
No princípio era a misericórdia. No 
início da fé cristã está sempre o 
encontro com Jesus, Rosto da 
Misericórdia do Pai. Ele lança sobre nós 
o seu olhar de misericórdia e 
escolhe-nos amando-nos (miserando 
atque elegendo – lema do papa 
Francisco). Eis o sentido da oração e a 
fonte da missão.

Olhados com amor ternurento, somos 
chamados a ser e a fazer a cultura do 
encontro; a não desperdiçar os 
encontros de cada dia. Vencer a 

irmão, buscar o bem comum, cuidar da 
casa comum – da família à paróquia, da 
rua à capela, no Justiça e Paz e na 
Universidade, na minha terra – aldeia, 
cidade e mundo. Até construir 
Comunidade. Descalços de teorias, mas 
buscadores de gestos autênticos, vamos 
ser simples; desistir de murmurar. 
Vamos acolher quem vem, aprender 
com quem vem, reconhecer o Jesus que 
vem. Vamos pedir perdão, acolher o 
perdão e aprender a perdoar.

“O melhor contexto para esta 
renovação, segundo o sentir da Diocese 
de Coimbra na concretização do seu 
Plano Pastoral, passa por existentes ou 
novos grupos pequenos, em que cada 
pessoa é acompanhada quase 
pessoalmente, em que cada um pode 

e partilhar as suas experiências e pode 
também ouvir uma Palavra exterior que 
o ajude a interpretar a sua experiência 
dolorosa ou alegre descobrindo a 
presença de Cristo na nossa vida e 
celebrando-O. É isso que pode fazer 
discípulos-missionários” (plano SDPU). 
Somos convidados a procurar e a 
integrar um rupo de re e o e 
partilha que ajude a reanimar, no Ensino 
Superior, a nossa identidade cristã 
(plano SNPES). Assim, responderemos 

nosso Bispo, renovando a Pastoral do 
Ensino Superior em Coimbra.

Aceita o convite para o Encontro. 
Seremos renovados pela Misericórdia, 
que nos formará corresponsáveis no 
cuidado da casa comum.

Cf. Misericordiae Vultus, Laudato Si, 
Plano Estratégico do SNPES, Plano 

Pastoral da Diocese de Coimbra, Plano 
da Pastoral do Ensino Superior em 

Coimbra

Pe. Paulo Simões

OLHADOS COM
 MISERICÓRDIA,

 CORRESPONSÁVEIS
 NO CUIDADO DA
 CASA COMUM.

ANO
PASTORAL

2015-2016

PRIORIDADES E
 ESTRATÉGIAS

2013-2016
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;

encontros (de formação, 
programação e avaliação) e 
acompanhamento próximo de 
projetos e equipas;
Desenvolvimento de plataformas de 
partilha de conteúdos e informação 
para melhor comunicação entre 
todos; 
Integração do Grupo de 
Colaboradores na Missão Pastoral do 
Justiça e Paz para um maior sentido 
de pertença.

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.

IMPULSIONAR O APROFUNDAMENTO 
DA FÉ E A CATEQUESE DE ADULTOS

Opção por uma proposta concreta de 
aprofundamento e formação da fé;

Evangelho e cultura, entre fé e razão; 
Acompanhamento e formação das 
equipas através de encontros, 
reuniões, retiros, homilias, entre 
outros.

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.

PROMOVER A JUSTIÇA E A PAZ NO 
RESPEITO DA DIGNIDADE E DOS 
DIREITOS DA PESSOA HUMANA

Cooperação com diversas instituições 

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.

PROJETOS E
 EQUIPAS

DIREÇÃO
A Direção tem como principal missão 

os assuntos de administração geral e 
comunicação institucional. Preocupa-se 
com a organização 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 

missão servir o Instituto, mediante um 
vínculo de trabalho digno e 
empenhado, bem como integrar a sua 
Missão Pastoral. Os colaboradores são 
convidados a participar nas atividades 
propostas, sendo garantido o 
acompanhamento 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 profundidade 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 Santíssimo 
Sacramento.

PDF
O projeto A Porta da Fé (PDF) do 

Instituto Universitário Justiça e Paz 
(IUJP) dá resposta à necessidade de 
aprofundamento e formação 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. O PDF compreende 
quatro propostas de formação: 
semanalmente Grupo I ou PDF I 
(catequese de adultos), duas vezes por 
mês Grupo II ou PDF II (Grupos de 
Jesus), todos os meses Curso Bíblico e 
de dois em dois meses Encontros de 
Espiritualidade.

