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           ENTRAR EM CAMPO

                           O campo é o mundo.
                                           Mt 13, 38

Começa um novo ano letivo e pastoral (é
assim que lhe chamamos entre cristãos)
com o mundo diferente: mais medo, mais
muros, mais problemas económicos e fi-
nanceiros... Mas também mais solidarie-
dade, mais criatividade, mais projetos
em favor da comunidade. O que nos es-
tá a ser dito? Que desafios colher deste 
tempo novo?

Portugal ganhou o Campeonato da Eu-
ropa! A Polónia acolheu dois milhões de
jovens – e entre eles o Papa Francisco –
na Jornada Mundial da Juventude. Esti-
vemos lá! Que desafios ficaram?

Penso que o primeiro desafio é pensar-
mos qual é o nosso campo de atuação.
Em que campo jogamos? Certamente
não no campo do Stade de France da fi-
nal do Campeonato da Europa. Não no
campus misericordiae da “final” da Jor-
nada Mundial da Juventude. O que está
em jogo é o campo da história, do mun-
do, do nosso tempo, da nossa socieda-
de, da nossa comunidade eclesial, dos
nossos amigos, da nossa família. Mas
também o campus da Universidade, do
Instituto e da Escola superior, verdadeiro
campo de missão.

O Instituto Universitário Justiça e Paz
nasceu em Coimbra num dos campos de
ação da Igreja Católica: a Pastoral do 

Ensino Superior. Nasceu como árvore
neste campo e por isso, contribui para
que a Igreja seja Igreja junto e nas insti-
tuições da educação superior em Coim-
bra.
 
Para compreendermos melhor o desen-
volvimento do Justiça e Paz, é necessário
recordar as três raízes desta árvore já
bem grande, todas elas pastorais, cra-
vadas no bom húmus do início dos anos
70. É a partir de cada uma delas que 
florescem os diversos projetos da nossa
casa:

a) Espiritualidade e fé. Alimentados por
esta raiz, crescem o SPES (projeto de es-
tudantes do Justiça e Paz para todos os
estudantes do ES em Coimbra), que vai
comemorar em Abril 17 anos, o PDF
(projeto A Porta da Fé, para a formação
da fé, iniciação cristã e compromisso
cristão da comunidade académica), que
avança para o seu quarto ano, e a Co-
munidade das 19, que sendo aberta a
toda a comunidade do ES, constitui tam-
bém um importante apoio para quem ca-
minha com o Justiça e Paz.

b) Evangelho e cultura. Esta é a raiz don-
de bebe o TEAR, que começa o seu quin-
to ano. O TEAR – projeto que visa Tecer
a Espiritualidade com a Arte e a Refle-
xão – ganha este ano uma nova equipa,
assente em colaboradores das institui-
ções de ensino superior, bem como um
novo programa que acentua a sua ma-
triz cristã e seu caminho espiritual. O
TEAR passa a assumir a missão do deba-
te fé e cultura do Instituto Justiça e Paz.

c) Ação-social e voluntariado cristão. Nes-
te pilar se concretizam dois projetos do
Instituto para apoio dos estudantes: o
Fundo Solidário, que avança para o seu
sétimo ano, e o NExT (Núcleo de Expli-
cações Voluntárias), que começa o seu
ano 4. Estes projetos priveligiam o volun-
tariado, conduzido por valores humanos
e cristãos.

É em função do desenvolvimento pasto-
ral destas três raízes que existem e se
organizam os bens e serviços do Instituto,
desde o próprio edifício, ao restaurante
e às salas, cedidas à comunidade, não
esquecendo a capela. Estes serão sempre
meios do Instituto em função do seu fim
que é a pastoral.

