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"Onde estiver o teu tesouro, aí estará o 
teu coração" (Mt 6, 21)

"Onde estiver o teu tesouro...". Que tesouro 
é este que nos atrai? Por que tesouro vale a 
pena correr? Todo o tesouro que é algo só 
nos enche; só um tesouro que é alguém faz 
cumprir em nós a vida. Os evangelhos 
narram a vida de Jesus de Nazaré como um 
tesouro que é distribuído aos pobres, como 
um vaso de alabastro, com perfume de 
nardo puro de alto preço, que certa mulher 
transporta e parte, espalhando o perfume 
por toda a casa, por todo o corpo. Jesus é 
este Alguém. Jesus é o Tesouro.
"Aí estará o teu coração." Acolher esse 
Tesouro é passar a «ser d'Ele», daquele que 
nos amou primeiro, e desejar «correr a sua 
mesma sorte e assumir a sua missão de 
fazer novas todas as coisas» (Documento de 
Aparecida 131). Cristo trespassa a vida 
toda daqueles que se deixaram encontrar 
por Ele: «Cristo tem a iniciativa de chamar, é 
o Caminho a percorrer, o modelo inspirador 
e a meta a alcançar» (D. Virgílio Antunes, 
Comunidade de Discípulos Missionários).
«Temos em vasos de barro um Tesouro que 
não é só para nós» é o desafio do Plano da 
Pastoral do Ensino Superior (SDPU) a todas 
as entidades pastorais no Ensino Superior 
em Coimbra. Correndo para o seu primeiro 
objetivo, proposto especialmente para este 
ano, queremos aproximar (de) Jesus, 
reconhecer que Ele é o filho de Deus, 
próximo e escondido entre os citadinos (A 
Alegria do Evangelho 71). Nesse sentido, 
pegamos no plano pastoral 13.14 e 
arremessamo-lo para os próximos dois 
anos, mantendo as mesmas prioridades.

SPES
O SPES (Serviço Pastoral do Ensino Supe-
rior) é um dos organismos da Diocese de 
Coimbra para a Pastoral do Ensino Superior. 
Sendo um dos projetos do Justiça e Paz, co-
ordenado por estudantes e para estudantes, 
dinamiza acontecimentos e projetos de cres-
cimento humano e na fé, que pretendem ter 
impacto em toda a comunidade académica. 
A Equipa de Coordenação do SPES acom-
panha os trabalhos e iniciativas das oito 
equipas-satélite.

•SPES_Coro é responsável pela animação 
musical da Missa do Justiça e Paz à quarta--
feira e pela Missa da Comunidade das 19, 
ao Domingo na Sé Nova.

•SPES_Shelter acolhe e estabelece laços 
no Instituto Universitário Justiça e Paz, dan-
do especial atenção a estrangeiros e àqueles 
que estão pela primeira vez em Coimbra ou 
na casa.

•SPES_ições é responsável pela produção 
de elementos gráficos para o SPES e promo-
ve a exposição de trabalhos artísticos no bar 
do Justiça e Paz.

•SPES_Tech desenvolve atividades para 
as áreas das tecnologias e engenharias, no-
meadamente no Pólo II e no ISEC.

•SPES_Saúde promove atividades espe-
cialmente direcionadas para estudantes da 
área da saúde, ajudando em simultâneo a 
dinamizar a espiritualidade em contexto de 
saúde.

•SPES_EtCetera dinamiza e promove o 
voluntariado do Justiça e Paz para estudan-
tes, em parceria com diversas instituições da 
cidade.

•SPES_Secundário reúne mensalmente 
alunos do 12º ano que refletem sobre os 
processos da tomada de decisão, 
preparando-os para o ingresso no Ensino 
Superior.

•SPES_XL congrega os estudantes do en-
sino superior da margem esquerda do rio 
Mondego propondo formação humana e 
espiritual.

DIREÇÃO
A Direção tem como principal missão os 
assuntos de administração geral e comunica-
ção institucional. Preocupa-se com a orga- 
nização e supervisão de todos os projetos e 
iniciativas e é da sua responsabilidade a 
elaboração e acompanhamento do Plano 
Pastoral e respetivo Relatório de Atividades. 

