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“Construir Família VD Lisboa… A partir das RVAs” – Testemunho 
da tarde das RVAs 

No sábado dia 16 de abril, tivemos mais um encontro das Revisões 
de Vida e Aprofundamentos. Estes encontros ajudam-me sempre a 
viver de forma mais agradecida e consciente a imensa sorte que 
tenho em ter pessoas que me acompanham, que fazem caminho 
comigo e que me ajudam a viver com Jesus diariamente. 

Este encontro marcou-me de forma especial ao mostrar-me a 
responsabilidade que as RVAs têm na construção da Família VD. 
Tomei consciência de que a Revisão é fermento na sociedade; faz 
parte, sente e vive a Igreja; é parte da Verbum Dei; é também estar 
atento ao mundo e faz-nos ser missionários. Para além de tudo isto, 
apercebi-me, de uma forma muito prática, o impacto que o nosso 
acolhimento tem nos outros, tanto dentro como fora das RVAs. Esta 
é, sem dúvida, uma das características que mais admiro na Família 
VD, pela simplicidade e alegria com que nos acolhe a cada um de 
nós. 

                                                                                       Maria Dias 

1º Conselho Apostólico Representativo da FaMVD Lisboa – 21 abril 2016 

Sabias que já estamos a preparar o próximo ano 2016/2017? Porque somos muitos e nem sempre é fácil coordenar uma 
família tão alargada, e porque queremos construir juntos uma comunidade unida no mesmo carisma e missão, o Grupo 
Coordenador da FaMVD de Lisboa reuniu com os representantes dos vários grupos da comunidade, para dialogar sobre as 
prioridades e linhas de ação do próximo ano. Estiveram presentes representantes dos grupos Caderno de Oração, Casa da 
Alegria, Equipa coordenadora dos Jovens, Equipa dinamizadora das Revisões de Vida e Aprofundamentos, Casais 
Missionários, Missionárias, Formação Bíblica, Fundos Fraternos, Grupo da Comunicação, Grupo O, Núcleo de Namorados e 
Famílias VD, Ora Essa, Pais à Procura, Retiros On-line, Retiros em Etapas, e Uma Casa Para todos. 

“Ser missionário é anunciar a 

Palavra com uma vida transformada 

pela presença de Deus” 

Newsletter 25 –  Maio 2016 – Família Missionária Verbum Dei 
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Notícias dos Fundos Fraternos 

Tendo em vista a prossecução dos objetivos que 
definimos e tentando cumprir a missão que nos está 
cometida, o projeto UMA CASA PARA TODOS é, de 
momento, o nosso grande compromisso. 

Continuamos a organizar iniciativas que irão contribuir 
para levarmos a bom porto esses objetivos. Já tivemos a 
festa Verbum Dei, os DAMA… Mas as surpresas não 
ficam por aí.... 

"Silêncio! Que se vai cantar o fado!"  
Guardem fôlego para outro momento único que se 
avizinha. No dia 6 de Julho, vamos ter uma Noite de 
Fados. Um grande espetáculo que terá lugar no Museu 
do Traje, com grandes artistas que precisam de ser 
aplaudidos de pé, por todos nós.  

Marquem nas vossas agendas! 

Caminhar ou peregrinar?  - Testemunho da Peregrinação NFVD 

O que eleva uma Caminhada a Peregrinação? Dirão, o encontro com Deus. Sim, o encontro com Deus nas suas diversas 
manifestações, nas paisagens, na busca interior, no apoio entre peregrinos, nas orações, na atitude profundamente religiosa 
de O encontrar nos outros a partir de mim, etc.  

Na peregrinação dos Casais Verbum Dei a Fátima, no fim-de-semana do 25 de Abril, fez-se Peregrinação no encontro com 
Deus e no encontro da vida em casal. Foi bom porque a vida a dois é isso mesmo, é ir a Fátima a dois e ir ao fim das nossas 
vidas a dois, com as dores que sentimos no caminho do nosso dia-a-dia mas também com a imensa alegria de chegar cheios 
de Fé ao Santuário das nossas Vidas. Obrigado Maria. 

                                                                                                                                                     Cristina e Paulo Nogueira 
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