O segundo desafio é entrar em campo.
Não estamos com certeza a contar en-
trar no campo de futebol. Aí continuare-
mos a seguir com entusiasmo o trabalho
do nosso selecionador. Mas temos aí
uma bela metáfora, apresentada pelo
próprio Papa Francisco aos jovens no
Rio de Janeiro em 2013:

O campo, para além de ser um lugar de
sementeira, é lugar de treino. Jesus pede-
-nos que o sigamos por toda a vida, pede
que sejamos seus discípulos, que “jogue-
mos na sua equipa”. Ora bem, o que faz

um jogador quando é convocado para jo-
jogar numa equipa? Deve treinar, e muito!
Também é assim a nossa vida de discípulos
do Senhor. Jesus oferece-nos algo superior
à Copa do Mundo [portanto superior ao
Campeonato da Europa]! É o que nos ofe-
rece Jesus, mas pede para pagarmos a en-
trada; e a entrada é que treinemos para es-
tar “em forma”.

Se, no Rio, Francisco falava do treino para
entrar em campo, já em Cracóvia, nova-
mente na vigília da Jornada Mundial da
Juventude, no campus misericordiae, ia
mais longe:

O tempo que hoje estamos a viver não pre-
cisa de jovens no banco, mas de jovens
com as botas, ainda melhor, com as chutei-
ras calçadas. Este tempo aceita apenas jo-
gadores titulares em campo, não há lugar
para suplentes. O mundo de hoje pede-vos
para serdes protagonistas da história, por-
que a vida é bela desde que a queiramos
viver, desde que queiramos deixar uma
marca. Hoje a história pede-nos que defen-
damos a nossa dignidade e não deixemos
que sejam outros a decidir o nosso futuro.
Não! Nós é que devemos decidir o nosso
futuro; vós, o vosso futuro. E tu, que Lhe
respondes? Que resposta Lhe dás tu? Sim
ou não?

Não quer assim o Papa Francisco que fi-
quemos no banco. Todos titulares! Já Fer-
nando Santos dizia pouco antes do Campe-
onato Europeu: «Tenho 23 jogadores e são
todos titulares.» Deus não nos pôs na vida
para sermos suplentes mas para sermos ti-
tulares! Aceitamos jogar na sua equipa?
«Que resposta Lhe dás tu? Sim ou não?»

SPES
O SPES é um serviço do Instituto Universi-
tário Justiça e Paz para a Pastoral do Ensino
Ensino Superior em Coimbra.
Coordenado por estudantes e aberto a todos-
os estudantes, o SPES dinamiza caminhos
de crecimento humano e na fé, conhecendo
e continuando a missão de Jesus.

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: Catequese de 
Adultos, Curso Bíblico, Encontros da Espiri- 
tualidade com a Psicologia e os Grupos de
Jesus.

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.

CF, Livraria Cultura e Fé dedica-se 
especialmente à literatura teológi-
ca, pastoral ou catequética.
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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. 
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EUCARISTIA
Na capela do Justiça e Paz, às quartas-feiras 
pelas 19h30 (dinamização SPES) e às
quintas-feiras às 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 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.

ESPAÇOS E EVENTOS
O Justiça e Paz tem ao dispor de todos, no-

WI-FI
O Justiça e Paz tem ao dispor de todos, em
todos os seus espaços, Internet sem fios.

meadamente estudantes e colaboradores das 
escolas, institutos e faculdades do ensino 
superior, espaços diversificados (auditório, 
salas) para os mais variados eventos que 
pretenda organizar.

(OUTUBRO) (FEVEREIRO) (MAIO)   
  

  

 

 

 

 

 

 

Couraça de Lisboa, nº 30
3000-434 Coimbra

239 822 483
iu.justicaepaz@gmail.com

justicaepaz.com

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

justicaepaz.com/restaurante-e-bar

910 233 333
iu.justicaepaz@gmail.com

justicaepaz.com/espacos-e-eventos

2016-2017

9  Reunião Bimestral de Colaboradores 
(14h30–15h30 | IUJP) 
12–14  Peregrinação a Fátima para 
Centenário e Visita do Papa Francisco 
(Justiça e Paz) 
16  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
23  Encontro de Preparação Bênção 
das Pastas  (21h15–23h15 | SDPU) 
25  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
27  Bênção das Pastas Politécnicos e 
Privados  (Sé Nova | 11h00–13h00 | 
SDPU) 
28  Bênção das Pastas 
Universidade  (Sé Nova | 11h00–
13h00 | SDPU) 
31  Reunião de Reflexão e 
Programação (SPES) 