TEAR
O TEAR, projeto que visa Tecer a 

nasceu no Justiça e Paz, vocacionado 
para o cruzamento da vivência da 

Através de iniciativas diversas, procura 
proporcionar espaços de encontro, 

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 

económicas na prossecução dos seus 
estudos. Alertando e mobilizando a 
comunidade académica e a população 
em geral para esta problemática – e 
para a necessidade de uma resposta 

– defende a igualdade de oportunidade 
no acesso e sucesso académico e 
pretende prevenir o abandono escolar.

SPES
O SPES é um serviço do Instituto 

Universitário Justiça e Paz para a  
Pastoral do Ensino Superior em 
Coimbra. Coordenado por estudantes e 
aberto a todos os estudantes, o SPES 
dinamiza caminhos de crescimento 
humano e na fé, conhecendo e 
continuando a missão de Jesus.

NExT
O NExT (Núcleo de Explicações 

VolunTárias) é um projeto do Justiça e 
Paz e permite a partilha de 
conhecimentos através de explicações, 
em regime de voluntariado. Tem como 
principal objetivo possibilitar o acesso 
a explicações a estudantes com 

visando promover, assim, a justiça no 
acesso ao conhecimento e a 
solidariedade, a responsabilidade e 
partilha.
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GRUPOS
AUTÓNOMOS DE
PASTORAL

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

CADC, Centro Académico de Democracia 
Cristã é uma associação de estudantes, 

professores e investigadores católicos, ao 
qual pertencem também, com a mesma 

pertinência 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 
formação de animadores juvenis, no 
acompanhamento de paróquias e grupos e 
na dinamização de momentos, 
actividades, caminhadas juvenis, regionais 
e diocesanos.

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 participar ativamente nas 
celebrações dominicais, contribuiu para a 

dinamização cultural da própria Academia, 
garantindo a sua presença em todas as 

celebrações académicas de cariz religioso. 
Ao mesmo tempo, veio intervindo em 

eventos puramente académicos.

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 
Director Artístico o Dr. Francisco Faria, seu 

Cristina Faria assumiu a Direção do Coro.

B4H, Building 4Humanity é uma 

atuações ao nível do estudo, do projeto, da 
reconstrução e capacitação técnica e 

socio-económica em cenários 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 
prazerosa. Dinamiza a Eucaristia do Justiça 
e Paz à terça-feira. 

CF, Livraria Cultura e Fé dedica-se 
especialmente à literatura teológica, 

pastoral e catequética.



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 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 
estudo no 1º piso, no preciso local da 
antiga capela. Esta sala, bem iluminada 
com luz natural e arti cial, 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- os.

RESTAURANTE E BAR

Um Restaurante e Bar, aberto a todos, 
que serve almoços, jantares e 

“take-away”, com preços acessíveis. 
Aqui pode saborear o melhor da 
cozinha tradicional portuguesa, 

aproveitando uma das melhores vistas 
da cidade sobre o Jardim Botânico e o 

Rio Mondego. À sua espera está um 
espaço agradável, com acesso gratuito 

à internet, onde também pode estudar e 
conviver, apreciando ainda as 

e posições de pintura e fotogra a.

ESPAÇOS E EVENTOS

O Justiça e Paz tem ao dispor de 
todos, nomeadamente estudantes e 
colaboradores das escolas, institutos e 
faculdades do ensino superior, espaços 
diversi cados (audit rio, salas) para os 
mais variados eventos que pretenda 
organizar.

CALENDÁRIO
DE ACTIVIDADES

2015-22010166

SETEMBRO

04-06 Enconttro de Programação do 
           Ano PaPastoral (Dornelas | SPES)S)
10-13 Encoontro de Programação ddo
           Anoo (Dornela | Dehonianonos | SPES)
07-11 Reeceção ao Caloiro
           (ÁÁtrio das Químicas | | SDPU)
17 1ª Reeunião Mensal dee Parceiros 

(Salaa da Direção | 14hh00-16h30 
     Funndo Solidário)
17 1ª RReunião do SPES S 

(Sóótão | 21h30 | SPEES)
22 Reeunião Equipa Allarga

(IUUJP | 21h15-23h115 | SD
23 Inníício da Eucarissttia Jus

(CCapela | 19h30 | IUJP)
30 BBênção do Calooiro
     ((Sé Nova / Terraaço IUJP  
     19h00-22h00 || SDPU)

OUTUBRO

01 1ª Reuniãoo PDF I (Sala DD | 21h15 | PDF)
15 Curso Bíbblico - ajesusaando, com Pe.
     Rui Santitiago

(Au(Auditditórórióório |o | 2121h15h15-2323hh00h00 || PDFPDF))
21 Reuninião de Projetoss e Equipas  
     (Salaa B | 17h00-18h3h30 | IUJP)
21 Abebertura do Ano Pastora

(C(Ca(Capelpela /a / SaSalala ExxpExExposiosiçõeçõe
     19h00-22h30 | | IUJP)
22 1ª Reunião PDPDF II (Sótão | 15 | PDF)

