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Seminaristas
A VOCAÇÃO DELES TAMBÉM É NOSSA
Hoje milhares de jovens respondem ao chamamento de Deus, para estarem perto das
pessoas que se sentem abandonadas e esquecidas, que precisam de alguém para
partilhar as suas tristezas, mas também as suas alegrias, e de quem lhes leve Deus.
Apoiá-los é uma das prioridades da Fundação AIS, para que possam continuar a ser
um sinal de esperança e presença do amor de Deus, junto dos que mais sofrem.
Estes jovens, na maioria, são tão pobres que não podem pagar os seus estudos. Mas mais
tarde hão-de repartir o que receberam do Senhor e realizar milagres em Seu nome...
A IGREJA PRECISA DE BONS SEMINARISTAS!
AJUDE A FORMAR OS SACERDOTES DE AMANHÃ…
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A vossa ajuda…

Enxugar as lágrimas
“A Fundação AIS é fantástica. O vosso
trabalho é tão gratificante, tão querido
e tão humano. Creio que Deus Pai estará enternecido com as lágrimas que
esta Fundação já ajudou a enxugar e a
Fé que já instalou em tantos corações.
É exactamente por isso que vou dando
de coração o que vou podendo. Votos
das graças de Deus pela continuação
do vosso santo trabalho.”
Benfeitor Francisco Martins, Lisboa

D

o Seminário de Cristo Rei, em Xilongue, saíram 455 padres, dois arcebispos e
cinco bispos ao longo dos seus mais de 50 anos de existência. A importância do
seminário para a Igreja Católica no nordeste da Índia não pode ser subestimada.
São 65 os jovens de seis dioceses que se estão a preparar para a ordenação. Graças
à vossa ajuda, temos podido apoiar o seminário durante muitos anos. O Reitor
Lyngkhoi agradece a todos os benfeitores:
“O nosso seminário é realmente abençoado com a vossa
ajuda. A Fundação AIS terá para sempre um lugar na
história do nosso seminário.”
Catarina Martins de Bettencourt
Directora da Fundação AIS Portugal

Queridos amigos,
A formação de seminaristas é uma parte crucial da missão da Fundação AIS.
Em muitos lugares do mundo, as populações só vêem o padre uma vez por ano.
Para eles, a celebração da Santa Missa é
um acontecimento muito raro. Muitas vezes, o padre tem uma paróquia tão grande para servir que não consegue visitar
todas as comunidades com a frequência
que desejaria. Por isso, é tão importante
apoiar a formação destes seminaristas
que se tornarão os padres de amanhã.
Neste boletim poderá ler cinco histórias
de jovens corajosos que tomaram uma
decisão arriscada e para muitos incompreensível: deixar tudo e seguir radicalmente as pegadas de Cristo. Vão contra

a maré, desafiando uma sociedade cada
vez mais materialista e individualista. Em
muitos casos, também encontram dificuldades a nível familiar e incompreensão
por parte dos amigos… Deixaram o seu
trabalho e o seu bem-estar para começar
do zero e sentiram, por vezes, a solidão
do ‘deixa tudo e segue-Me’. Eles contam
com a sua oração.
Tenha a certeza que estes seminaristas
rezam também por si,

P.S. Ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos para si, estará também a ajudar a
Fundação AIS no seu trabalho junto
dos seminaristas e de todos os Cristãos
perseguidos e necessitados em mais
de 145 países. Obrigada!

Uma vocação é uma história de maravilhas
SEMINARISTAS APOIADOS
PELA AIS EM 2021
(BOLSAS DE ESTUDO)

EM 2021, MAIS DE 13 MIL SEMINARISTAS
EM TODO O MUNDO FORAM APOIADOS
PELOS BENFEITORES DA FUNDAÇÃO AIS.
Deus escolhe quem quer. Muitas vezes, Ele escolhe
homens que não estão preparados para o Seu
chamamento. Por isso, cada vocação sacerdotal
é uma história de maravilhas, em que os futuros
milagres que Deus pretende fazer através do Seu
padre já estão implicitamente contidos.

América Latina
Ocidente
Médio Oriente
Europa de Leste
África
Ásia

TOTAL 13.381

1 em cada 8 seminaristas

de todo o mundo é apoiado
pela Fundação AIS.

