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O que vamos fazer neste verão? 

Por fim chegou o verão e com este as nossas férias. 
Diz a palavra de Deus: “Vós sois o sal da terra” (Mt
5,13). Se calhar estas palavras já nos falam de: mar, 
praia, sol, Algarve, Mediterrâneo. Mas estas palavras 
vão mais longe. Ser sal e ser luz do mundo é o que 
cada um de nós tem vivido durante este ano e o que 
vamos viver. O que vais fazer neste verão?
Vamos descansar a mente, o corpo... recuperar 
novas forças. Diz o Papa Francisco: “Uma chave de 
fecundidade reside na forma como repousamos e 
como sentimos que o Senhor cuida do nosso 
cansaço.” E a seguir explica como se processa esse 
descanso: “Só o amor dá repouso”.

O que podemos fazer neste verão? Podemos 
continuar a ser “sal e luz da terra”, aí onde quer que 
nos encontremos (mesmo que não seja possível 
viajar, sair, conhecer novos lugares, ser “sal e luz da 
terra” é de extrema importância). Descansar o 
coração de tantas preocupações, mas não deixar de 
amar. Aprender a partilhar com a família, a estar com 
eles, a desfrutar de viver as coisas não só por fora, 
mas também por dentro, descobrindo que em tudo 
o que estamos a fazer, estamos a dar um novo sabor. 
Ser sal da terra, humilde, derretido, saboroso, que 
actua por dentro, que não se nota, mas que é 
indispensável.

“Ser Família é acolher 
e servir!”

Quem é quem – Formação Bíblica

A Formação Bíblica começou no ano 2014/2015, 
com o tema do Evangelho de S. Marcos, 
evangelista do ano B. Foram 9 sessões mensais, 
na terceira 4ª feira de cada mês, das 21h às 23h, 
na Casa da Palavra. Houve ainda um retiro de 
silêncio de fim-de-semana em Vale de Lobos, 
para completar a formação. 

e a sua intencionalidade, como também 
aprofundar os textos da Palavra de Deus, 
aprendendo a rezar com a Palavra e deixando-
nos desafiar por Jesus nas suas propostas. 
Os formadores, 2 missionárias, 1 membro de um 
casal missionário e uma leiga, todos 
pertencentes à Família Missionária Verbum Dei, 
utilizam diferentes métodos nas sessões e 
dinâmicas de interação com os formandos, que 
normalmente participam ativamente e com muito 
entusiasmo. 
Este projeto terá continuidade no próximo ano 
pastoral e litúrgico, no qual aprofundaremos o 
Evangelho de São Lucas, caracterizado pela 
misericórdia e pela alegria.

O objetivo é não só 
aprofundar o ano 
litúrgico, 
conhecendo mais a 
fundo o Evangelho 
correspondente a 
esse ano litúrgico, a 
sua estrutura 



Informações úteis Versão digital

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

TestemunhoFiz o Crisma

Quando tinha 12 anos e andava no Colégio 
das Doroteias, as Irmãs perguntaram aos 
pais, quais os alunos que queriam ser 
Crismados nesse ano.
A minha mãe, chamou-me, explicou-me o 
que era o Crisma e disse-me que no 
Batismo, por eu ser bébé, a decisão tinha 
cabido aos meus pais. No Crisma, por ser 
uma confirmação do Batismo, deveria ser 
eu a decidir.

NÃO, não quero fazer o Crisma!
Todas as minhas colegas se inscreveram, menos eu e outra colega.
Cresci, passei a minha adolescência sem sequer pensar no assunto. 
Casei, tive filhos e as ocupações eram muitas: a família que crescia, o 
trabalho, todas as preocupações da nossa vida adulta.
Até que cheguei perto dos 60 anos e achei que era tempo de arrumar a 
minha vida. Fazer uma lista de tudo o que tinha deixado por fazer, e 
que era importante para mim. E nessa lista apareceu o Crisma, 
apareceu o meu NÃO dito aos 12 anos. E era tempo de o fazer.
Graças à Maria Luís, que em conversa me disse estar na preparação 
para o Crisma, no Campo Grande, não pensei duas vezes e fui logo 
inscrever-me.
Estou muito feliz por tê-lo feito agora, com um grupo MARAVILHOSO, 
não só de adultos, mas também de jovens e monitores que tanto 
trouxeram de BOM à minha vida
BEM HAJAM a todos Vós...... e saibam que nunca é tarde!

Texto escrito pelo Espírito Santo e Rosário Olaio

Senti-me muito orgulhosa por a minha mãe me deixar opinar sobre um 
assunto tão importante e, com toda a autoridade que a minha mãe me 
permitia, disse

Próximas Actividades
28 Junho 2015
- Encontro Pais á Procura, Vale de 
Lobos – 10h ás  16h
- ForRev, Casa da Palavra – 21h 

5 Julho 2015
- Eucaristia de Jovens, Paróquia –
19h15m

24 a 26 Julho 2015
- Retiro para Jovens (Fim de 
Semana), Vale de Lobos

24 a 30 Julho 2015
- Retiro para Jovens (Semana 
Inteira), Vale de Lobos

1 a 8 Agosto 2015
- Retiro de Verão (c/ Casa da 
Alegria), Vale de Lobos

22 a 29 Agosto 2015
- Retiro de Verão (c/ Casa da Alegria 
e Colónia), Vale de Lobos

2 a 6 Setembro 2015
- Campo de Trabalho, Vale de Lobos

9 Setembro 2015
- Formação “Ser Verbum Dei na 
Igreja e no Mundo”, Paróquia – 21h

18 a 20 Setembro 2015
- Encontro de Animadores, Vale de 
Lobos

23 Outubro 2015
- Começo dos Grupos de Jovens, 
Paróquia – 19h

25 a 27 Setembro 2015
- Retiro de Silêncio, Vale de Lobos

11 de Outubro 2015
- Eucaristia de Jovens, Paróquia –
19h15m

13 a 15 Outubro 2015
- Retiro Online

17 Outubro 2015
- Eucaristia da Comunidade, Casa da 
Palavra – 17h
- Visita Nocturna por Lisboa – 19h


