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Do medo à esperança é o lema proposto. No entanto, ao 
aproximar-se o Natal, a nossa atenção é particularmente atraída 
pelas centenas de milhares de desempregados (jovens, pais e 
mães de família). Para estes, os tempos parecem ser, antes, de 
passagem da esperança ao medo, se não, mesmo, do medo ao 
desespero. 

O actual capitalismo desregulado assume-se como um 
poder absoluto que precede, condiciona e se impõe à Lei, à 
Democracia e à Ética. Instalou-se num altar, transformado em 
bezerro de ouro imposto à adoração prostrada dos povos. Nuns 
sítios, o desemprego, a exclusão, o empobrecimento, noutros, nos 
Bangladesh deste mundo, a desumanidade da miséria.

Só que… no princípio, não era a ganância, no princípio, não 
era o egoísmo exacerbado, nem o desprezo e a indiferença. “No 
princípio, era o Logos” “e o Logos fez-se carne e habitou no meio 
de nós”.

A esperança é possível se a inteligência, a vontade e a 
acção dos cristãos e de todos os homens de boa vontade forem 
iluminadas por uma ética fundada no Evangelho de Jesus, na 
sua Mensagem e no seu Projecto, a qual é incompatível com este 
capitalismo, que tomou o freio nos dentes e varre o mundo como 
um rolo de chumbo, esmagando o direito, a vontade democrática 
das nações e a própria dignidade das pessoas. Bom Natal.

DO MEDO 
À ESPERANÇA
Paulo Moniz*

* maestro do Coro da Capela da UC

PORQUE A ESPIRITUALIDADE 
PRECISA DE SER EXERCITADA…
João Patrício*

Certamente que já todos sentimos a necessidade de parar, 
dar uma folga à vida atarefada, descansar, contemplar e (re)
centrar. É nesta altura que Deus convida a aproximarmo-
nos e a fazermos com Ele um caminho de procura de maior 
profundidade. Neste contexto, existem várias propostas de 
retiro, das quais destaco os Exercícios Espirituais.
Diz o seu autor Santo Inácio de Loyola que por Exercícios 
Espirituais entende-se qualquer modo de examinar a 
consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente 
e outras atividades espirituais... Com uma estrutura e 
propostas muito próprias, o roteiro escrito pelo fundador da 
Companhia de Jesus marca a diferença no modo como nos 
leva ao profundo de nós mesmos, como nos coloca perante 
Deus, e como nos leva a contemplar o que nos rodeia. O 
desafio de manter silêncio absoluto ajuda a revelar o barulho 
que vai no nosso interior, a escutar o que Deus nos quer dizer 
e a despertar-nos para a beleza das coisas.
O que me leva a fazer Exercícios Espirituais é exactamente 
esta necessidade de, deixando que Deus se sente ao meu 
lado, acalmar o meu ritmo diário, repousar, olhar para o que 
tem sido a minha vida, avaliar o percurso que estou a tomar 
e orientar o modo como vou encarar o que está para vir.
No final, saio com a energia restabelecida, um olhar renovado 
sobre a vida, vontade de encarar o dia-a-dia com Deus, a 
certeza de repetir e o desafio de levar um amigo na próxima 
vez. Fica o convite…*Aluno de Ciências Farmacêuticas

DEZEMBRO
8 [dom] Dia da Imaculada Conceição, 
padroeira da Universidade e Dia do CADC 
9 [seg] Bioética em Discussão
(Fac. Farmácia| 18h30 | SPES_Saúde)
10 [ter] Celebração das Esperanças
16 [seg] 7 Encontros Itinerantes (TEAR)
19 [qui] Curso Bíblico 
(Auditório do IUJP  21h15 | PDF)

JANEIRO
8 [qua] Party_Ora 
(Capela do IUJP | 21h30| SPES_Secundario)
9 [qui] Curso de Ícones 
(Capela do IUJP | 21h15 | PDF)
16 [qui] Curso Bíblico 
(Auditório do IUJP | 21h15 | PDF)
20 [seg] 7 Encontros Itinerantes (TEAR)
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[IUJP] de 4ª a 5ª às 19h30
[Sé Nova] ao Domingo às 19h
[CUMN] de 2ª a 5ª às 19h; 
ao Domingo às 21h15 na Igreja de Nossa 
Senhora de Lurdes 
[Capela Univ] Domingo às 12h
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Numa altura em que o País vive em dificuldade económica e as pessoas vivem receosas com 
o futuro, a recolha de géneros alimentares para o Banco Alimentar contra a Fome surge como 
mão amiga estendida em sinal de esperança para TODOS.