Não há lugar onde a Igreja cresça tão depressa
como em África. Não há lugar onde a riqueza
das vocações seja maior, onde haja tantas
escolas católicas e tantos seminaristas como
neste continente. Mas também não há lugar
onde a Igreja seja mais pobre. A nossa ajuda
também se estende pela América Latina e
Europa Oriental. Sem a sua ajuda, haveria de
certeza muito menos sacerdotes no mundo.
Esta ajuda abrange bolsas de estudo, ajudas à
construção dos seminários e outros edifícios
da Igreja, ajuda na impressão de literatura
religiosa para os seus estudos, estipêndios
de Missa para os sacerdotes que ensinam nos
seminários, cursos para formadores…

Faça parte da história de cada um deles.
Reze pelas vocações e ajude-os hoje mesmo
na sua formação.

33
Jovem seminarista do Gana

VENEZUELA

Trabalhar
pela paz, com
a humanidade
e com Deus

José prepara-se neste momento para servir o seu povo no Seminário de São Pedro, na Diocese
de La Guaira, na Venezuela, país que atravessa uma situação extremamente difícil e enfrenta
desafios colossais no meio de uma enorme crise económica, política e social.

J

osé Gregorio Romero, um
jovem do estado de Guárico
na Venezuela, sempre foi apaixonado pela política. Não o tipo
de política que significava procurar o seu próprio interesse,
enriquecer e adquirir o poder,
mas a política como ciência
para servir e ajudar os outros.
“Via a política como o mais alto
meio de exercício de caridade,
porque significava pensar nos
outros, pensar nos que precisavam e procurar todas as formas
possíveis de os ajudar”, explica
este jovem de 24 anos.
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Foi uma paixão que o levou a estudar
e a licenciar-se em Relações Internacionais, na Universidade de Caracas,
uma qualificação que conseguiu com
a distinção magna cum laude. Começou de imediato a trabalhar no Gabinete de Relações Internacionais do
Instituto Nacional de Navegação Civil.
“Estava a fazer o que amava, estava
feliz... Mas sentia que ainda me faltava alguma coisa”, recorda José Gregorio. Vindo de uma família com valores
cristãos profundos, decidiu seguir um
caminho diferente, que era igualmen-

te ao serviço dos outros, mas com o
objectivo de se tornar não um ministro do Governo, mas um ministro de
Deus, ou seja, o sacerdócio.
“Durante os meus estudos aprendi
o valor da paz.” José Gregorio sabia
bem que a paz é muito mais do que
a ausência de guerra. A humanidade é chamada a viver em paz. Mas
há muitos ruídos externos e precisamos da paz que vem apenas de Deus.
“Queria trabalhar para que homens e
mulheres pudessem viver em paz, em
paz com os nossos irmãos e irmãs, e
acima de tudo em paz com Deus. Sei
que o mundo precisa de muito amor
e que precisa de esperança. O mundo
perdeu o seu sentido de orientação; é
incapaz de se encontrar, porque esqueceu Deus.”
Esta é a missão à qual José Gregorio pretende agora dedicar-se resolutamente, a de se tornar ministro,
padre, homem de Deus. Um homem
chamado a proclamar Deus, a aproximá-l’O, a fazê-l’O presente junto
dos outros neste mundo, através do
trabalho das suas mãos, através da
oração, através das suas acções.
“O povo Venezuelano está a enfrentar
enormes problemas simplesmente
para satisfazer as necessidades mais
básicas, como alimentação, transportes, cuidados de saúde, etc. Mas isso

não nos roubou a alegria, nem o sonho
de construirmos um país melhor no futuro”, insiste o jovem seminarista.
“Quero servir as pessoas com alegria,
onde quer que a Igreja precise de mim.
Rezo ao Senhor para que me dê a coragem e a força para Lhe responder com
um ‘Sim’ e colocar-me inteiramente à
Sua disposição – seja numa paróquia
ou nas várias outras actividades ou
missões que a Igreja oferece.”
Para José, os jovens venezuelanos
são verdadeiros heróis modernos.
“Sabemos como nos levantar e
construir algo belo, algo melhor, face
às adversidades. Os nossos jovens
são corajosos, não só aqueles de
nós que foram forçados a deixar o
país, que são muitos milhares, mas
também aqueles que decidiram ficar
na Venezuela: nós somos lutadores.”
É uma luta que, como descreve, exige
superar os obstáculos diários que os
estudantes enfrentam para completar
até a simples tarefa de chegar à universidade, percorrer longas distâncias ou
levantar-se quatro ou cinco horas antes, simplesmente para poder chegar
às aulas a tempo, porque os transportes públicos ou não existem ou estão
completamente sobrelotados.

