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Tempo Pascal: Celebração das "entranhas" de Deus  
  
“Estamos a viver mais um Tempo Pascal. Esta é 

certamente mais uma oportunidade para podermos 
aprofundar e intensificar a nossa experiência cristã. 
Sublinho esta ideia, pois parece-me que muitas vezes as 
comunidades gastam a maior parte das suas energias na 
preparação deste tempo, diminuindo, depois, a sua 
intensidade e concentração. Um olhar atento permite-nos 
perceber que o número de propostas de atividades e 
encontros no tempo da Quaresma é quase sempre superior 
ao do Tempo Pascal e isso não pode deixar de nos 
interpelar. Sabemos que uma boa celebração pressupõe 
uma boa preparação, mas não podemos pensar que a 
preparação é por si mesmo a celebração. Deste modo 
aquilo que fazemos na Quaresma ajuda-nos a preparar a 
Páscoa, mas não esgota, não pode esgotar, a celebração 
pascal. O Tempo Pascal é o tempo por excelência para 
celebrarmos e aprofundarmos a experiência central do 
cristianismo. O que nele formos capazes de fazer 
certamente marcará, depois, todo o tempo. (…)  
 
Parece-me sinceramente que a celebração deste tempo 
privilegiado não pode ficar na contemplação do 
Ressuscitado, mas deve implicar o testemunho dos frutos 
da Ressurreição, e esses não podem deixar de passar pela 
celebração e testemunho das "entranhas de misericórdia" 
do nosso Deus, ou seja pelo testemunho desse amor que 
nos faz querer, procurar e promover o bem dos outros, de 
todos os outros, preferencialmente daqueles que se 
encontram marginalizados em tantas periferias.”  
 

Juan Ambrosio  
Faculdade de Teologia, Universidade Católica Portuguesa  

Publicado in 
http://www.snpcultura.org/tempo_pascal_celebracao_entranhas_Deus.ht

ml  
 
Como Família Verbum Dei, continuemos a celebrar com 
intensidade e alegria este Tempo Pascal.  
 

“Ser Palavra é não ficarmos na 
Quaresma. Aleluia!” 

 
 
 
 

Quem é quem – GRUPO DAS TERÇAS 
  
Grupo de oração das terças. 
É um grupo aberto que reúne semanalmente na Casa 
da Palavra, às terças-feiras das 10h30 às 12h30. 
Actualmente somos cerca de 20 membros e temos o 
gosto e o compromisso de aprofundar a fé a partir da 
Palavra, da oração, da partilha, da amizade, do 
acompanhamento mútuo. O grupo tem uma 
perseverança continuada há mais de 20 anos, e para 
nós significa muito. Aqui ficam alguns dos nossos 
testemunhos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grupo mudou a forma de viver a minha fé e a minha 
vida. 
É força, alimento, esperança para viver melhor o meu 
dia-a-dia e para aceitar as coisas que me surgem. 
Ajuda-me a lutar contra o pessimismo.  
É um lugar onde encontro afeto. 
Tem-me ajudado no amor, perdão e fé. 
Orienta-me na procura da verdade. 
Oferece-me conhecimento de Jesus e suporte para ser 
suporte. 
É um grupo que está sempre. 
Quando não consigo ir faz-me muita falta. 
Apreendo com a partilha e saio com grande paz 
interior. 
E temos sempre a porta aberta para quem nos queira 
visitar! 
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Informações úteis 

Versão digital Perguntas e sugestões para: grupo.coordenador@lisboa.verbumdei.org  
 
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 
 

Testemunho 
FUI A FÁTIMA A PÉ  
 
Fui a Fátima a pé. Inicialmente o que me levou a fazê-lo foi a possibilidade de 
me sentir mais perto de Deus, de Jesus e de Maria, no entanto não estava 
preparada para que o resultado da experiência fosse tão real. Fisicamente foi 
muito difícil. Sem qualquer treino lancei-me nesta aventura, mas felizmente 
todas as dores foram superadas. A caminho de Fátima apercebi-me de quanto 
a vida é um dom, o qual desperdiço tantas vezes; dei-me conta de que aquilo 
que busco é amar e ser amada; concluí que posso deixar marcas naqueles 
que me rodeiam, sem que essas marcas sejam propriamente cicatrizes; e 
aprendi a valorizar mais o próximo.  
 
Realmente, às vezes vivo tão centrada nos meus problemas que me esqueço 
de quem me rodeia. Em Fátima assinei um contrato com Jesus, e sei, hoje 
mais do que nunca, que estes passos de fé, são aqueles que quero dar na 
minha vida. E Jesus revelou-se através de cada sorriso, de cada palavra de 
apoio, de cada lágrima, de cada abraço e de cada conversa. Foi sem dúvida 
uma caminhada de fé, mas acima de tudo foi um ensinamento para a vida. 
São passinhos pequeninos, mas tento transpor para o meu dia-a-dia tudo o 
que senti durante aqueles 5 dias. Porque quero viver e não apenas existir, 
quero Deus sempre comigo e sei que assim chegarei mais longe. 
 

Catarina Dias, Grupo de Crisma de Adultos 

Próximas Actividades 
 
3 de Maio, Paróquia 
- Dia da Mãe, Venda de Flores 

 
 

3 de Maio, Paróquia, 19:15 
- Eucaristia dos Jovens 

 
 

6 de Maio, Paróquia, 21h 
- Formação de animadores 
jovens 

 
 

7 de Maio, Casa da Palavra, 
21h 
- Eu e tu e ... 

 
 

9 de Maio, Vale de Lobos 
- Encontro de Namorados e 
Famílias VD 

 
 

13 de Maio, Casa da Palavra, 
21h 
- Fénomenal 

 
 

16 de Maio, Colégio São Tomás 
9h 
-Taça Verbum Dei – torneio de 
futebol de 5 
 

 
17 de Maio, Diocese de Lisboa 
- Festa das Famílias 

 
 

19 de Maio, Casa da Palavra, 
21h 
- Pais à procura 

 
 

20 de Maio, Casa da Palavra, 
21h 
- Curso Bíblico 

 
 
23 de Maio, Casa da Palavra, 
10h às 16h30 
-    Formação para animadores 
Verbum Dei 
 
 
23 de Maio, Casa da Palavra, 
17h 
- Missa da Comunidade 

 


