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[Sé Nova]  ao Domingo às 19h  

fev

 

mar
Maria José Pessoa* e Sérgio Dias Branco**

trólei

Tessituras de Paz com João Gabriel Silva no IUJP 

* professora de Filoso�a
* professor de estudos fílmicos na FLUC
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Desobstruir as fontes 
da con�ança em Deus!

 

*enfermeira e aluna de mestrado em Saúde Pública, FMUC
** aluno de doutoramento em Ciências Farmacêuticas, FFUC

    Entre os dias 28 de Dezembro e 2 de Janeiro passados, Roma recebeu o 35º 
Encontro Europeu de Taizé e com ele cerca de 40 mil jovens católicos, 
protestantes e ortodoxos vindos de todo o continente e não só, para juntos 
viverem uma experiência de seis dias de partilha, oração, e re�exão, com o 
objectivo proposto pelo Irmão Alois de “Desobstruir as fontes da con�ança 
em Deus!” Mas a nossa peregrinação começou muito antes, desde que na 
Páscoa passada fomos pela primeira vez a Taizé e �cámos completamente 
rendidos a este modo simples, puro e alegre de estar com Deus, de viver, de 
ser cristão! Este Encontro passou logo a estar nos nossos objectivos desde 
então e felizmente, realizou-se! A nós, juntaram-se mais 5 jovens (So�a, Ana 
Rita, Sara, Daniel e Isabel) e para Roma viajámos de avião. À chegada, o 
acolhimento foi realizado por países e fomos distribuídos pelas várias 
paróquias da cidade eterna. A paróquia que nos calhou foi a de Santa 
Catarina de Sena e �cámos hospedados em casa das Irmãs Hospitaleiras da 
Misericórdia, juntamente com mais cerca de 20 jovens de Espanha, Lituânia 
e Polónia.
    De um modo geral, o programa do encontro incluiu: trabalho de manhã 
na paróquia, com oração, partilha e re�exão em grupo; almoço no Circo 
Massimo; workshops da parte da tarde, sobre temas espirituais, artísticos ou 
sociais; e as orações comunitárias nas maiores basílicas da cidade (San 
Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le Mura, etc). 
Para além disso, houve no dia 29, a oração comunitária com o Papa Bento 
XVI e o Ir. Alois na Praça de São Pedro, que juntou todos os participantes do 
encontro em pleno Vaticano. Entre tudo isto, tivemos tempo para passear 
por Roma e ver alguns dos muitos locais fantásticos que esta cidade foi 
construindo e remodelando ao longo do tempo e da história. Muito 
teríamos para contar, mas partilhamos com vocês o que mais gostámos: a 
Basílica de São Paulo fora de Muros (a mais bonita, pela simplicidade e 
beleza e onde realmente conseguimos sentir mais o espírito de Taizé), o 
workshop que incluiu a visita aos Musei Vaticani e à Capela Sistina, o 
Panteão, e o Castelo de Sant´Angelo (uma fortaleza - com vistas fantásticas 
sobre toda a Roma e que são simplesmente indescritíveis - que actualmente 
funciona como museu mas que foi durante muitos anos residência e refúgio 
papal, o qual está ligado por um túnel secreto ao Vaticano).

    Na sessão do TEAR em Janeiro de 2013, o convidado do 
Instituto Justiça e Paz, João Gabriel Silva, reitor da Universida 
de Coimbra, defendeu a necessidade de tecermos a paz 
aprendendo a viver com sobriedade, poupando, reutilizando, 
redistribuindo equitativamente os recursos que nos 
satisfazem as necessidades — à cabeça, as de sobrevivência. 
Assim se minora e gere com serenidade os con�itos que as 
diversas crises trazem aos trabalhos desse tear que é a vida, 
seja a nível pessoal, seja local, nacional, ou planetário.

    Estas e outras preocupações semelhantes desa�am-nos a 
olhar para o mundo, para os outros, e para nós. Será que o 
nosso horizonte é de vivência plena ou de mera 
sobrevivência? Será que a relação predadora com os recursos 
e os desequilíbrios sociais que daí resultam não são traições 
ao nosso dever de procura do bem comum? João Paulo II 
preferia fala de ecologia em vez de ambientalismo 
precisamente porque o que está em jogo é a consciência de 
partilharmos uma casa (oikos) com outros seres humanos e 
com outras criaturas — uma casa que é um planeta, uma casa 
com muitos compartimentos sob um só tecto.
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    Eis, de Fernando Echevarría, um texto poético, cuja 
beleza se entretece de imagens extra-ordinárias, 
inquietantes, e tão simples:

Qualquer coisa de paz. Talvez somente
a maneira de a luz a concentrar
no volume, que a deixa, inteira, assente
na gravidade interior de estar.
 
Qualquer coisa de paz. Ou, simplesmente,
uma ausência de si, quase lunar,
que iluminasse o peso. E a corrente
de estar por dentro do peso a gravitar.
 