Veja o vídeo

Vocação

O seminarista José
aproveita todos os
momentos para
brincar com as
crianças na rua.

Muitos alunos vão às aulas de estômago vazio, ou têm de trabalhar ao
mesmo tempo que estudam, para
poderem ajudar as suas famílias a satisfazer as necessidades básicas. Mas,
mesmo assim, insiste, “somos lutadores; não desistimos e não abandonamos os nossos sonhos. Através dos
nossos estudos, da nossa criatividade
e dinamismo, continuamos a acender
uma chama no meio da escuridão”.
A luz particular que José Gregorio quer
ser capaz de levar é a luz dos sacramentos, que, defende, são o aspecto mais
sublime do ministério sacerdotal. “Acredito que esta é a coisa mais maravilhosa
que se pode fazer nesta terra, porque é
comunicar a graça de Deus, alimentar
a pessoa humana com a Sua Palavra, o
Seu Corpo e o Seu Sangue.

É o perdão dos pecados, é o consolo
dos doentes, é demonstrar às pessoas
através de sinais sensíveis que Deus
está perto de nós, que Deus não nos
abandona, que Deus, apesar das nossas
próprias infidelidades e fraquezas, está
sempre presente.”
No entanto, José Gregorio sabe bem
que, dada a situação económica que
o seu país atravessa, seria impossível
para os jovens seminaristas continuarem a sua formação sem a ajuda de
organizações como a Fundação AIS.
“Sem o apoio dos nossos benfeitores, a
nossa vocação estaria em perigo e, possivelmente, o seminário teria mesmo de
fechar as portas, uma vez que não teríamos o suficiente para sobreviver.”

Tenho 24 anos. A minha infância foi típica de um jovem a viver
na Venezuela na altura. Passava
muito tempo com os meus amigos, ia a festas, a reuniões e estudava. Lembro-me de que quando
era criança não escolhia ser um
super-herói, um polícia ou um
bombeiro, como os meus amigos. Brincava aos sacramentos, à
Missa, à Eucaristia. A parte mais
difícil para mim foi dar um passo
e dizer: “Sim, Senhor, aqui estou.”
Ainda me lembro do dia em que
contei à minha mãe, lembro-me
das lágrimas a correrem-lhe pelo
rosto. O meu pai disse-me: “Embora eu não quisesse isto para ti,
apoio-te e quero que sejas feliz.”
O mundo precisa de esperança.
Neste momento, a Venezuela
está a viver uma situação muito difícil, uma crise económica,
uma crise política, uma crise
social. Sem o vosso apoio, o seminário provavelmente teria
de encerrar.

“Olho para todos os nossos benfeitores como
braços amorosos de Deus, que nos dão força,
que cuidam de nós e nos asseguram que com
o seu apoio podemos continuar a avançar.
São os braços visíveis de Deus que nos dão
coragem e nos permitem continuar. Obrigado
por confiarem em nós, obrigado por todos os
esforços que estão a fazer para que possamos
estar aqui e por acreditarem na nossa vocação.”
Seminarista José Romero
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UCRÂNIA

Quando era
adolescente
reconstruiu o
mosteiro, agora
quer reconstruir
o seu país da
guerra

Tal como muitos adolescentes, Tadey passou por uma fase rebelde e deixou de ir à igreja.
Uma troca de palavras com um professor na escola mudaria o rumo da sua vida…

T

haddeus Volodymyr cresceu
no rescaldo da queda da União
Soviética, numa altura em que a
sociedade ucraniana estava a passar por um renascimento espiritual. Em criança, ele e os seus dois
irmãos mais velhos acompanharam a mãe e a avó ao mosteiro local de São Basílio em Drohobych,
perto de Lviv, o coração da Igreja
Greco-Católica na Ucrânia, e ficaram tão fascinados e impressionados com o que viram que quando voltaram a casa começaram a
brincar às Missas na sala de estar.
Como comunidade, as pessoas acarinhavam a Igreja que, apesar da perseguição dos Soviéticos e da integração
forçada na Igreja Ortodoxa, tinha ressurgido. “Nessa altura, muitos jovens e
adolescentes iam ao mosteiro para ajudar os monges na reconstrução. Fazia-nos sentir parte de uma grande família.
Especialmente durante as férias de Verão, íamos ajudar a cuidar do jardim do
mosteiro. Ficávamos lá o dia todo.”
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No entanto, este entusiasmo pela Igreja
não sobreviveu à sua adolescência. Tadey, como é conhecido, era um jovem
rebelde, não muito bom aluno, e ansioso por ser tratado como adulto. Quando percebeu que a maioria dos homens