Sinto-me particularmente feliz por, nestes momentos tão críticos, o meu Povo demonstrar o 
mais profundo dos seus valores humanos, sendo tão solidário.

O que mais me move a viver esta iniciativa, há já 5 Campanhas, é pensar no outro igual 
a mim. É o desejo de acreditar que, despendendo um pouco do meu tempo, posso sentir-me 
mais realizada, fazendo algo de tão importante para os outros, sendo tão simples para mim. Tão 
simples mesmo! Sinto-o, de forma peculiar, deste fim-de-semana: decidi perder o medo e retirar 
uma hora ao meu estudo para experienciar o valor da PARTILHA. Afinal, a frequência que tinha 
no dia seguinte não foi em nada prejudicada pela minha entrega a tão grande e nobre causa.

É com muito orgulho que me sinto Voluntária. Para além de estar ao serviço dos OUTROS, 
valorizo-me extraordinariamente como Pessoa! Obrigada a todos e a cada um!

BANCO ALIMENTAR
Daniela Coutinho*

SANTA CATARINA NA CAPELA DA UNIVERSIDADE
Pe. Paulo Simões*

A propósito da comemoração dos 350 anos 
do Sermão de Santa Catarina do Padre António 
Vieira, no passado dia 25 de Novembro, proposta 
da Capelania e Reitoria da Universidade de 
Coimbra, julgo ser importante dar aqui notícia 
do evento e deixar uma apresentação breve 
de Catarina de Alexandria, figura central desse 
mesmo dia.

Catarina é uma figura de contornos 
históricos pouco claros mas densa de virtudes 
tão memoráveis que marcam gerações de 
cristãos ao longo dos séculos e ao longe 
dos continentes. Encontramos na Legenda 
Aurea de Jacobus de Voragine (séc. XIII) a 
apresentação de Catarina, jovem de dezoito 
anos, descendente de uma família nobre de 
Alexandria. Mulher crente e letrada, desde cedo 
resplandece pela sua sabedoria que havia de a 
levar ao confronto com o imperador Maximino. 
Tentando impedir a perseguição e morte dos 
cristãos, é obrigada a apostatar. Catarina morre 
mártir por ordem do imperador, não sem antes 
converter à fé 50 sábios do império.

Catarina é, para o grande orador «que 
encheu o século XVII», «a sábia vencedora». 
E que apresentação faz Vieira no Sermão agora 

recitado? Podemos ver a amplitude do elogio 
de Catarina neste excerto: «Falou Catarina, 
e foi tal o peso das suas razões, a sutileza 
do seu engenho, e a eloquência mais que 
humana, com que orou, e perorou; que não 
só desfez facilmente os fundamentos, ou erros 
dos enganados Filósofos, mas redarguindo, 
e convertendo contra eles seus próprios 
argumentos, os confundiu, e convenceu com 
tal evidência, que sem haver entre eles quem 
se atrevesse a responder, ou instar, todos 
confessaram a uma voz a verdade».

Santa Catarina de Alexandria é figurada na 
Capela de S. Miguel numa belíssima escultura 
de Frei Cipriano da Cruz, encomendada pela 
Universidade em 1691. Tem na sua mão 
direita a espada, memória do seu martírio por 
decapitação, e na mão esquerda a Sagrada 
Escritura, fonte inesgotável da sua sabedoria 
e constância. Os nossos tempos são outros, 
desiguais do distante século IV, e outras são 
as perseguições, apesar de tão assustadoras 
e reais como aquelas. Catarina continua a ser 
testemunho espantoso da vitória da esperança 
sobre o medo!

* estudante de Cardiopneumologia na ESTES|IPC 
Escola Superior de Tecnologias da Saúde

* Coordenador do SDPU


