Ser Palavra é fazermo-nos
próximos na cidade.
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52 ANOS DE VIDA MISSIONÁRIA

TESTEMUNHO, POR ALEXANDRA FERNANDES

Estamos a celebrar o 52º aniversário da Verbum Dei. São mais de
50 anos de história, de caminho, de gestação e de crescimento. A
melhor forma de os celebrar é recordar e agradecer o caminho
percorrido, mas acima de tudo sonhar e arriscar o caminho futuro
que Deus espera de nós!
Em 1963, quando a Europa vivia um tempo novo,
de alargamento de horizontes e de abertura a
novas mentalidades, a novas visões do mundo e a
novas formas de sentido, o Padre Jaime Bonet,
sacerdote diocesano de Maiorca, marcado por
uma força espiritual intensa e por um grande
sentido apostólico, promoveu um movimento
espiritual que viria a dar origem a esta grande
comunidade missionária, hoje presente em 33
países dos cinco continentes e formada por
homens e mulheres de todas as culturas, línguas,
nações e estados de vida.
No dia 28 de Maio de 1977 a Verbum Dei chegava a Portugal,
através da Ventura e de outras duas missionárias. Desde então a
comunidade foi crescendo em “estatura e graça”. Atualmente tem
representação em várias cidades: Porto, Aveiro, Pombal, Campo
Maior, Oeiras, Lisboa e Madeira. Nós, “comunidade de Lisboa”,
somos testemunhas presenciais da forma como o Espírito,
através de pessoas e circunstâncias concretas, nos foi
configurando como Família Missionária, com um núcleo de vida
consagrada no seu interior e também com uma ampla riqueza de
vocações distintas e compromissos plurais.

No dia 12 de Dezembro fiz 50 anos! Para agradecer e
festejar a minha vida, que tem sido muito feliz (apesar de
algumas lágrimas…) foi celebrada uma missa no dia 13, na
Igreja do Campo Grande. A missa foi concelebrada pelo
Padre Victor Feytor Pinto, que me tem acompanhado desde
o início da idade adulta, pessoal, familiar e
profissionalmente e pelo Henrique, missionário da FVD que
conheço desde os grupos de jovens! Estiveram presentes
os meus familiares mais próximos, muitos amigos, vários
colegas de trabalho, alguns pacientes e, é claro, uma
grande representação da FaMVD, a minha família na Igreja.
As leituras e os cânticos foram “escolhidos a dedo” para
contar a história que o Pai, Jesus, o Espírito e Maria têm
tido comigo, nestes 50 anos de vida feliz:
Na primeira leitura(Ex 3, 2-12) é contado como Deus
chamou Moisés para aliviar o sofrimento do seu povo. Como
lhe prometeu que estaria sempre com ele, e como lhe disse
que a prova de que isso era verdade só a teria mais tarde,
quando já tivesse feito o que Ele lhe pedia.
O salmo (“Eu confio em Ti, Senhor”) tem-me acompanhado
toda a vida, particularmente nos tempos mais difíceis, bem
como a segunda leitura (Rom 12, 35-39), em que S. Paulo
atesta que “Nada nos pode separar do amor de Deus,
manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor!”
A Parábola dos talentos (Mt 25, 14-29) é outra Palavra da
minha vida. Considero que tenho muitos dons e que há que
os por a render! Também sabe muito bem ouvir do Pai:
‘Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel em coisas de pouca
monta, muito te confiarei. Entra no gozo do teu senhor.’
E realmente a missa de dia 13 foi mesmo um tempo de
gozo! Obrigada a todos os que participaram com a
presença, a música, as palavras e a organização do lanche
partilhado que se lhe seguiu. Bem-hajam!

Partilhando a mesma espiritualidade e missão, procuramos seguir
Cristo e transmitir a vida e o amor de Deus a todos, tornando-nos
agentes de transformação na sociedade, na Igreja, na família, no
trabalho e nos diversos ambientes que fazem parte do nosso diaa-dia. Acreditamos que é pela transformação dos corações que
transformaremos o mundo.
Neste ano dedicado à Vida Consagrada, ousemos ser
Verbum Dei na cidade!
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Quem é Quem:
Grupo Coordenador
Somos 7 no Grupo Coordenador – Mafalda Dias, Márcia
Joaquim, Mariana Sá Nogueira, Paula Jordão, António
Azevedo, Jorge Sá Nogueira e Nuno Gonçalves,
representando vários sectores da comunidade. Fomos
escolhidos no Conselho de Junho2013 para levar por
diante até 2016 a missão do grupo: ajudar a comunidade a
pensar a médio prazo (discernindo por onde o Espírito
Santo nos desafia), definir prioridades e ações nesse
sentido, promover uma comunhão real entre todos (somos
mais de mil pessoas!) e… ir coordenando a criatividade e
iniciativa dos vários grupos!
Assim, em Janeiro de 2014 a comunidade escolheu como
orientação até 2016 o desejo de sermos Família, sermos
Palavra e sermos Missionários. Desde então temos
trabalhado para o concretizar. Para ser Família, construiuse este ano um programa de atividades em que se procura
proporcionar comunhão; criou-se este espaço “Quem é
quem” na Newsletter; e temos tido ou vamos ter reuniões
com os núcleos da comunidade (animadores de grupos de
namorados e casais, Equipa Coordenadora de Jovens,
Fundos Fraternos, Grupo de Comunicação). Para sermos
Palavra desafiámos a comunidade a aprofundar a revisão
de vida através do 1º serão das revisões; para ser
Missionários, estamos a coordenar o contributo da
comunidade para o Sínodo Diocesano (e no Conselho
deste sábado dia 17/Janeiro tivemos pessoas de fora da
comunidade a desafiar-nos com a sua perspectiva).
Por fim, há o trabalho de “bastidores” como organizar os
Conselhos da Comunidade, propor lemas que nos
inspirem cada ano, coordenar a relação com outras
comunidades Verbum Dei em Portugal, a presença em
organismos da diocese de Lisboa, preparar mensagens
para toda a nossa comunidade no Natal e na Páscoa…
Há muito para fazer, e parece que o tempo nos escapa!
Mas confiamos em fazer com fé o que está nas nossas
mãos, e que o Senhor leva até ao fim a obra que iniciou!

Próximas Actividades
20 de Janeiro, Casa da Palavra, 21h
- Pais à procura
21 de Janeiro, Casa da Palavra, 21h
- Curso bíblico
23 a 25 de Janeiro, Vale de Lobos
- Retiro de Silêncio
31Janeiro e 1 Fevereiro, Vale de Lobos
-1º Encontro de Crisma
1 de Fevereiro, Paróquia, 19:15h
- Eucaristia dos Jovens
4 de Fevereiro, Paróquia, 21h
- Formação de Animadores Jovens
5 de Fevereiro, Casa da Palavra, 21h
- Eu e tu e...
11 de Fevereiro, Casa da Palavra, 21h
- Fénomenal
18 de Fevereiro, Casa da Palavra, 21h
- Curso Bíblico
20 a 22 Fevereiro, Vale de Lobos,
- Retiro de Silêncio
28 Fevereiro, Fátima, 10h-18h
- III Encontro Nacional FaMVD

Informações úteis
Agenda 2015 – Já são poucos os exemplares disponíveis! Se ainda não tens, adquire a tua agenda de oração.
REACENDE - III Encontro Nacional FaMVD - 28 Fev 2015 – Fátima – INSCREVE-TE ON-LINE ou através dos envelopes
disponíveis para esse efeito na Casa da Palavra e na Casa das Missionárias.
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