GRUPO DE 
COLABORADORES
O Grupo de Colaboradores tem como mis-
são servir o Instituto, mediante um vínculo de 
trabalho digno e empenhado, bem como 
integrar a sua Missão Pastoral. Os colabo- 
radores são convidados a participar nas ati-
vidades propostas, sendo garantido o acom-
panhamento humano e espiritual de cada 
um, no respeito por todos.

CAPELA
A capela do Justiça e Paz é o espaço mais 
nobre da casa. Local de silêncio, oração e 
celebrações comunitárias, está sempre ao 
dispor de todos. É uma capela onde se pode 
descobrir a beleza do silêncio e a profundi-
dade do encontro com Deus na oração. 
Todas as quartas e quintas-feiras, antes da 
celebração da Eucaristia  do Justiça e Paz, é 
proposto neste espaço um tempo de oração 
e adoração diante de Jesus presente no San-
tíssimo Sacramento.

TEAR 
O TEAR, projeto que visa Tecer a Espirituali-
dade com a Arte e a Reflexão, nasceu no 
Justiça e Paz, vocacionado para o cruza-
mento da vivência da espiritualidade com a 
arte e a reflexão. Através de iniciativas 
diversas, procura proporcionar espaços de 
encontro, fruição e reflexão, em busca dos 
sentidos da existência humana.

FUNDO SOLIDÁRIO
O Projeto Fundo Solidário, em parceria com 
diversas entidades da cidade de Coimbra, 
sob a coordenação do Justiça e Paz, visa 
apoiar estudantes do Ensino Superior com 
dificuldades económicas na prossecução dos 
seus estudos. Alertando e mobilizando a co-
munidade académica e a população em ge-
ral para esta problemática – e para a neces-
sidade de uma resposta eficaz, que passa 
por gestos de partilha – defende a igualda-
de de oportunidade no acesso e sucesso 
académico e pretende prevenir o abandono 
escolar. 

NExT
O NExT (Núcleo de Explicações VolunTárias) 
é um projeto desenvolvido pelo Instituto Uni-
versitário Justiça e Paz da Diocese de Coim-
bra e pelo Centro Académico de Santo An-
tónio (CASA), que permite a partilha de co-
nhecimentos através de explicações em regi-
me de voluntariado. Tem como principal ob-
jetivo possibilitar o acesso a explicações a 
estudantes com comprovadas dificuldades 
económicas, visando promover, assim, a jus-
tiça no acesso ao conhecimento.

PDF 
O projeto A Porta da Fé (PDF) do Instituto 
Universitário Justiça e Paz (IUJP) dá resposta 
à necessidade de aprofundamento e forma-
ção da fé, um artigo fundamental da missão 
do Justiça e Paz. A Porta da Fé está aberta 
a todos, universitários ou não, crentes ou 
não crentes. Este ano, o  PDF compreende 
quatro propostas de formação: Per-cursos de 
Virtudes, Curso Bíblico, Grupo I (catequese 
de adultos) e Grupo II (discípulos missioná-
rios).

GRUPOS AUTÓNOMOS DE 
PASTORAL

SDPU, Secretariado Diocesano da Pastoral 
Universitária, é o organismo da Diocese de 
Coimbra para a coordenação geral da Pas-
toral do Ensino Superior, congregando na 
mesma ação pastoral todos os grupos e ins-
tituições eclesiais.

CADC, Centro Académico de Democracia 
Cristã é uma associação de estudantes, pro-
fessores e investigadores católicos, ao qual 
pertencem também, com a mesma pertinên-
cia e utilidade social, pessoas ligadas às 
áreas do pensamento e da ação social e 
cívica.

SDPJ, Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil, é o organismo diocesano para a 
coordenação da Pastoral Juvenil em toda a 
Diocese. Trabalha especialmente na forma-
ção de animadores juvenis, no acompanha-
mento de paróquias e grupos e na dinami-
zação de momentos, actividades, caminha-
das juvenis, regionais e diocesanas.