NOVEMBMBRO

044 PParty_Ora (Capela || 221h30-23h00 | SPEPES)
10 Reunião de Colabooradores

(15h00-16h00 | IUIUJP)
11 1ª Reunião dodos Grupos de Jesus ds do 
     SPES (IUJPJP | 21h30-23h00)
12 Cursoso BBíblico - ajesusando, ccom Pe.
   RuRui Santiago
    (Auditório | 21h15-23h0000 | PDF)
2323-2828 VIVI SSeman Sa S liolidáádádáriia 
           (Fundo Solilidádário)
2626 JaJantantar Sr Soliiololiddárdárioio
   (IU(IUJPJP | 20h30 | Fundo Solidário)
2828 CoColóqlóquiouio AlAlegregriaia e Ee Espesperr
     Tempo de (In)diferenças
    (ISCAC | 09h30-17h30   
     Comissão DioDiocescesana Justiça e Paz)

DEZEMBRO

002 Celebração das Esperanças
      (Capela | 19h30-20h30 | TEAR + SPES)
02 Party_Ora (Capela | 21h30-23h00 | SPES)
03 Curso Bíblico - ajesusandondo, c, comom PePe. 
      Rui Santiagoago

(Au(Auditditório | 21h15-23h00 | PDF)
006 Retiro de Advento

(Casa Missionárias SEMD
      09h30-20h30 | PDF I)
08 Celebração da Padroeira dada 
      Universidadede
      (Capelela da da UC | 12h00 | SDPU)
13 AbAbeertura Solene do Ano Santo da
      Misericórdia
      (Sé Nova | 16h00 | Diocese)
14 Arte e Misericórdia
      (Sala Exposições | 21h30-2222h30h30 || TEATEAR)R)
15 Tercas.com - workkshoshop

(Sala Exposiçõeõess | 21h15-23h15 | SDPV)
16 Última Eucacaristia Justiça e Paz antes do 
      Natal (1919hh30 | IUJP)
16 Enconntro de Natal Justiça e Paz
      (Cappela / Sala Exposições
      19h9h30-22h30 | IUJP)
17 EEncontros de Espiritualid

(Sala Exposições | 21h15-22  | PDF)
225 NATAL DO SENHORR

JANEIRO

06 Reinício dada Eucaristia Justiça e Paz 
      (19(19h30h30 ||| IIUJIUJP)P)
06 Partyy__Ora (Capela | 21h30-23h00 | SPES)
12 Reunnião de Colaboradores
      (15hh00-16h00 | IUJP)
1212 TTeTercas.com - wo krkshhop

(S(Sala Exposições | 21h155 h15 | SDPV)
211 Curso Bíblico - ajesusasan
      Rui Santiagog

(Auditório | 21h15-2-23h00 | PDF)

FEVEREIRO

0303 ReReuniun ão GGerGGerala (SP(SPES)ES)
04 Encontroos de Espiritualidade

(Sala Expxposições | 21h15-23h00 | PDF)
08 Meetiting With (21h15-22h30 | SPES)
10 Ceelelebração das Cinzas
      (CaCapela | 19h00-20h30 | TEAR + SPES)
14--222 Peregrinação Diocesana a Taizé
             (SDPJ)
16 Tercas.com - wo krkshhop

(Sala Exposições | 21h15-23h15 | SDPV)
17 Via Sacra e Reconciliação
      (Porta Férrea e Capela da UC
      21h30-23h30 | SDPU)
18 Curso Bíblico - ajesusando, com Pe. 
      RuiRui SaSantintiagoago
     (Auditório | 21h15-23h00 | PDF)

(FEVEREIRO)

20 Encontro Nacional de Estuddantantes e
       (SNPES)
23 Reunião Equipa Alarga
    (Ca( sa Missionárias SEM
      21h15-23hh1515 | S| SDPUDP )

MARÇO

0101 Comemoração da Fundação da 
      Universiddadeade

(Capela da UC | 122h00h0  | SDPU)
02 Party_Ora (Capela | 211h30h30-23h00 | SPES)
07 Meeting With (21h15-22h30 | SPES S)
08 Reunião de Colaboradores
      (15h00-16h00 | IUJP)
08 Tercas.com - workshop 

(Sala ExpEx osições | 21h15-23h15 | SDPPV)V
11-13 Pereggrinrinação Jubilar a Fátima (PDF)F)
16 Última Eucaristiati  Justiça e Paz antes da a
      Páscoa (19h30 | IUJUJP)
17 Curso Bíblico - ajesussando, com Pe. 
      Rui Santiago

(Auditório | 21h15-23h000 || PDF)
24-26 Tríduo Pascal e Vigí
2727 PÁSP COA DO SENHOR
30 Reinícnício da Eucaristia J
      (19h300 || IUJP)