JUNHO 
2  Vigília de Pentecostes  (Sé Nova | 
21h30 | PDF) 
4  Crisma  (Sé Nova | 11h00–13h00 | 
PDF) 
14  Último Encontro dos Grupos de 
Jesus do SPES (IUJP | 21h30–23h00) 
15  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
20  Reunião Equipa Alargada  (Lar 
Coração de Maria | 21h15–23h15 | 
SDPU) 
21  Reunião de Reflexão e 
Programação (SPES) 
22  Último Encontro Catequese de 
Adultos PDF  (Sala D | 21h15 | PDF) 
22  Último Encontro Grupos de Jesus 
PDF  (Sótão | 21h15 | PDF) 
29  Encontros da Espiritualidade com a 
Psicologia III  (Sala Exposições | 
21h15–23h00 | PDF) 

JULHO 
5  Reunião de Projetos e Equipas  (Sala 
B | 17h00–18h30 | IUJP) 
5  Encerramento Ano 
Pastoral  (Capela/Sala Exposições | 
18h30–22h30 | IUJP) 
(última missa) 
11  Reunião Bimestral de 
Colaboradores (14h30–15h30 | IUJP) 
22  Última Eucaristia na Comunidade 
das 19 (Sé Nova | 19h00–20h00) 
24–30  Voluntariado de Verão  (Casa 
de Saúde do Telhal | SPES) 

SETEMBRO 
1–3  Encontro de Programação Ano – 
EPA (SPES) 

 

SETEMBRO 
12–16  Receção ao Caloiro  (Átrio das 
Químicas | SDPU) 
13  1ª Reunião do TEAR (Restaurante e 
Bar | 19h00–22h00 | TEAR) 
14  1ª Reunião da Equipa do NExT 
(Sala da Direção | 17h00–18h00 | 
NExT) 
14  1ª Reunião do SPES (Sala do SPES 
| 18h00–23h00 | SPES) 
18  Início da Eucaristia na Comunidade 
das 19 (Sé Nova | 19h00–20h00 | 
IUJP) 
19  Abertura Inscrições para 
Explicações 1º Semestre (Online | 
NExT) 
20  Reunião Equipa Alargada  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
21  Início da Eucaristia Justiça e 
Paz  (Capela | 19h30 | IUJP)  
21  2ª Reunião do SPES (Sala do SPES 
| 18h00–23h00 | SPES) 
22  1ª Reunião do Fundo Solidário 
(Sala da Direção | 14h30–17h00 | 
FS) 
25  Abertura Solene do Ano Pastoral 
(Sé Nova | 17h00 | Diocese de 
Coimbra) 

OUTUBRO 
4  Reunião de Projetos e Equipas 
IUJP  (Sala de Estudo | 17h00–18h30 
| IUJP) 
4  NExT–O que vem a seguir? (Sala de 
Estudo | 18h45–19h15 | NExT) 
4  Abertura Solene do Ano 
Pastoral  (Capela / Sala Exposições | 
19h00–22h30 | IUJP) 
6  1º Encontro Catequese de Adultos 
PDF  (Sala D | 21h15 | PDF) 
13  1º Encontro Grupos de Jesus PDF 
(Sótão | 21h15 | PDF) 
18  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
19  Fecho Inscrições para Explicações 
1º Semestre (Online | NExT) 
19  1ª Reunião do Grupo DOCAT 
(Sótão | 18h00–19h00 | SPES) 
19  1º Encontro Grupos de Jesus SPES 
(Sótão | 21h30–23h00 | SPES) 

 

23  Aniversário do NExT 
24  Conferência Pablo D'Ors em 
Coimbra (18h00–20h00 | TEAR) 
25  Atelier de Meditação Cristã com 
Pablo D'Ors (Auditório | 16h00–
20h00 | TEAR) 
26  Bênção do Caloiro (Sé Nova | 
20h00–22h30 | SDPU) 