Ou planalto de vento. Milenária
semeadura de meditação
expondo à intempérie a sua área
 
de esquecimento. Aonde a solidão,
a pesar sobre si, quase que arruína
a luz da fronte onde a atenção domina.
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*Diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz
Coordenador do Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária - SDPU

Capelão da Universidade de Coimbra e Assistente do CADC *estudante de Engenharia Civil

    Lembro-me da ironia dos Contos de Fajão esculpidos pelo bom homem e bom padre Monsenhor Nunes Pereira e da célebre 
descoberta da verdade em plena praça pública. Antes, «ninguém ali sabia o que era: só sabiam que era uma coisa que vinha de 
Coimbra». Mas leva-me o pudor a não contar a história!
    A busca da verdade é tarefa da Universidade. Não só a busca do conhecimento e da técnica. A verdade é algo mais global e 
que, por isso, exige uma abordagem multidisciplinar e integral da pessoa humana.
     Bento XVI, «um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor» em plena Jornada Mundial da Juventude Madrid 2011, 
quis reunir-se com um grupo de jovens professores universitários no magní�co Escorial. Ficou a mensagem: «A universidade 
foi, e deve continuar sendo, a casa onde se busca a verdade própria da pessoa humana». E ainda: «Os jovens precisam de 
mestres autênticos: pessoas abertas à verdade total nos diversos ramos do saber, capazes de escutar e viver dentro de si 
mesmos este diálogo interdisciplinar. […] Como já disse Platão: “Busca a verdade enquanto és jovem, porque, se o não �zeres, 
depois escapar-te-á das mãos” (Parménides, 135d)».
  Julgo que a primeira consequência desta re�exão papal é que precisamos de passar de uma academia e, consequentemente, 
de um mercado de trabalho assentes em objectivos meramente técnicos, a novo paradigma e novo contexto que seja 
verdadeira economia do humano.
     A Pastoral do Ensino Superior em Coimbra, coordenada pelo SDPU, assume esta missão de ser agente de mudança, de ser 
capaz de fazer propostas que venham a valorizar esse caminho tão antigo e tão novo. Mas cada professor, cada investigador, 
cada funcionário e cada aluno que já descobriu que há mais vida para além da técnica, ele próprio tem a missão de fazer 
acontecer essa opção. Precisamos de partilhar competências no Ensino Superior e criar uma plataforma de voluntariado que o 
permita, tal como é projecto neste momento da UC. Precisamos de facilitar aos alunos o contacto com os melhores mestres, 
não só os da sua área de estudo, mas numa visão global da Universidade e de todo o Ensino Superior! E muitas outras ideias!
    «Porque a verdade é uma coisa muito �na», concluía o citado conto de Fajão, «evapora-se com muita facilidade»!

  A Missão País é um projecto católico, aberto também a 
quem não o seja, que proporciona a estudantes 
universitários uma experiência diferente de voluntariado e 
serviço. Cada missão, que se desenrola durante, aproximadamente, 
uma semana, coloca-se ao serviço das comunidades locais, procurando 
responder às necessidades, sobretudo de  cariz mais social. A partir do 
contacto com diversas instituições, como escolas, lares ou centros sociais 
paroquiais identi�cam-se quais as necessidades mais preeminentes .  É 
pedido ao grupo de missionários que ajudem em tudo o que possam, 
dando de si aos outros. Também há uma parte da missão - “o 
porta-a-porta” -  que consiste em ir em grupos de dois, porta a porta 
falando com as pessoas e tentando envolve-las nas nossas actividades. 
Apesar do pouco tempo que se passa com a comunidade há pequenos 
gestos que podem vir a dar grandes frutos! Passando um testemunho 
positivo e transparecendo uma alegria imensa de Cristo, a vida, dos mais 
pequenos aos mais velhos, pode ser tocada.

trólei trólei

Pe. Paulo Simões *

A Casa da Verdade

Maria Leonor Nogueiro *

A tua fé te salvou!

    Mas a missão não termina naquela semana, o outro grande sentido das missões é o de levar Cristo para o mundo 
universitário e criar uma união entre todos, missionários e não missionários, dando o testemunho que a fé pode ser vivida e 
partilhada de forma natural em todos os locais, servindo aos outros. Educar os estudantes universitários para a consciência de 
união e mostrar que durante a vida universitária podemos fazer muito, elevando e formando uma maior consciência humana 
e cívica, aprendendo a ver o melhor de cada um e de cada situação.
    A convite do Bernardo Paiva e Pona, chefe das missões da Universidade da Lusíada, �z missões ano passado pela Lusíada, 
em Ponte de Sor. Diga-se, de passagem, que me atirei ao projecto sem meias medidas. Quando cheguei ao �m da semana, em 
Ponte de Sor e re�ecti o “como” tinha chegado ao momento/espaço em que me encontrava, mal conseguia acreditar, pois 
tudo convergia dos meus continuados sim’s ao longo do meu semestre, sempre sem saber muito bem o que esperar. Conheci 
o Bernardo Paiva e Pona no �m-de-semana de  animadores de Centros Universitários Jesuítas, eu do CUMN, ele do CUPAV. No 
mesmo dia em que ele me convidou, fui inscrever-me nas missões. Sublinho que não conhecia mais ninguém, para além do 
Bernardo, que ainda assim, tinha sido uma amizade “instantânea”. E assim foi! Quando acordei, no último dia de missões, 
pensei: como é que vim aqui parar? Como é que nunca me senti com medo de abraçar o desconhecido? Agora percebo que 
estava e estou abraçada por Deus e que ele nunca me abandona.                                                             
    Apesar de não estar à vista, no �m recebemos sempre muito mais do que aquilo que oferecemos.
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