da cidade ficavam fora da igreja em vez
de entrar para a Liturgia, decidiu que já
chegava e deixou de praticar.
Um dia aconteceu algo que mudaria
tudo isso. “Eu estava na aula de Biologia e o nosso professor perguntou-nos
com que frequência íamos à igreja. Para
mim foi uma grande prova, porque sabia
que a minha mãe ia à igreja quase todos
os dias e fiquei sem saber o que dizer
porque eu não praticava na altura.” Não
querendo trair a devoção da mãe, decidiu mentir e dizer que ia aos Domingos
e aos dias de festa.
“Nesse momento, assumi o compromisso de ir à igreja naquela tarde. Depois
da Missa fui jogar pingue-pongue com
o acólito e foi muito divertido. Então, comecei a ir à igreja e depois jogávamos
pingue-pongue, todos os dias, depois da
Liturgia.” Quando deu por ele, Tadey já
tinha feito um novo grupo de amigos.
Rapidamente, a ideia de ingressar no
mosteiro começou a tomar forma na
sua mente, mas ele sabia que havia um
obstáculo importante a ultrapassar. O
pai vivia no estrangeiro há muitos anos,
como tantos ucranianos, a trabalhar
em Portugal para apoiar a sua família.
Durante uma das visitas a casa, estavam
na cozinha e os pais estavam a brincar um
com o outro, quando o pai lhe disse: “Um
dia vais ter uma mulher e vais perceber
como é difícil estar longe um do outro.”

Foi quando o Tadey lhes deu a notícia.
“Não, não vou”, disse. O pai ficou chocado e aconselhou-o a ir para a universidade primeiro.
Durante todo o ano, Tadey rezou por
orientação até que finalmente decidiu
que iria logo após terminar a escola.
Quando informou o pai, que ainda estava no estrangeiro, pediu-lhe a bênção e sentiu uma onda de alívio quando a recebeu.
Tadey está a terminar os estudos e a
preparar-se para ser ordenado padre
basiliano e continuar na Ucrânia, agora com a tarefa primordial de ajudar o
seu país a superar do horror da guerra
em que se encontra neste momento.
A Rússia declarou guerra à Ucrânia. O dia 24 de Fevereiro, início
desta guerra brutal, ficará para
sempre registado na memória dos
acontecimentos mais indignos.
Parte-se-nos o coração pensar nos
milhares de pessoas inocentes que
estão a sofrer de forma desumana.
Perante este horror, a Igreja recusa
abandonar o seu posto.
“Não queremos estar em mais lado
nenhum. Ficaremos para ajudar o
nosso povo!”
D. Vitalii Kryvytsky, Bispo da Diocese Católica
Romana de Kiev-Zhytomyr

Veja o vídeo

Os seminaristas têm
sido como anjos
da guarda junto da
população ucraniana.

Vocação
SEMINARISTAS NA LINHA DA FRENTE
Perante o horror da guerra os seminaristas não tiveram dúvidas:
era urgente ajudar a população.
A Arquidiocese de Ivano-Frankivsk, na
Ucrânia ocidental, começou de imediato a acolher mulheres e crianças
deslocadas. A maioria vem de grandes
cidades como Kiev, Kharkiv, Zaporiyia,
Dniepr e Odessa. São 160 os que estão alojados no seminário. O centro
juvenil Pidlute acolhe outros 80 e 50
estão hospedados no Hotel Stanislav.
A Escola de São Basílio providenciou
dormitórios para 100 pessoas. Os deslocados dormem nas salas de aula e
foram-lhes fornecidos colchões, cobertores e outros artigos.
> Todos eles recebem três refeições
por dia, assim como roupas, artigos
de higiene e bens essenciais. Estes seminaristas, juntamente com os volun-

tários, têm sido verdadeiros anjos da
guarda junto destas pessoas.
A arquidiocese recolhe alimentos nas
paróquias: parte é para ajudar os deslocados em Ivano-Frankivsk e o restante
é enviado para o leste do país. Os deslocados também têm acesso aos cuidados médicos por parte dos profissionais
da Clínica de São Lucas.
Tadey e todos os seminaristas da Ucrânia precisam agora de toda a ajuda possível para continuar a sua formação e,
neste momento de sofrimento atroz,
para apoiar e acompanhar as pessoas
afectadas pela guerra.