NOVEMBRO 
2  Formação de Explicadores (Justiça e 
Paz | 18h00 | NExT) 
2  Party_Ora  (Capela | 21h30–23h00 
| SPES) 
8  Reunião Bimestral de 
Colaboradores  (14h30–15h30 | IUJP) 
8  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU)  
9  Lançamento do DOCAT e Grupo 
DOCAT (Auditório | 18h00-19h20 | 
SPES) 
12  Colóquio “Cuidar da Casa 
Comum–Laudato Si” (ISCAC | 09h00–
18h00 | CDJP) 
20  Encerramento do Ano Santo da 
Misericórdia (Sé Nova | 16h00 | 
Diocese de Coimbra) 
21–25  VII Semana Solidária (Fundo 
Solidário)  
23  Jantar Solidário (Centro Cultural D. 
Diniz | 20h30 | Fundo Solidário) 
24  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
 
DEZEMBRO 
4  Retiro de Advento PDF Catequese de 
Adultos (Casa SEMD | 09h30–20h30 
| PDF) 
7  Missa das Esperanças (Capela | 
19h30–20h30 | TEAR+SPES) 
8  Missa da Padroeira da Universidade 
(Capela da UC | 12h00 | SDPU) 
13  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
14  Última Eucaristia no Justiça e Paz 
antes do Natal  (19h30 | IUJP) 
14  Encontro de Natal Justiça e Paz 
(Capela / Sala Exposições | 19h30–
22h30 | IUJP) 
25  Natal do Senhor 

JANEIRO 
4  Reinício da Eucaristia Justiça e 
Paz (19h30 | IUJP) 
4  Party_Ora  (Capela do IUJP | 
21h30–23h00 | SPES) 
10  Reunião Bimestral de 
Colaboradores  (14h30–15h30 | IUJP) 
19  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 

FEVEREIRO 
1  Party_Ora  (Capela do IUJP | 
21h30–23h00 | SPES) 
2  Encontros da Espiritualidade com a 
Psicologia I  (Sala Exposições | 21h15–
23h00 | PDF) 

 6  Abertura Inscrições para Explicações
2º Semestre (Online | NExT)

 

16  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
21  Reunião Equipa 
Alargada  (Capelania da Universidade 
| 21h15–23h15 | SDPU) 
25–5MAR  Peregrinação Diocesana a 
Taizé  (SDPJ) 

MARÇO 
25FEV–5  Peregrinação Diocesana a 
Taizé  (SDPJ) 
1  Missa da Fundação da 
Universidade  (Capela da UC | 12h00 
| SDPU) 
1  Missa das Cinzas  (Capela | 
19h00–20h30 | TEAR+SPES) 
3  Fecho Inscrições para Explicações 2º 
Semestre (Online | NExT) 
5  Última Eucaristia no Justiça e 
Paz  antes da Páscoa  (19h30 | IUJP) 
14  Reunião Bimestral de 
Colaboradores  (15h00–16h00 | IUJP) 
14  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
16  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
22  Noite da Misericórdia (21h30–
23h30 | SDPU) 
26  Retiro de Quaresma PDF Catequese 
de Adultos (Casa SEMD | 09h30–
20h30 | PDF) 

ABRIL 
Encontro Nacional de Docentes do 
Ensino Superior (SNPES) 
5  Party_Ora  (Capela | 21h30–23h00 
| SPES) 
13–15  Tríduo Pascal com Vigília 
Pascal 
16  Domingo de  Páscoa 
18  Reunião Equipa Permanente  (IUJP | 
21h15–23h15 | SDPU) 
19  Reinício da Eucaristia no Justiça e 
Paz  (19h30 | IUJP) 
20  Curso Bíblico com Pe. Rui 
Santiago  (Auditório | 21h15–23h00 | 
PDF) 
25  Aniversário do SPES  
27  Encontros da Espiritualidade com a 
Psicologia II  (Sala Exposições | 
21h15–23h00 | PDF) 

MAIO 
2  Conferência O Insucesso e o 
Abandono Escolar (09h00-18h00 | FS 
/ IES Público Coimbra) 
2–4  V Feira do Livro a 1€  (Fundo 
Solidário) 
3  7º Aniversário do Fundo Solidário 
3  Party_Ora  (Capela | 21h30–23h00 
| SPES) 


