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Querida Família Verbum Dei de Lisboa: 
 
Estive em Lisboa no fim-de-semana passado, num 
encontro com todos os missionários, missionárias e 
casais missionários, onde planeámos os projetos da 
Fraternidade e de toda a Família Verbum Dei em 
Portugal.  
O nosso fim-de-semana de oração e trabalho esteve 
presidido por umas palavras do Papa Francisco, que são 
também o lema do Sínodo Diocesano de Lisboa: "O 
sonho missionário de chegar a todos". Este foi também o 
sonho do Jaime, que expressa com tanta força no "Pregão 
do Evangelizador": transformar o ódio em amor, chegar a 
tantas vidas adormecidas para as levar à ressurreição de 
Cristo; este é o nosso sonho hoje enquanto Família 
Missionária Verbum Dei em todo o mundo. 
E este é o maior dom que recebo: encontrar muitos 
rostos, muitos seguidores e apóstolos de Jesus, que nas 
diferentes culturas, nos diferentes contextos sociais e nas 
diferentes situações políticas vivem este mesmo sonho e 
lançam mãos à obra para que se vá tornando realidade! 
Durante estes dias que passei em Portugal recebi muito 
do diálogo fraterno, alegrei-me com muitos sinais do 
Espírito que vos impulsam a viver o Evangelho e a 
convivê-lo, a partilhá-lo como o maior tesouro que 
alguma vez recebemos, e que dá sentido à nossa vida. 
  
Unidos na oração e na missão, um abraço desde Roma,  
Lucía Herrerías 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Testemunho Missão Cabo Verde 
 
Viver esta missão, num grupo de 26 pessoas e com uma tão 
grande comunidade a apoiar-nos foi para mim uma bênção 
e uma enorme oportunidade de crescimento.  
Poder partir à descoberta das minhas origens num contexto 
de Missão foi um privilégio e sinto que vivi este meu 
processo de auto-conhecimento a dois, consciente de que 
Jesus estava e me queria falar de mim e da minha história.  
Senti igualmente, que Jesus se revelou, mais uma vez, 
como a resposta à vida de cada um, portugueses e cabo-
verdianos, jovens e idosos, e que nos desafiava a olhar 
todas aquelas realidades com o Seu olhar, com o seu Amor 
incondicional.  
Foi também muito bom verificar que, através da Missão e 
da nossa passagem por comunidades, bairros e aldeias, a 
Igreja se aproximou das pessoas, saiu ao encontro. Fomos 
Igreja, uma Igreja Universal e também jovem, acolhedora, 
alegre. 
Em missão, descobri que Jesus me chama a ser 
Irrepreensível no Amor, com Ele, em todas as minhas 
realidades. Convida-me a segui-Lo, com tudo o que sou. 
Convida-me ao atrevimento de viver por Amor. E posso 
dizer que experimentei a alegria de viver pelos outros. 
  
Ana Calhau 

Ser Família é... surpreender-me com 
as riquezas e talentos que o outro 

traz. 



"Foi um primeiro ano intenso! Organizámos 9 workshops com um 
total de 80 participantes de todas as idades. 
Queremos muito agradecer a todos que quiseram partilhar o seu 
talento! E aos que participaram e permitiram gerar 480€ de 
receita bruta para os Fundos Fraternos que desde o início 
apadrinhou este projecto, libertando os fundos necessários para a 
sua criação. 
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Já iniciámos o ano lectivo 2014/15 com "Gestão de Projectos" e 
"Uma visão do Coaching" . Temos as seguintes sessões marcadas 
para Novembro: "Economia energética em sua casa" - 8 Nov às 
14h30 e "Liderar para servir - Why leathersheep is better than a 
leadership" - 27Nov às 20:30h. 
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Entretanto, temos mais 30 Workshops/Formações que te podem 
interessar. Vai a talentos.verbumdei.org!" 
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Obrigado, 

Talentos 2014 em números 

Informações úteis Versão digital 

Pistas	  das	  sete	  
Segue	  as	  pistas	  de	  cada	  semana	  em	  h0ps://soundcloud.com/pistasdas7	  
	  
Cinema	  com	  pipocas	  –	  Casa	  da	  Palavra	  
Próxima	  sessão	  –	  O	  caminho	  -‐	  15	  de	  Novembro,	  19h	  	  
	  
	  
 
 
  

15 de Novembro, 19h 
-‐  Jantar	  e	  Filme com pipocas, Casa	  da	  
Palavra 
	  
18 de Novembro, 21h 
-  Pais à procura, Casa da Palavra 

19 de Novembro, 21h 
-  Curso bíblico, Casa da Palavra 
 

 

20 de Novembro, 21h 
-  Serão para revisões, Casa da Palavra 
 

30 de Novembro 
-  Feira de Natal 
 
28 a 30 de Novembro 
-  Retiro de Silêncio, Vale de Lobos 
 
1, 9 e 15 de Dezembro, 21h30 
-  Retiro em etapas, Paróquia 
 
3 de Dezembro, 21h 
-  Formação de animadores jovens, 
Paróquia 
 
2, 3 e 4 de Dezembro, 21h 
-  Retiro Online 

4 de Dezembro, 21h 
-  Eu e tu e..., Casa da Palavra 
 
7 de Dezembro, 19h15 
-  Eucaristia dos Jovens, Paróquia 
 
10 de Dezembro, 21h 
-  Fénomenal, Casa da Palavra 
 
13 de Dezembro, 21h 
-  Vinculos perpétuos da Cândida e do 
Tiago, Madeira 
 
13 de Dezembro, 21h 
-  Dia de oração para famílias, Vale de 
Lobos 
 
16 de Dezembro, 21h 
-  Pais à procura, Casa da Plavra 
 
17 de Dezembro, 21h 
-  Curso bíblico, Casa da Palavra 
 
19 a 21 de Dezembro, 21h 
-  Encontro de Natal de Jovens 

21 de Dezembro,  
-  Missa da Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 