A vida de uma pessoa constrói-se sobre a crise e sobre novos
desafios. E isso é bom porque
podemos crescer e tornar-nos
cada vez mais fortes. Quando eu
tinha 13 anos, tive uma crise de
adolescência. Era um rapaz problemático. Foi bom para mim ter
começado a frequentar a igreja.
E agora estou muito grato a Deus
por esta oportunidade e por este
período da minha vida.
Deus tem humor. Penso eu, porque no liceu decidi que talvez
fosse para o mosteiro. O meu
objectivo é aprofundar a minha
relação com Deus. Por isso, penso que depois do seminário serei padre. Um padre que age em
nome de Cristo. Obrigado à Fundação AIS por apoiar os nossos
seminaristas.

“Como sabem, o nosso país está em estado de
guerra. Agora a situação é bastante dura. Este é
um momento muito difícil, um tempo de escuridão.
Muitas pessoas foram para o estrangeiro, para
outros países, em busca de refúgio. No entanto, há
pessoas no interior do país que não têm para onde
fugir. Há muitos deslocados no nosso seminário
e nós estamos a apoiá-los com a vossa ajuda.”
Seminarista Tadey Volodymyr
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NIGÉRIA

A decisão de
Richard de ser
padre custou-lhe
os amigos e
parentes

Tendo crescido numa região onde os Católicos são uma minoria, Richard
sabe o que é a hostilidade e os mal-entendidos. Como padre, espera
mudar os corações e as mentalidades, a começar pelo seu próprio povo.

A

vida era boa quando Alewa
Richard Luka era criança. Na
aldeia onde vivia, no estado do Planalto, centro da Nigéria, as pessoas
eram próximas e hospitaleiras.
Mas essas relações amigáveis foram postas à prova quando, anos mais tarde, Richard anunciou que ia para o seminário.
“Alguns pensavam que eu tinha perdido
o juízo, outros pensavam que eu estava
possuído e outros, ainda, pensavam que
eu precisava de ajuda. Era como se toda
a aldeia estivesse contra mim. Apenas
algumas pessoas, para além dos meus
familiares mais próximos, me encorajaram. O que mais me custou foi a reacção
dos meus amigos. Tinham crescido comigo, só nos separávamos para ir dormir.
Mas todos eles me abandonaram.”
Os seus tios são na sua maioria protestantes e, apesar de tolerarem a família católica de Richard, ficaram horrorizados com
a ideia de ele se tornar um padre celibatário. “A minha vinda para o seminário levou
alguns dos meus parentes a evitarem-nos.
Lembro-me de um deles dizer ao meu pai
que se alguma coisa acontecesse a um de
nós, não devíamos chamá-lo.”
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Sendo ele o mais velho dos seis irmãos,
esperava-se que Richard se casasse e tivesse filhos, para aumentar e cuidar da
família. O resultado deste “cisma familiar”
foi dramático. Enquanto o pai de Richard,
a quem ele carinhosamente descreve
como confidente e melhor amigo, estava
a morrer no hospital, os familiares ainda o
tratavam com mais indiferença e durante o
funeral ainda lhe disseram “não vais voltar
ao seminário. Vais ficar connosco, aqui. Vamos procurar uma esposa para ti. O teu pai
morreu, por isso tens de ficar e cuidar da
família, já que és o filho mais velho.” Quando se aperceberam que ele estava decidido, desistiram. Esta situação é uma fonte
de sofrimento para Richard: “Espero e rezo
para que um dia mudem de ideias. Às vezes
não me apetece ir a casa e tenho mais paz
no seminário, porque aqui ninguém procura mudar a minha vida.”
A Nigéria é um país assolado pelo crime,
pelos raptos e pela violência interétnica e
inter-religiosa, por isso Richard sabe que
vai ter muito trabalho. Dar esperança ao
seu povo vai estar no topo da lista. Com
a pobreza generalizada no país, a ajuda financeira é a única coisa que permite que o
canto de Richard continue a ouvir-se dentro
dos muros do seminário. A Fundação AIS
continua a prestar assistência urgente às
necessidades destes seminaristas.

Veja o vídeo

Vocação
Sou seminarista da Diocese de
Pankshin. Na Nigéria, há pessoas
a morrer todos os dias. Há famílias que comem apenas uma vez
por dia. A fome afectou a sua
espiritualidade ao ponto de sentirem que rezar a Deus é agora
uma perda de tempo. É por isso
que eu quero servir estas pessoas. Eu quero ser alguém que
ajudará a trazê-las de volta para a
Igreja. Ficava sempre muito feliz,
sempre que via um padre. Quando olhava para eles, com aquelas
vestes brancas, dizia: “Uau, parecem anjos”.
Um dia quero ser como eles. Quero servir as pessoas com tudo o
que Deus me deu. Quero estabelecer uma relação sólida com
Deus. Quero concentrar-me em
ser um bom padre, um padre
que servirá a Deus com tudo o
que há em mim.”

