho e a falar 
de Jesus Cristo!”, confessou 
Mustapha Mohammed.

Michael Nnadi foi assassinado, 
mas mostrou nunca ter sentido 
medo. Num país onde os Cristãos 
são acossados, onde a violência 
mais gratuita faz parte já do quo-
tidiano das cidades e aldeias, 
Michael é agora um exemplo para 
toda a comunidade.

Um dos professores 
do seminário de 
Kaduna, disse 
à Fundação AIS:

 “O Michael era um 
jovem seminarista 
talentoso. 
Ficou órfão muito 
cedo e foi criado pela 
sua querida avó. 
Apenas algumas 
semanas antes, 
depois de um ano 
de preparação 
espiritual,  recebeu 
a batina. O seu único 
crime parece ter 
sido o desejo de 
servir a Deus… " 
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 1 EM CADA 9 SEMINARISTAS EM TODO O MUNDO É APOIADO PELA FUNDAÇÃO AIS

POR FAVOR, APOIE HOJE MESMO UM SEMINARISTA. ELES DEPENDEM UNICAMENTE DE NÓS!
O seu donativo será aplicado directamente na sua formação e subsistência. Ele não se esquecerá de si na sua oração.

25 €
1 Semana

50 €
2 Semanas

100 €
1 Mês

250 €
1 Trimestre

500 €
1 Semestre

1.000 €
1 Ano

2.000 €
2 Anos

6.000 €
Teologia (curso completo)

√  SIM, quero apoiar um seminarista!

Em 2020, graças aos seus benfeitores, a Fundação AIS apoiou cerca 
de 13.274 seminaristas pobres ou perseguidos em todo o mundo.
Michael Nnadi foi assassinado, mas a coragem e a fidelidade que demonstrou durante 
os dias de cativeiro fazem dele um verdadeiro herói. Seguramente que também 
com Michael Nnadi o sangue dos mártires será semente de cristãos. 

Com a nossa ajuda, milhares de jovens seminaristas continuarão a sua missão, aqui, na terra.
VAMOS APOIÁ-LOS NA SUA FORMAÇÃO?

Os seminaristas e amigos de Michael 
levaram o caixão no seu funeral.
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Necessidade, amor e gratidão – as vossas cartas

O Pe. Kennedy Seketa, Reitor do Semi-
nário de S. Domingos de Lusaka/ Zâm-
bia, enviou-nos um “Obrigado do fundo
do coração”. E adivinha-se muito alívio
nas entrelinhas. Porque, com o furgão,
que se destina a ser usado em todas as
11 dioceses do país, os seminaristas
podem finalmente cumprir as exigên-
cias do ano pastoral e dar vida aos seus
conhecimentos académicos pondo em
prática a caridade. No ano passado,
foram 29 os seminaristas que completa-
ram o ano pastoral; este ano, serão 35.
No total, são 67 seminaristas a estudar no Seminário de São Domingos. Muitos
deles passam os fins-de-semana nas 10 paróquias da Diocese de Lusaka e o fur-
gão serve também para isso. Com tanta utilidade e tanto uso, a promessa do 
Pe. Kennedy é para valer: “Estimaremos muito a viatura.”

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente 
Executivo

Q ido  igo !
A 31 de Outubro de 2020, o Cardeal
Schönborn OP ordenou dois padres 
jesuítas em Innsbruck; talvez precisa-
mente por causa do cumprimento das 
rigorosas medidas de prevenção do 
coronavírus, esta foi uma celebração 
litúrgica e espiritualmente muito inti-
mista, que transmitiu aos presentes
muita alegria e confiança.

Depois, os dois novos sacerdotes foram
questionados pela imprensa sobre “o
que os atraiu para se tornarem sacerdo-
tes em 2020”. Um explicou que o chama-
mento de Jesus a um relacionamento
autêntico com Ele e com os homens era
a sua vocação; o outro afirmou que era
crucial para ele poder testemunhar a
Boa Nova com a própria vida e poder,
assim, abrir-se sempre ao próximo e
sempre renovadamente.

Através da vossa oração e da vossa
ajuda generosa é possível ajudar muitos
seminaristas no mundo inteiro a desco-
brir e a viver vocações semelhantes,
apesar da “anestesia espiritual” do
nosso mundo secularizado (Cardeal
Cantalamessa OFM Cap.).

Como sinal de grata solidariedade,
posso afirmar que um dos novos sacer-
dotes incluiu expressamente os benfei-
tores da nossa obra na bênção que deu
na sua Missa nova, pedindo-me para
partilhar a sua alegria convosco.

O vosso

Uma areiazinha nessa obra
Louvo a Deus pela maravilhosa obra da AIS!
Sinto-me uma areiazinha nessa obra tão be-
nemérita. Passava pela loja de Fátima e
quando tinha possibilidades repartia o meu
pouco que economizava e repartia, eu
pobre, com os outros irmãos pobres. 
Era com muita alegria que o fazia. Sou uma
religiosa sem fundos lucrativos, por isso
envio pelo correio um pouco do que vou eco-
nomizando e, assim, reparto e fico feliz.  

Um benfeitor de Portugal 

Para os marginalizados da sociedade
Obrigada pelas vossas orações e pelo vosso
cuidado. Saber que alguém reza sempre por
nós aquece-me o coração. Dá-me coragem na
minha fé e fortalece a minha confiança em
Deus. Vós sois as testemunhas de Deus de que
o mundo tanto precisa; vós sois o coração
compassivo para com aqueles que estão à
margem da sociedade. Mas acreditamos que
são precisamente esses pobres os eleitos de
Deus. Pelos padrões capitalistas, eles podem
não ter valor, mas para Deus são a pedra an-
gular da nossa casa comum. Dou graças a

Deus por Ele ter chegado a mim através da
AIS. Deus vos abençoe.

Uma benfeitora da Bélgica

Imensa obra de caridade
Agradeço muito o envio do relatório anual de
2019. Fico admirado com a extrema dedicação
com que a AIS acompanha as pessoas e ad-
miro a imensa obra de caridade que realiza,
assim como o trabalho missionário e social
que é assegurado através da AIS. Garanto que
vos apoiarei no vosso caminho e que acompa-
nharei o vosso trabalho com a minha oração. 

Um bispo da Áustria

Unida aos cristãos perseguidos
Conheço a AIS de vários eventos e acompanho
regularmente os seus programas de televisão.
Levei algum tempo até perceber a dimensão
da rede de contactos da vossa obra no mundo
inteiro. Não tinha consciência até que ponto
os cristãos eram perseguidos e prejudicados
devido à sua fé. Sinto-me unida a eles através
dos vossos relatórios e, desde então, incluo-os
muito mais nas minhas orações.

Uma benfeitora da Alemanha

Para pôr em prática a caridade