CCUC, Coro da Capela da Universidade de 
Coimbra, fundado em 1984, teve origem 
num grupo de académicos ligados à Capela 
de São Miguel. Desde o início, além de par-
ticipar ativamente nas celebrações domini-
cais, contribuiu para a dinamização cultural 
da própria Academia, garantindo a sua pre-
sença em todas as celebrações académicas 
de cariz religioso. Ao mesmo tempo, veio 
intervindo em eventos puramente académi-
cos.

CDPC, Coro D. Pedro de Cristo, fez a sua 
primeira apresentação em Coimbra, em 
Maio de 1970 e participou ao longo destes 
anos em diversos Festivais. Durante 39 anos 
de existência teve como seu principal Direc-
tor Artístico o Dr. Francisco Faria, seu funda-
dor. A partir de 2009 a sua filha, Drª Cristi-
na Faria assumiu a Direção do Coro.

B4H - Building 4Humanity é uma associação 
sem fins lucrativos com atuações ao nível do 
estudo, do projeto, da reconstrução e capa-
citação técnica e socio-económica em cená-
rios de pós-desastres naturais, pós-conflitos 
ou de extrema pobreza.

BCC - Brasileiros Católicos em Coimbra é um 
grupo de jovens brasileiros estudantes na 
cidade de Coimbra. Juntos buscam renovar 
a fé e apoiar-se uns aos outros para que a 

estadia longe da família seja mais praze-
rosa. Dinamiza a Eucaristia do Justiça e 

Paz à terça-feira.

CF, Livraria Cultura e Fé dedica-se 
especialmente à literatura teológi-
ca, pastoral ou catequética.

PLANO PASTORAL 13-16

1. CONVOCAR TODAS AS PESSOAS E 
GRUPOS DO JUSTIÇA E PAZ PARA A MESMA 
MISSÃO DO INSTITUTO E DA DIOCESE
• Assunção de uma atitude de encontro e 
respeito de todos, na hospedagem da 
pluralidade cultural, social, espiritual e 
religiosa
• Valorização do Plano Pastoral Diocesano e 
participação ativa na construção da Diocese
• Planificação pastoral, promoção de 
encontros (de formação, programação e 
avaliação) e acompanhamento próximo de 
projetos e equipas
• Desenvolvimento de plataformas de partilha 
de conteúdos e inform ação para melhor 
comunicação entre todos 
• Integração do Grupo de Colaboradores na 
Missão Pastoral do Justiça e Paz para um 
maior sentido de pertença

2. PRIVILEGIAR INICIATIVAS DE PRIMEIRO 
ANÚNCIO PARA O ENCONTRO PESSOAL 
COM CRISTO 
• Convite ousado por palavras e pelo 
testemunho pessoal a conhecer o Justiça e Paz 
e a Pastoral do Ensino Superior com os seus 
projetos e equipas
• Leitura cristã da entrada, percurso 
académico e saída dos estudantes da 
universidade 
• Proposta de iniciação ou reiniciação cristã 
para o acontecimento da graça da fé 
• Possibilidade de acompanhamento espiritual 
pessoal através de escuta ativa, para o 
crescimento humano e na fé

3. IMPULSIONAR O APROFUNDAMENTO DA 
FÉ E A CATEQUESE DE ADULTOS
• Opção por uma proposta concreta de 
aprofundamento e formação da fé
• Reflexão e partilha da relação entre 
Evangelho e cultura, entre fé e razão 
• Acompanhamento e formação das equipas 
através de encontros, reuniões, retiros, 
homilias, entre outros

4. PROPORCIONAR UMA PASTORAL DA 
ORAÇÃO E UMA LITURGIA BEM CELEBRADA 
E DENSA DE ESPIRITUALIDADE
• Vivência aprofundada da Eucaristia 
semanal e dominical
• Experiência de oração pessoal e 
comunitária: ritmo diário, semanal, mensal ou 
em ocasião pontual
• Discernimento vocacional a partir das 
vivências diárias e de momentos fortes de 
oração para uma pastoral universitária 
vocacional
• Proposta de vivências na fé para uma vida 
reconciliada em que a leitura espiritual e o 
Sacramento do Perdão têm especial lugar