“Peço aos benfeitores da Fundação AIS que não se
cansem de nós, mas que continuem, porque se não
o fizerem há a possibilidade de amanhã não haver
ninguém no seminário”. Seminarista Richard Luka

LÍBANO

“Fugi durante anos
até perceber que não
há felicidade sem o Senhor”

Veja o vídeo

Elie cresceu numa cidade maioritariamente cristã no belo Vale de Bekaa,
no Líbano. As suas memórias de infância são de grande felicidade, um
ambiente familiar cheio de amor e uma vida centrada na Igreja.

O

s pais de Elie Abu Younes encorajaram-no a juntar-se a grupos de jovens cristãos e ele viveu
uma vida vibrante de fé até partir
para a universidade em Beirute.
Lá, estudou para ser optometrista. “Depois da faculdade, trabalhei durante três
anos, mas apesar de ter sido um êxito e
gostar muito de trabalhar, havia sempre
um espaço vazio no meu coração e nada
podia enchê-lo. Faltava alguma coisa.”
Poderia ser um chamamento para o
sacerdócio? O pensamento passou-lhe
pela cabeça, mas assustou-o tanto que
reagiu negativamente. “Desde muito jovem, sentia que esta era a vida que queria, uma vida próxima de Jesus, para O
conhecer mais, mas pensava, ‘não, eu
não’. Pensava que não merecia ter esta
vocação e isso fazia-me ter medo de dizer sim.” Esta atitude levou à rebelião.
“Fugi. Durante dois ou três anos andei
a fugir do Senhor. Durante esses anos
tentei alcançar a minha felicidade de
todas as formas que podia, mas nada
funcionou. O vazio dentro de mim cresceu cada vez mais.”

No entanto, quando a pandemia chegou, o trabalho foi interrompido e Elie
foi para casa. Como tantos outros, ocupou o seu tempo a ver filmes. “Estava
a ver um filme sobre o Papa Francisco,
quando um sentimento estranho surgiu
dentro de mim. Fui a uma igreja rezar,
mas não recebi uma resposta do Senhor.
Então, fui falar com um sacerdote e ele
encorajou-me a ir para o seminário.”
Desta vez não teve medo. Elie entrou
no seminário e sentiu logo uma mudança. “Essa experiência assegurou-me
que esta é a minha vocação e a minha
felicidade. Para ser feliz, uma pessoa
tem de caminhar com o Senhor. E se era
a Sua vontade eu ser padre, eu aceitava
a Sua vontade.”
O sentimento de ter voltado a encontrar o seu caminho não fez desaparecer todos os problemas que,
infelizmente, o Líbano está a passar.
As pessoas precisam de tudo. Faltam
alimentos, medicamentos, electricidade, leite, pão… “A pobreza levou
muitos cristãos a abandonar o Líbano,
mas aqueles que permanecem precisam
de apoio espiritual”, diz Elie.

Vocação
Desde jovem, tenho sentido muitas vezes que esta é a vida que eu
quero. Uma vida perto de Jesus,
para O conhecer melhor. Quando terminei o secundário, fui
para Beirute e entrei na universidade. Fiquei lá durante três anos
e, embora o trabalho tenha sido
um êxito, fugi do Senhor. Deixei de ir à igreja, deixei de rezar.
Durante esses anos, quanto mais
esse vazio foi aumentando, mais
eu sentia que o Senhor me chamava ao sacerdócio.
Tinha medo. Porquê eu? Quem
sou eu para ter uma vocação sacerdotal?
“Pai, se quiseres afasta de mim
este cálice, contudo, não se faça a
minha vontade, mas a Tua.”
Falei com um padre. Ele disse-me, “A tua vocação sacerdotal
amadureceu. Prepara-te para
ir para o seminário.” As pessoas
precisam de ver Jesus reflectido
no padre humano. As pessoas
precisam que o padre esteja ao
seu lado, que as ajude a perseverar nesta terra.