ABRIL

0101-0303 ReRetirtiro po paraara EsEsttudtuudantanteses dodo EnsEnsinooino 
             Superior (SPES)
04 Meeting With (21h15-222h30 | SPES)
06 Party_Ora (Capela | 21h3h30-23h00 | SPES)
070707 DiDiáloálogosgos nana JoJoanianinana
      (BiBiblib oteca Joanina da UC  
      21h00-0 23h00 | SDPU + TEAR)R)
12 Tercass.co. m - workshop

(Sala Expxposições | 21h15-23h15 || SDPV)
14 Encontross de Espiritualidade

(Sala Exposiiçõeç s | 21h15-23h00 | PDDF)
21 Curso Bíblico - a- jesusando, com Pe. 
      Rui Santiago

(Auditório || 21h155-23- h0
25 Aniversário do SPESES (S
28-03MAI Feira do Livroro a 1€ no 6º             
                     Aniversário (Fuundo Solidário)

MAIO

28A28ABRBR-0303 FFeiira ddo LiLivro a 1€1€ no 6ºº6ºº            
                     Aniversário (Fundo Solidário)o)
0202 MMe tieting WitWithh (21(21h15h15 22-22h30h30 || SPESPES)S)
04 Party_Ora (Capela | 21h30-23h00 | SPES)
10 Reunião de Colaboradores

(15h00-16h00 | IUJP)
1313 ViVigílgíliaia dede PenPentectecostosteses
      (Sé Nova | 21h30 | PDF)

(MAIO)

15 Crisma (Sé Nova | 11h00-13h00 | PDF)
15 1º Ensaio de Coro Bênção das Pastas
     (211h00h0 -23h00 | SPES)
17 Enconntrotro de Preparação Bênção das
     Pastas

(Auditório IUJPJP | | 21h15-23h15 | SDPU)
19 2ºEnsaio de Coro o Bênção das Pastas

(21h00-23h00 | SPEES)
21 Bênção das Pastas PPolitécnicos e
      Privados 
      (Sé(  Nova | 11h00-13h000 | SDPU)
22 BêBênção das Pastas Univversidade
      (Sé NoNova | 11h00-13h00 | SDS PU)
24 Tercas..com - workshop 
     (Sala Expxposições | 21h15-223h15 | SDPV)
25 Última RReunião dos Grupos de Jesus
      do SPES (IU( JP | 21h30-2
26 Curso Bíbblico - ajesusa
      Rui Santiaggo

(Auditório || 21h15-23h00 | )

JUNHO

01 Reunião Geral (SP( ES)
08 RReunião Geral (SSPES)
14 Teercas.com - woorksr hop 

(Saala Exposições || 21h15-23h15 | SDPS V)
16 Cursrso Bíblico - ajesesusando, com PePe. 
     Rui SaSantiago

(Audittório | 21h15-233h00 | PDF)
21 Reuniãão Equipa Alarggada 

(CU(CUMNNMN | 2| 2| 1h11h15 25-23h13h15 ||5 | SDSDS PU)PU)
23 Última Reeunião PDF I

(Sala D | 211h15 | PDF)
30 Última Reunnião PDF II

 (Só(Sótãtão || 21h21h1515155 | P| PDF)DF)

JULLHOH

06 Reuniião ã de Projetos e EEquiq pas 
     (Sala B || 17h00-18h30 | IUJJP)P
06 Encerrammento do Ano Pastoraall

(Capela / SaSala Exposições 
     18h30-22h30 0 | I| | UJP)
17 Última Reunião MeM nsal de Parceiros

(Sala da Direção | 14h00h00-16h30 
     FunFu do Solidário)
12 Reuniu ão de Colaboradores
     (15h0000-16h00 | IUJP)
24-01AGO JorJornada Mund
                    Juvenntudt e em 
     VolVoluntuntariariadoado dede VeVerãorãrãoo ((SP(S )

SESETEMBRO

01-04 Encontrotro dede Progrog a
            Ano (SPES)
            Receção ao Caloiro ( )

Couraça de Lisboa, nº 30
3000-434 Coimbra

239 822 483
iu.justicaepaz@gmail.com

justicaepaz.com
facebook.com/justicaepaz

239 822 483  |  968 478 123
rest.justicaepaz@gmail.com

justicaepaz.com/restaurante-e-bar

910 233 333
justicaepaz.com/espacos-e-eventos

FUNDO SOLIDÁRIO
fs.justicaepaz@gmail.com

NE T
explicacoes.next@gmail.com

PDF A Porta da Fé
pdf.justicaepaz@gmail.com

SPES
spescoimbra@gmail.com

TEAR
tear.justicaepaz@gmail.com
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