Ser Palavra é não cair na
indiferença.
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Quaresma, tempo de renovação

Quem é Quem - Pais à Procura

A QUARESMA é um tempo litúrgico que se nos oferece para nos
reencontrarmos, para fortalecermos o coração e para revermos a
nossa vida nas suas três grandes relações: a minha relação
comigo próprio, a minha relação com Deus e minha relação com os
outros.
Neste tempo somos convidados a fazer-nos à estrada, a percorrer
um caminho quaresmal que inclui a cruz, caminho de revisão não
superficial.

Ser Mãe ou Pai é estar em permanente construção. É um
papel sempre em renovação e desenvolvimento. É querer
ser mais e melhor a cada dia. É querer continuar a ser o
herói na vida dos filhos mesmo quando muitos outros novos
“heróis” e interesses vão ofuscando o nosso papel.

Há quaresmas na vida que nos chegam desprevenidamente em
contramão, em qualquer momento do ano, quaresmas que não
queríamos viver e que sabemos que não nos resta outra senão
passar por elas e deixá-las passar por nós – momentos de crise,
etapas de rutura, tempos de dolo por um ser querido que partiu.
Mas há quaresmas que são a própria vida, o tempo ordinário de
muitas pessoas, especialmente o tempo de muitos excluídos e
pobres da nossa sociedade… Para estes a quaresma não são 40
dias! Já nos apercebemos disso? Como está a nossa atenção a
estes nossos irmãos?
Na sua mensagem para a Quaresma, o Papa Francisco desafianos precisamente a vencer em nós a globalização da indiferença:
“Para superar a indiferença e as nossas pretensões de
omnipotência, gostaria de pedir a todos para viverem este tempo
de Quaresma como um percurso de formação do coração (…).
Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil.
Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme,
fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que se deixe
impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que
conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é,
que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro.”
Que nesta Quaresma sejamos capazes de nos comprometer com
que vive permanentemente em Quaresma.

Para estes Pais e educadores que se sentem obra inacabada
a FaMVD criou um espaço de partilha: O Grupo de Pais à
Procura.
Na penúltima 3ª feira de cada mês (não dispensa consulta de
calendário) pelas 21h00 na Casa da Palavra convidamos
amigos da FaMVD a partilhar a sua experiência e saber para
que todos possam também partilhar as suas dúvidas, receios
e anseios face a várias
problemáticas dos filhos no mundo de hoje.
Para ser Pai basta amar, bem sabemos, por isso o convite
que fazemos é que os Pais possam inovar nesse Amor!
Contamos com todos Pais à Procura na nossa próxima
partilha.
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Testemunho
Reacende, foi o lema do nosso III Encontro da
Família Missionária Verbum Dei Portugal, e foi o
que neste dia realmente vivi: o reacender da
chama, ser família e ser Verbum Dei. Saí deste dia
com o coração cheio e agradecido, pelas partilhas
e pelas palavras que nos dirigiu o D. Manuel
Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, assim como
pelos momentos em que estivemos em família
nacional.
Neste dia confirmou-se em mim que a Verbum Dei
é absolutamente necessária e desempenha um
papel fundamental na vida das pessoas, nos dias
de hoje, especificamente nos diversos locais do
nosso país. Foi uma maravilha poder contar com a
presença de todas as comunidades: Oeiras, Lisboa,
Porto, Aveiro, Pombal, Madeira, Campo
Maior/Elvas. Foi bom voltar a partilhar, conhecer
mais pessoas, perceber que não caminhamos
sozinhos e que todos desejamos realizar "O Sonho
Missionário de Chegar a Todos”.
Terminei este encontro extremamente alegre, feliz e comovido por ver tantas
pessoas que partilham este gosto de estar em "casa", em família, fruto deste
tesouro e desta riqueza que levamos no coração e queremos levar ao mundo.
Agradeço ao Senhor ter acendido a chama no coração do Jaime Bonet e oferecernos essa mesma luz que é a Verbum Dei. Agradeço porque hoje reacendeu em
mim o ser Verbum Dei, e animado por tudo o que vivi neste dia, quero continuar a
missão que me confia todos os dias.

Próximas Actividades
28 de Março a 1 de Abril
- Peregrinação a Fátima
2, 3 e 4 de Abril, Paróquia
- Páscoa Fraterna
2, 3 e 4 de Abril, Vale de Lobos
- Páscoa em Oração
8 de Abril, Casa da Palavra,
21h
- Fénomenal
8 de Abril, Paróquia, 21h
- Formação de animadores
9 de Abril, Casa da Palavra,
21h
- Eu e tu....
12 de Abril, Paróquia, 19:15h
- Eucaristia dos Jovens
15 de Abril, Casa da Palavra,
21h
- Curso Bíblico
21 de Abril, Casa da Palavra,
21h
- Pais à procura
23 de Abril, Casa da Palavra,
21h-23h
- Serão para revisões
25 de Abril, Casa da Palavra,
19h
- Missa da Comunidade
25 de Abril, Visita noturna à
cidade de Lisboa

Informações úteis
Pistas das Sete – Segue as pistas de oração de cada semana
http://lisboa.verbumdei.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2271:pistas-das-sete
Propostas de Verão – Inscreve-te
http://lisboa.verbumdei.org/images/Verao/cartazverao2015.png
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