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Um novo lema 
S. Paulo interpela-nos, este ano,  de uma forma corajosa e 
ousada: "Sede alegres na esperança, pacientes na 
tribulação, perseverantes na oração". (Cf Rom12,12) 
O Papa Francisco interpela-nos também, e sabiamente,  
ao diferenciar a esperança do optimismo. Diz o Papa: 
«Não gosto de usar a palavra "optimismo", porque indica 
uma atitude psicológica. Gosto, pelo contrario, de usar a 
palavra "esperança". A esperança crista não é um 
fantasma e não engana. É uma virtude teologal e, por isso, 
um presente de Deus, que não se pode reduzir ao 
optimismo, que é apenas humano. Deus não defrauda a 
esperança, não pode negar-se a Si mesmo. Deus é todo 
promessa.» (Entrevista do Papa Francisco ao P. Spadaro, 
Director da Revista "La Civilta Cattolica). 
E é precisamente porque Deus não pode negar-Se a Si 
mesmo, que a nossa alegria, a nossa paciência e a nossa 
perseverança têm fundamento. Ele mesmo, este Deus que 
é só promessa, é o fundamento da nossa alegria, da nossa 
perseverança e da nossa paciência.  
É o próprio Pai que, em Jesus, pelo Espírito Santo, Se 
entrega a nós. Como Jesus disse um dia a Zaqueu, hoje é 
a nós que o diz: "Desce depressa! HOJE Eu devo ficar na 
tua casa" (Lc 19,6). É na nossa casa, no nosso âmbito, no 
mundo, que é a casa de todos os homens, onde o Deus 
de Jesus quer habitar. 
A nossa possibilidade é a alegria da Sua Presença. A 
alegria afugenta o medo, porque a Sua presença fortalece 
a nossa fragilidade. A perseverança na Sua Palavra, dá-nos 
o ânimo que precisamos para suportar as circunstâncias 
que temos de viver. 
Os tempos de HOJE são tempos de todos os tempos. 
Somos convidados, pois, como ontem, a viver a nossa fé 
de maneira comprometida e adulta. 
 

Quem é Quem? 
Pediram-me para escrever um texto para dar a conhecer 
um pouco dos Grupos de Jovens Verbum Dei. Tomei a 
liberdade de responder a duas questões: 
 
1) O que são os grupos e como funcionam?   
Os Grupos de Jovens Fraternos funcionam todas as 
quartas-feiras na Paróquia do Campo Grande e têm 
como destinatários jovens a partir dos 14 anos. Os seus 
principais objectivos são a preparação e facilitação da 
experiência de Deus, a formação e acompanhamento 
para o amadurecimento comunitário dessa experiência 
e por fim a capacitação e envio de novos Apóstolos para 
o mundo. Para este efeito, a comunidade conta com o 
apoio incansável das missionárias e de cerca de 50 
animadores, frutos deste caminho. 
 
2)  O que são para mim e como os vivo? 
Quanto à minha experiência, tudo começou em 2010. 
Fui acolhido nos Universitários,  
num momento em que estava à deriva. Não sonhava 
para onde ia, mas arrisquei. Desde aí fui amparado, 
acompanhado, conduzido e muito incitado a começar a 
construir o homem que quero ser, HOJE. Não tenho 
dúvidas que nos Grupos encontro estrutura e razões 
para muito do que vivo e do que sonho viver no meu 
futuro, uma vida plena com Jesus.                                           
Miguel Gil Pereira 

Missionárias Verbum Dei 
Rua José Lins do Rego, 7º, 1º D | Tel. 217 950 957 | contacto@verbumdei.org |  www.verbumdei.org 

É bom poder sentir que Paulo se dirige a nós da mesma 
maneira que o fez aos cristãos da sua geração: "Sede 
alegres na esperança, suportando de maneira activa as 
tribulações, sendo perseverantes na oração". 
Nuria Frau  
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Testemunho 

" Para sempre em fidelidade e compaixão! " (Cf. Os 2, 
21-22).  
 
Estas palavras resumem o que hoje vivi. Mas escolhi-as 
sobretudo por serem a única segurança que tenho e a 
razão pela qual me consagro hoje como missionária 
Verbum Dei. 
Nestes 9 anos de caminho senti que foi assim que Deus 
me tratou, com fidelidade e compaixão. E isso faz-me 
querer responder-lhe e entregar-me da mesma maneira. 
“Mas porquê?”- perguntam os meus amigos e conhecidos 
– “Porquê missionária? Porquê consagrada? Porquê uma 
vida inteira?” 
 
 Sabendo bem que as razões nunca bastam e que a 
vocação é sempre um mistério, atrevo-me a dizer que a 
grande razão vem de Deus. Diz o profeta Jeremias “Tu 
seduziste-me, e eu deixei-me seduzir.” Nunca saberemos 
explicar o porquê mas Deus continua a atrair e a chamar. 
A mim chama-me a uma missão desafiante: a 
evangelização. E eu quero responder-Lhe. 
 
Ante a realidade do nosso mundo sinto-me 
profundamente interpelada pela urgência desta missão, 
uma missão que favoreça a cultura da vida, que gere uma 
sociedade mais humana e fraterna e que o faça a partir 
do coração de cada homem e mulher. 
E porque o caminho não se faz sozinho, quero hoje 
agradecer a todos quantos me acompanharam nesta 
celebração e a todos quantos me apoiaram com o seu 
testemunho e oração. Um bem-haja a todos, Teresa 
Pinho. 

Informações úteis 
Entrevista do Papa Francisco à revista La Civilita Cattolica 
h"p://www.broteria.pt/component/content/ar2cle/46-‐no2cias/101-‐entrevista-‐exclusiva-‐do-‐papa-‐
francisco-‐as-‐revistas-‐dos-‐jesuitas	  
 
Calendário de actividades 2013/2014 
http://www.verbumdei.org/images/Calendarios/calendario_2012_2013.pdf 

Próximas actividades 

Versão digital 

20 de Outubro 
- Encontro de Casais 
em Vale de Lobos 
c/ Casa da Alegria 
-  For Rev  
21h – Casa da Palavra 
 
25 a 27 de Outubro 
- Retiro de Silêncio 
em Vale de Lobos 
 
26 de Outubro 
- Tu a tu (manhã de oração) 
na Casa da Palavra 
10h às 12h30m 
 
3 de Novembro 
- Eucaristia dos Jovens 
19h15m - Igreja do Campo Grande  
- For Rev 
21h - Casa da Palavra 
 
9 de Novembro 
- Encontro de Revisões 
em Vale de Lobos 
10h às 18h 
c/ Casa da Alegria  
 
10 de Novembro 
- Encontro de Pais 
em Vale de Lobos 
9h45m às 18h 
 
16 de Novembro 
- Do Estar ao Ser 
Formação para os Compromissos (alternativa 
com a de 23 de Novembro) 
10h às 17h - Casa da Palavra 
- Eucaristia da Comunidade 
17h - Casa da Palavra  
 