5. PROMOVER A JUSTIÇA E A PAZ NO 
RESPEITO DA DIGNIDADE E DOS DIREITOS 
DA PESSOA HUMANA
• Cooperação com diversas instituições para a 
reflexão e promoção da Doutrina Social da 
Igreja, especialmente no Ensino Superior
• Acompanhamento da realidade do Ensino 
Superior e elaboração de respostas no âmbito 
da questão social, que incluem voluntariado e 
partilha
• Formação sobre a dimensão ética e humana 
da vida nas diferentes áreas do saber
 

"Onde estiver 
o teu tesouro,

aí estará o
teu coração"

(Mt 6, 21)



Contactos

Calendário
Atividades

2014-2015

SETEMBRO
2-7 Encontro de Programação do Ano 
Pastoral (SPES)

8-12 Receção ao Caloiro   
(Átrio das Químicas | SDPU)

17 1ª Reunião Equipa de Coordenação do 
SPES (Sala do SPES | 21h30 | SPES)

23 Reunião Equipa Alargada  
(Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU)

24 1ª Reunião Geral (SPES)

JANEIRO
7 Reinício da Eucaristia no Justiça e Paz 
(19h30 | IUJP)

7 Inauguração de Exposição  
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

8 Party_Ora   
(Capela do IUJP | 21h30 | SPES)

13 Tercas.com   
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

15 II Ciclo Cinema e Espiritualidade
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

22 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

JUNHO
2 Tercas.com     
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

3 Inauguração de Exposição   
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

3 Party_Ora    
(Capela de Santa Comba - Pólo III | 21h30 | SPES)

5 Caminhada Noturna SPES_Tech  
(19h00 | SPES)

6 Bênção das Pastas Politécnicos e Privados  
(Sé Nova | 11h00 | SDPU)

7 Bênção das Pastas Universidade   
(Sé Nova | 11h00 | SDPU)

9 Reunião Bimestral de Colaboradores 
(15h00-16h00 | IUJP)

11 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

23 Reunião Equipa Alargada   
(Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU) 

25 Per-cursos de Virtudes    
(Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR)

26-28 Acampamento para candidatos ao 
Ensino Superior (SPES)

ABRIL
1 Inauguração de Exposição  
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

4-5 Vigília Pascal e Páscoa do Senhor
7 Reunião Bimestral de Colaboradores 
(15h00-16h00 | IUJP)

8 Missa Fora do Sítio   
(M. Esquerda - ESTESC/ESEnfC | 19h30)

9 II Ciclo Cinema e Espiritualidade   
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

13 Bioética em Discussão    
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

13 4ª Formação de Voluntários
(IUJP | 21h00-22h30 | SPES)

14 Tercas.com    
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

15 Reinício da Eucaristia no Justiça e Paz 
(19h30 | IUJP)

16 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

25 Aniversário do SPES (SPES)

27 Economia em Discussão  
(Lounge do ISCAC | 18h30-20h00 | SPES)

28 Conversas sobre Fé e Ciência   
(ISEC | 21h15-23h15 | SPES)

30 Per-cursos de Virtudes    
(Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR)

FEVEREIRO
3 Conversas sobre Fé e Ciência  
(ISEC | 21h15-23h15 | SPES)

4 Inauguração de Exposição  
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

5 (qui) Party_Ora - Oração pelas Vocações 
(Igreja de S. Tiago | 21h30| SPES)

5 Per-cursos de Virtudes   
(Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR)

9 Bioética em Discussão    
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

10 Reunião Bimestral de Colaboradores 
(15h00-16h00 | IUJP) 

10 Tercas.com    
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

14-22 Peregrinação Diocesana a Taizé 
(SDPJ)

NOVEMBRO
3 1ª Formação de Voluntários  
(IUJP | 21h00-22h30 | SPES)

