"A quaresma é portanto um tempo para entrar
em si mesmo. É um período de particular
intimidade com Deus no segredo do próprio
coração e da própria consciência. É nessa
intimidade interior com Deus que se realiza a
obra essencial da quaresma: o trabalho de
conversão." (Papa João Paulo II)
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TEXTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Eu Sou “ Uma Casa Para Todos”
Saímos de manhã à procura de uma Casa Para Todos.
O Bairro prometia muitas possibilidades.
Passámos por uma Igreja, estivemos num mercado, fomos a um supermercado, entrámos em
lojas, percorremos ruas e praças, estamos na Casa da Palavra.
Penso que nenhum destes espaços é, por si, uma Casa para Todos.
Procurámos no local errado.
Não vimos no sítio certo.
Esquecemo-nos de olhar para nós próprios.
Eu é que sou “Uma Casa Para Todos”!
É a minha capacidade de acolher e receber o outro, como se de Cristo tratasse, que faz de mim,
do meu coração, da minha pessoa, uma Casa para Todos.
Por isso, as casas do Mundo são casas vazias se lá não morarem corações de braços abertos para
acolher os outros, os rostos de Cristo no Mundo em que vivo.
As Igrejas, os quartéis de Bombeiros, as escolas, as empresas, as fábricas, as lojas, os locais de
diversão, serão verdadeiras Casas para Todos quando forem habitadas por pessoas assim… e não
me estou a referir sequer aos edifícios, mas às comunidades que fazem o percurso do nosso diaa-dia, a começar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, passando pelos nossos colegas, e
nunca esquecendo aqueles que não conhecemos, aqueles que nos querem mal ou que nos são
indiferentes pela distância a que os mantenho.
Hoje, queremos dar graças a Deus por Ele nos dar esta infinita graça de sermos Uma Casa para
Todos e dessa forma podermos guardá-Lo no nosso coração sempre que o acolhermos na pessoa
do outros que se cruzam comigo pelas ruas deste mundo.
Pai, obrigado!
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TESTEMUNHO – Peddy-Paper Verbum Dei
A ideia de participar em família num Peddy Papper, em Alvalade, foi uma surpresa muito agradável que acabou por
se revelar um sábado muito divertido e bem passado.
A equipa dos Cabeças no Ar, nome que nos pareceu bem apropriado, era constituída por 3 adultos e duas préadolescentes desconfiadas da proposta, mas que no fim se revelaram as participantes mais entusiásticas.
O percurso dividido em 3 etapas, equilibradas e com instruções dadas com muito humor, começou da melhor forma
no Mercado de Alvalade. Foi sem dúvida a etapa que os Cabeça no Ar mais gostaram, pautada pela disponibilidade e
simpatia de todos com quem nos cruzámos e com quem tivemos de interagir.
O Senhor abençoou-nos com um dia de sol, que nos permitiu fazer um piquenique no jardim em frente ao Mercado.
A segunda etapa do Peddy Papper levou-nos a conhecer lojas novas no bairro, às quais já voltámos depois. Não há
dúvida que é um bairro cheio de vida. A terceira etapa do percurso levou-nos ao Quartel dos Bombeiros, onde
passamos todos os dias sem nunca ter entrado.
Foi um passeio por Alvalade que nos permitiu tomar atenção ao bairro, passar um dia diferente em família e olhar à
nossa volta com um olhar mais atento.
O dia terminou da melhor forma, com uma missa na Casa da Palavra.

NOVIDADES - Já Conheces o Pera Aí ???
A nossa vida do dia a dia é tantas vezes um corre corre e nessa azáfama dizemos
que não temos tempo para rezar. O Pera aí quer ser uma desculpa para parares
e fazeres tempo. O Pera aí ajuda-te a roubares tempo à tua falta de tempo e
criares espaço para Deus aí onde estás! Em casa, de caminho, no intervalo
rápido do trabalho, no autocarro... no sofá!
O Pera aí são 5 minutos de pistas gravadas com carinho e oração para que
possas parar e esperar por Deus.
O formato é simples, claro e cheio de frescura espiritual fruto do nosso carisma
Verbum Dei.
Uma oração inicial para te pores na presença de Deus que sempre nos espera.
Segue-se a escuta da Palavra de Deus: parte ou uma passagem da liturgia diária
da missa. Umas pistas curtinhas e saborosas que abrem o apetite para escutar o
que Deus quer dizer hoje. E conclui com uma oração final para não sairmos
desse abraço continuado de Deus. Tudo isto envolvido na sonoridade de uma
música de fundo que convida ao silêncio e à interioridade.
Além do mais o Pera aí aproveita os novos meios de comunicação, neste caso o
Whatsapp. Se ainda não o recebes manda-nos um mail com o teu número de
Whatsapp para poderes escutar, rezar e desfrutar de muitos Pera aí com Deus!