“Nesta situação económica, os nossos pais não nos
podem ajudar. Por isso, precisamos do vosso apoio e
das vossas orações. Obrigado, benfeitores da Fundação
AIS, por apoiarem os seminaristas no Líbano nestes
tempos difíceis. Que Deus vos abençoe, fortaleça e
encha com a Sua alegria!” Seminarista Elie Younes
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R. D. CONGO

“Quero ser
padre para
proclamar
a esperança
àqueles que
tudo perderam”

Os alunos do Seminário João Paulo II, em Kinshasa,
como Jean-Claude, estudam arduamente para estarem
preparados para servir um povo que nada tem.

J

ean-Claude Fiston nasceu
numa bela localidade, mas
onde o perigo sempre esteve
presente. Não só no activo vulcão

Nyiragongo, que tem vista para a sua cidade natal de Goma, no meio do clima
ameno e das exuberantes montanhas
verdes que rodeiam o Lago Kivu, mas
também nas milícias assassinas que
ainda percorrem aquela zona da R. D.
do Congo, uma terra abençoada com
grande riqueza em recursos naturais,
mas flagelado por um conflito aparentemente interminável que levou à pobreza generalizada.
Apesar do perigo sempre presente,
Jean-Claude tem boas memórias de
crescer com os seus oito irmãos e uma
irmã. Os sacrifícios feitos pelos pais
para sustentar os filhos, são descritos
de forma calorosa. “Chamo-lhes heróis
pelos dons que nos deram e pelos sacrifícios que fizeram pela sua família, para
termos comida suficiente, uma educação e tudo o que precisávamos.” Entre
os dons que Mélitène e Dorothée deram
aos seus filhos estava a fé em que todos
eles foram criados. Jean-Claude lem-
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bra-se que a sua fé começou na família.
“Nasci numa família católica praticante
e fui baptizado aos 5 anos.”
Os padres missionários que serviam
a sua comunidade causaram-lhe uma
impressão duradoura. Assim que pôde,
começou a acolitar na Missa e a ideia
de se tornar padre estava perto do seu
coração, embora competisse com outro
sonho, o de se tornar médico. “Já me tinha inscrito na universidade, para estudar medicina, quando recebi a carta de
admissão no seminário.”
Entre o desejo de servir a sua comunidade de bata de médico ou de batina,
o segundo prevaleceu. Como padre,
sentiu que seria capaz de transportar
mais do que apenas medicamentos
para aqueles que precisavam de ajuda. “Queria estar pronto para servir Cristo proclamando a Boa Nova, o Evangelho
que traz alegria, principalmente num
ambiente onde muita gente sofre e carece mesmo de necessidades básicas. Mas
também de esperança. Que coisa maravilhosa, poder levar almas a Deus e anunciar as maravilhas d’Aquele que nos criou.
Foi a melhor escolha que já fiz”, afirma.

Veja o vídeo

Vocação
Sou seminarista no Seminário
Maior de Teologia de João Paulo II.
Venho da cidade de Goma na R. D.
do Congo. Desde criança que sentia o desejo de ser padre. Sentia-me
atraído pelos missionários da minha paróquia. Também sonhava
ser médico.
Deus envia-nos para onde quer e
nós só temos de nos deixar transformar. Foi neste sentido que eu
me deixei transformar por Ele.
Foi a melhor escolha que fiz. Esta
região enfrenta diversos problemas que estão relacionados com
várias rebeliões que provocam
guerras que se repetem, e grande pobreza que tantos sentem
por aqui. Eu gostaria de ser padre
para levar consolação aos que sofrem com esta ferida, para anunciar a esperança, àqueles que perderam tudo.
A vocação é um mistério, a vocação vem de Deus. É o Projecto
de Deus.

“Precisamos de ajuda. Sem ela, enfrentamos sérias
dificuldades para terminar cada ano lectivo e a nossa
formação. Por isso, estamos muito gratos aos benfeitores
da Fundação AIS pelo que já fazem, e esperamos que
continuem a apoiar-nos e aos nossos seminaristas, para
maior glória de Deus”. Seminarista Jean-Claude Fiston

Cardeal Mauro Piacenza
Presidente da Fundação AIS

Queridos amigos,
O apoio a seminaristas e seminários
no mundo inteiro é certamente uma
das tarefas mais fecundas e prioritárias do nosso tempo. Se olharmos
para a confusão das consciências que
se alastra, o afastamento da lei natural, a tentativa de substituir Deus
pelo “eu” e de nivelar o Cristianismo
a uma doutrina religiosa facultativa,
então percebemos como é necessária a formação daqueles que actuam
como representantes de Cristo.
A secularização e o ateísmo limitam o
espaço do sagrado ao mínimo e minam
o conteúdo da mensagem cristã. Na
era da tecnologia e da prosperidade, as
pessoas experimentam uma pobreza espiritual extrema. São vítimas de medos
existenciais profundos e não conseguem
resolver os problemas essenciais da sua
vida pessoal, familiar e social. Neste contexto, a missão do sacerdote é duma importância e actualidade decisivas.
Ele deve anunciar ao mundo a mensagem de Cristo integralmente e na sua

