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Para que o Natal aconteça em cada um de nós, deixamos aqui algumas pistas a seguir: 
 
Natal és tu 
“O Natal és tu, quando decides nascer de novo, a cada dia e deixas que Deus entre na tua alma. O Pinheiro de 
Natal és tu, quando resistes vigoroso aos ventos e dificuldades da vida. 
Os Enfeites de Natal és tu, quando as tuas virtudes são cores que adornam a tua vida. 
O Sino de Natal és tu, quando chamas, congregas e procuras unir. 
És também a Luz do Natal, quando iluminas com a tua vida o caminho dos outros com a bondade, a paciência, a 
alegria e a generosidade. O Presépio de Natal és tu, quando te tornas pobre para enriquecer os outros e acolhes 
Jesus no teu coração. Os anjos de Natal és tu, quando cantas ao mundo uma mensagem de paz, de justiça e de 
amor.  

Ser família é saber que podemos 
errar... e que seremos acolhidos, 

mesmo assim. 

Os Pastores de Natal és tu quando enches o teu 
coração com Aquele que é tudo. 
A Estrela de Natal és tu, quando conduzes alguém ao 
encontro do Senhor. Os Reis Magos és tu, quando dás 
o melhor que tens sem olhar a quem. 
A Vela de Natal és tu, quando decides iluminar. 
A música de Natal és tu, quando conquistas a harmonia 
dentro de ti. O Presente de Natal és tu, quando és de 
verdade amigo e irmão de todo o ser humano. 
O Cartão de Natal és tu, quando a bondade está escrita 
nas tuas mãos. 
A felicitação de Natal és tu, quando perdoas e 
restabeleces a paz, ainda que sofras. 

FELIZ NATAL PARA TODOS OS QUE SE PARECEM COM O NATAL 

A Missa de Natal és tu, quando te tornas louvor, oferenda e comunhão. 
A Ceia de Natal és tu, quando sacias de pão e de esperança o pobre que está ao teu lado. 
A Festa de Natal és tu, quando deixas o luto e te vestes de gala. 
Tu és, sim, a Noite Feliz de Natal, quando humilde e consciente, mesmo sem aparato nem alarido, recebes no 
silêncio da noite o Salvador do mundo. Tu és sorriso de confiança e ternura na contemplação interior de um Natal 
perene que estabelece o reino dentro de ti.” 

P. Dennis Doren LC | Fonte: Catholic.net 
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Testemunho 

Informações úteis Versão digital 

Agenda 2015 - A Agenda 2015 já está à venda. Esta é a prenda ideal. 
 

REACENDE - III Encontro Nacional FaMVD - 28 Fev 15 – Fátima 
 
 

O Simão chegou a 15 de Novembro pelas 3h18 da 
manhã, depois de uma longa espera repleta de 
entusiasmo (pelo desejo de o conhecer), de cumplicidade 
(um momento único de união), de ansiedade (pela 
demora, por não correr tudo como projectámos), de 
fragilidade, e de confiar que estávamos de certeza 
entregues em boas mãos. E assim ficou desfeito o 
mistério dos 9 meses…então és tu que andavas na 
barriga da tua mãe! Então é esta a tua cara, as tuas 
mãos, a tua boca, o teu choro. Abres os olhos espantado. 
Também para ti é um mistério o que se está a passar. 
Sensação estranha de saber que és nosso filho e de te 
estarmos a conhecer ao vivo pela primeira vez. Há uma 
noção clara de que não é nem o nosso mérito nem a 
nossa capacidade que fazem gerar um ser tão bem feito 
e bonito. Tudo parece funcionar e é um autêntico milagre, 
totalmente fora das nossas mãos.  
 
Passado um mês o Simão continua um mistério por 
desvendar. Quem és tu? Sim, és nosso filho e hoje 
conhecemos-te bem melhor do que no primeiro dia. Mas 
a espera para te conhecer e ver em quem te vais tornar 
continua, porque todos os dias há mudanças e 
aprendizagens, em ti e na nossa forma de lidar contigo… 

tal como a presença de Jesus nas nossas vidas, que se  
revela aos poucos, e a quem nunca chegamos a 
conhecer totalmente. Por agora temos apenas a certeza 
de que és fruto do nosso amor, do amor do teu Pai-Deus, 
gerado em segredo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos-te muito e queremos aprender a cuidar de ti da 
melhor forma que soubermos, para que te sintas sempre 
muito amado. Queremos estar abertos à descoberta 
deste presente de Deus, abrindo-nos à experiência que 
esta nova vida nos trouxe, neste tempo de advento.  
 
Mariana e Pedro Barreto 

Quem é Quem:  
Vem Descobrir 

A porta que os Grupos de Jovens 
Fraternos nos abre para Jesus 
fez de nós pessoas mais felizes, 
realizados nas nossas vidas e 
mais conscientes de que o que 
queremos viver é realmente algo 
muito grande! Como tal, e 
encarando o caráter missionário 
que Jesus nos transmite, 
queremos ser apóstolos e levá-lo 
aos outros! 
 A verdade é que nos vamos cruzando com muitas 

pessoas a quem O queremos dar a conhecer, através 
do Carisma Verbum Dei, e, muitas vezes, não é fácil 
abrir-lhes aquela porta dos Grupos que dá tanto 
sentido às nossas vidas. Assim, surgiu-nos a ideia de 
criar um encontro mensal aberto a todos e com a 
vocação concreta de dar a conhecer a Verbum Dei e, 
em particular, o trabalho com os jovens dos Grupos. 
 
Partindo da estrutura de reunião dos Grupos pretende-
se que cada reunião tenho um tema específico, 
relacionado com o tema geral do ano: Projecto de 
Vida. Como não seria possível chegar a todos, 
focámo-nos nos jovens dos 18 aos 25 anos que, tendo 
pouca disponibilidade para um grupo semanal, 
encontram a oportunidade de ter um espaço para 
pensar as suas vidas com Jesus. 
 
Se tens entre 18 e 25 anos e estás curioso, então VEM 
DESCOBRIR!!! O próximo encontro é dia 28 de janeiro 
às 21h na Casa da Palavra! 

7 de Janeiro, 21h 
- Formação de animadores jovens, Paróquia 
 
8 de Janeiro, 21h 
- Eu e tu e..., Casa da Palavra 
 
11 de Janeiro, 19:15h 
- Eucaristia dos Jovens, Paróquia 
 
14 de Janeiro, 21h 
- Fénomenal, Casa da Palavra 
 
16 de Janeiro, 21h 
- Reunião Núcleo NFVD, Casa da Palavra 
 
17 de Janeiro, 10h 
- Conselho, Casa da Palavra 

 
17 de Janeiro, 17h, Paróquia do Campo Grande 
- Missa da Comunidade com lanche partilhado 