6 Noite CC (Porta Férrea UC | 21h00 | SDPU)

10 Bioética em Discussão   
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

11 Tercas.com   
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

20 1ª Reunião PDF II (IUJP | 21h15 | PDF) 
24 Economia em Discussão 
(Lounge do ISCAC | 18h30-20h00 | SPES)

24-28 V Semana Solidária (Fundo Solidário)

OUTUBRO
1 Bênção do Caloiro (19h00 | SDPU)

7 Take a Seat and Make a Friend  
(Átrio das Químicas | 14h00-18h00 | SPES)

8 Início da Eucaristia Justiça e Paz   
(19h30 | IUJP)

8 Sessão de Abertura do Ano de 
Voluntariado Etcetera (IUJP | 21h30 | SPES)

9 1ª Reunião PDF I (IUJP | 21h15 | PDF)

21 Take a Seat and Make a Friend  
(ISCAC | 14h00-18h00 | SPES)

25 Encontro Nacional de Docentes e 
Investigadores (Fátima | 09h30-18h30 | SNPES)

29 Reunião de Projetos e Equipas IUJP   
(Sala B | 17h00)

29 Inauguração Exposição de Fotografia 
(Sala de Exposições | 18h30 | TEAR)

29 Abertura do Ano Pastoral 14-15 
(18h30-22h30 | IUJP)

30 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

JULHO
1 Reunião de Avaliação Pastoral (IUJP | 17h00)

1 Encerramento do Ano Pastoral   
(IUJP | 19h30 | última Eucaristia)

2 Última Sessão Grupo I e Grupo II  
(21h15 | PDF) 

27-31+1-3AGO Voluntariado de Verão
numa Casa de Saúde (SPES)

SETEMBRO
31AGO+1-6   Encontro de Programação 
Pastoral (SPES)

Acolhimento ao Caloiro (SDPU)

DEZEMBRO
1 2ª Formação de Voluntários  
(IUJP | 21h00-22h30 | SPES)

3 Última Eucaristia no Justiça e Paz antes do 
Natal (19h30 | IUJP)

3 Celebração das Esperanças - Convite 
Party_Ora (Capela | 21h30-23h00 | TEAR+SPES)

8 Celebração da Padroeira da Universidade 
(Capela da UC | 12h00 | SDPU)

9 Reunião Bimestral de Colaboradores 
(15h00-16h00 | IUJP)

9 Tercas.com    
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

10 Missa Fora do Sítio   
(Capela de Santa Comba - Pólo III | 19h30)

11 Per-cursos de Virtudes    
(Sala Exposições | 21h15 | PDF + TEAR)

15 Bioética em Discussão   
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

14 Jantar de Natal    
(Sé Nova | 18h00-23h30 | SPES)

17 Encontro de Natal do Grupo de 
Colaboradores (IUJP | 19h00-22h00 | IUJP)

18 II Ciclo Cinema e Espiritualidade   
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

25 Natal do Senhor

MARÇO
   Retiro Estudantes do Ensino Superior (SPES)

1 Comemoração da Fundação da 
Universidade (Capela da UC | 12h00 | SDPU)

2 3ª Formação de Voluntários  
(IUJP | 21h00-22h30 | SPES)

4 Inauguração de Exposição   
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

4 Via Sacra - Convite Party_Ora   
(21h30 | SDPU)

9 Bioética em Discussão   
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

10 Tercas.com    
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

12 II Ciclo Cinema e Espiritualidade   
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

15 Retiro de Quaresma   
(09h30-20h30 | PDF)

19 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

23 Celebração do Perdão
(21h30 | SDPU)

25 Última Eucaristia no Justiça e Paz antes 
da Páscoa (19h30 | IUJP)

25 Missa Fora do Sítio (Pólo II | 19h30)

26 Conferência "Deus-Mulher-Ambiente" 
(Sala de Exposições | 21h30-23h00 | TEAR) 

28-29 Retiro do SPES_Secundário (SPES)