“O sacerdote deve anunciar ao
mundo a mensagem de Cristo
integralmente e na sua plenitude,
na sua pureza e radicalidade”
plenitude, na sua pureza e radicalidade;
deve transmitir a força libertadora de
Cristo ao mundo! Mas para os sacerdotes viverem à altura desta missão, têm
que estar bem preparados, humana,
espiritual, intelectual e pastoralmente.
A Igreja pode resistir a todos os ataques,
mas não poderá resistir ao perigo se esquecer as palavras de Cristo: “Vós sois
o sal da terra, vós sois a luz do mundo”.
De que serviria um sacerdote que se
adapta ao mundo e com ele se confunde, de modo a tornar-se um sacerdote
totalmente “mundano” e não mais um
fermento transformador?
Queridos amigos, o Senhor pede-nos
que rezemos pelas vocações e que
apoiemos de múltiplas maneiras a formação sólida dos sacerdotes. O Senhor
não ordena os Seus sacerdotes para fazer deles uma casta, mas profetas; não
para lhes conceder privilégios, mas para
os tornar participantes da Sua Cruz;
não para que governem, mas para que
sirvam e, no mundo, entreguem o seu
corpo e derramem o seu sangue como
oblação por todos, à imagem de Jesus.
Senhor, preserva no Teu amor aque-

les que designaste como guardiões do
Teu templo, como anunciadores da Tua
vontade, como servos e dispensadores
dos santos mistérios. Eles enfrentam
falta de compreensão, são hostilizados
pelo mundo e impopulares na opinião
pública. Rodeia-os, Senhor, duma família espiritual que reze, compreenda,
ajude e apoie. Que o Teu povo goze do
dom e da consolação de sacerdotes
fiéis e santos que testemunhem a sua
identidade através da sua vida.
Senhor, pedimos-Te, nas palavras de
Santa Teresinha de Lisieux: “Dá-lhes,
com o poder de transformar o pão e
o vinho, também o poder de transformar os corações.” E faz com que, aos
medos e dúvidas das pessoas que se
perguntam “Onde podemos encontrar Cristo?”, saibamos dar a mesma
resposta que Santo Ambrósio deu:
“No coração de um sacerdote sábio”.
O vosso,

“Que a vossa doutrina seja
alimento para o Povo de
Deus, o perfume da vossa
vida seja alegria e amparo
para os fiéis de Cristo, a fim
de que com a palavra e com
o exemplo edifiqueis a casa
de Deus, que é a Igreja.”
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BRASIL

PARAGUAI

UCRÂNIA

ADOPTE UM SEMINARISTA COM A SUA ORAÇÃO
Já pensou na possibilidade de adoptar
um seminarista através da Oração?
Adopte um dos vários seminaristas da
Venezuela, Ucrânia, Nigéria, Líbano ou da
R. D. do Congo com a sua Oração!
Após fazer o pedido, enviar-lhe-emos esta
pagela com uma ORAÇÃO pelos seminaristas
e pelo aumento das vocações consagradas,
com o NOME e o PAÍS do seminarista por
quem fica comprometido a rezar.
REZE DIARIAMENTE POR UM DESTES
SEMINARISTAS E PELO AUMENTO
DAS VOCAÇÕES.
Este seminarista rezará também
por si e pelas suas intenções.

APOIE UM SEMINARISTA NA SUA VOCAÇÃO
Ajude milhares de jovens a tornarem-se nos futuros sacerdotes e levarem Cristo ao mundo.
VAMOS APOIÁ-LOS NA SUA FORMAÇÃO?

1 EM CADA 8 SEMINARISTAS EM TODO O MUNDO É APOIADO PELA FUNDAÇÃO AIS

Sim, quero apoiar um seminarista!
30€

60€

120€

360€

720€

1.440€

2.880€

7.000€

1 Semana

2 Semanas

1 Mês

1 Trimestre

1 Semestre

1 Ano

2 Anos

Teologia

(Curso Completo)

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 quando rezar.