MAIO
4 Bioética em Discussão    
(Fac. Farmácia | 18h30 | SPES)

6 Inauguração de Exposição   
(Sala de Exposições | 18h00-19h00 | SPES)

6 Oração Taizé 100 Anos Ir. Roger - Convite 
Party_Ora (Sé Velha | 21h00 | Par. S. José)

12 Tercas.com    
(Sala de Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)

14 II Ciclo Cinema e Espiritualidade   
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

19 Encontro de Preparação Bênção das 
Pastas (Auditório IUJP | 21h00 | SDPU)

20 2ª Reunião Geral (21h30 | SPES)

21 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)

22 Vigília de Pentecostes   
(Sé Nova | 21h30 | PDF)

24 Sacramento da Confirmação   
(Sé Nova | 11:00-13:00 | PDF)

25-28 Feira do Livro a 1€ (Fundo Solidário)

27 Sessão de Encerramento do Ano de 
Voluntariado EtCetera (IUJP | 17:00-19h30 | 
SPES)

29 Concerto Sol.Dar.You (Fundo Solidário)

31 Dia da Igreja Diocesana (Parque Verde | 
09h00-19h00 | Diocese de Coimbra)

EUCARISTIA
Na capela do Justiça e Paz, às terças-feiras 
pelas 20h30 (dinamização BCC), às 
quartas-feiras pelas 19h30 (dinamização 
SPES) e às quintas-feiras pelas 19h30 
(dinamização SDPJ). Na capela do CHUC--
HUC, quinzenalmente à terça-feira, pelas 
19h30. Na igreja de S. Martinho do Bispo, 
bimestralmente à terça-feira, pelas 19h30. 
Na Sé Nova, aos domingos, pelas 19h00.

ACOMPANHAMENTO
ESPIRITUAL
Alguns padres, irmãs e consagradas 
disponibilizam-se para o acompanhamento 
espiritual através da escuta ativa, para o 
crescimento humano e na fé. Ver contactos 
no site.

SALA DE ESTUDO
O Justiça e Paz dispõe de uma sala de estu-
do no 1º piso, no preciso local da antiga ca-
pela. Esta sala, bem iluminada com luz natu-
ral e artificial, é um espaço agradável de 
silêncio e tem a capacidade de 16 lugares. 
A sala de estudo, bem como todo o espaço 
do Justiça e Paz, tem cobertura de Internet 
sem-fios.

RESTAURANTE E BAR
Um Restaurante e Bar, aberto a todos, que 
serve almoços, jantares e "take away", com 
preços acessíveis. Aqui pode saborear o me-
lhor da cozinha tradicional portuguesa, 
aproveitando uma das melhores vistas da 
cidade sobre o Jardim Botânico e o rio Mon-
dego. À sua espera está um espaço agradá-
vel, com acesso gratuito à internet, onde 
também pode estudar e conviver, apreciando 
ainda as exposições de pintura e fotografia.

ESPAÇOS E EVENTOS
O Justiça e Paz tem ao dispor de todos, no-
meadamente estudantes e colaboradores das 
escolas, institutos e faculdades do ensino 
superior, espaços diversificados (auditório, 
salas) para os mais variados eventos que 
pretenda organizar.

NOVEMBRO   
25 Conversas sobre Fé e Ciência  
(ISEC | 21h15-23h15 | SPES)

26 Jantar Solidário    
(IUJP | 20h30 | Fundo Solidário)

29 Formação de Agentes Pastorais Método 
EG 24 (IUJP | 09h30-15h00 | SDPU)

30 Retiro de Advento (09h30-20h30 | PDF)

FEVEREIRO
18 Celebração das Cinzas   
(Capela | 19h30 | TEAR + SPES)

19 II Ciclo Cinema e Espiritualidade   
(IUJP | 21h00 | TEAR + Comunidade João XXIII)

24 Reunião Equipa Alargada   
(Sala B IUJP | 21h15-23h15 | SDPU)

26 Curso Bíblico sobre Jesus, com Pe. Rui 
Santiago (Auditório | 21h15 | PDF)
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