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MENSAGEM DO GRUPO COORDENADOR

QUEM É QUEM – GRUPO CADERNO DE ORAÇÃO

Querida Família,
Chegámos ao fim de mais um Verão, tempo especial de corte das
rotinas, de oportunidade para viver com outra intensidade as
relações de família, reencontro com amigos, maior contacto com
a natureza e, para muitos de nós, tempo de encontro em silêncio
com o Senhor.

O caderno de oração é mais um meio de oração que a
Comunidade Verbum Dei disponibiliza de forma regular.
Publicado 4 vezes por ano (Advento/Natal, Quaresma,
Páscoa e Verão), em suporte papel e eletrónico, o
caderno procura assim chegar a um número muito
alargado de pessoas, cobrindo grande parte dos
Domingos e celebrações da Igreja.

A vida da nossa comunidade não parou, como todos sabemos;
depois da “época dos retiros”, estamos agora em fase de início
de atividades, estando já os jovens a pleno gás. Escolhemos no
Conselho de Junho, o lema orientador para este ano: “Vai e faz
tu também o mesmo” (Lc. 10, 37), acolhendo o desafio de Jesus
de não perder tempo e concretizar, das mais diversas formas nas
nossa vidas, o mesmo amor com que Ele nos ama. É também
desafio a amar com o carisma Verbum Dei: viver mais
decididamente a sua dimensão missionária, porque tão
importante como “ser Palavra” é “ser missionários”, ou seja,
fazer com que mais pessoas conheçam Jesus e o Pai. Que nos
possamos ajudar a todos este ano a “sair mais da casca” e a ser
criativos neste aspeto!

Somos uma equipa que procura chegar a todos através de
uma oração vivida e partilhada. O caderno não resulta por
isso numa publicação teórica mas sim em vidas rezadas e
partilhadas com simplicidade, a partir de um referencial
muito concreto que é o dia-a-dia vivido à luz da Palavra.

No nosso trajeto estaremos também em comunhão com a
diocese de Lisboa, que procura concretizar “o sonho missionário
de chegar a todos”, e iremos beneficiar do Jubileu da
Misericórdia, proposto pelo Papa Francisco, que se inicia em
Dezembro: somos convidados a celebrar a experiência de
misericórdia do Senhor com cada um, e desafiados a ser esse
mesmo rosto de misericórdia para todos.
Fazemos votos neste “arranque” do ano, que na realidade
concreta de cada um, nos conservemos unidos a Deus e não nos
separemos Dele (Sir.3,2), e que possamos assim enfrentar as
vicissitudes da vida, as rotinas, desafios e projetos com
esperança, alegria e serenidade!
Um abraço
Grupo Coordenador FaMVD Lisboa.
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Testemunho
O MEU CAMINHO DE SANTIAGO (POR LUIS VIEIRA)
Caminhei vinte seis dias!... E percorri os mais de 500 Kms que separam Lisboa de
Santiago de Compostela. Um tempo onde o cronómetro da vida pulsou mais de 2
milhões de segundos! Um espaço onde imprimi mais de dois milhões de pegadas!
Apenas as dimensões necessárias para tatuar na minha alma uma palavra: ALEGRIA!...
A alegria que foi crescendo em mim ao longo desse Caminho: quando me acolheram
em lares de idosos e pude partilhar com gente cheia de vontade de viver; quando
deparei-me, com um jovem irlandês que naquele dia atravessava a lezíria ribatejana
debaixo de 40ºC e exausto dizia-me “já não consigo dar mais um passo”, mas juntos,
chegamos a Santarém; quando ajoelhei-me perante a Nossa Senhora de Fátima na
Cova de Iria; quando conversei com desconhecidos que ofereceram-me alimentos e
palavras de alento; quando perguntei ao “jovem” com perto de 80 anos, o porquê do
Caminho e recebi como resposta “Porque é tempo de celebrar a vida!”; quando juntos
cozinhávamos nos albergues; quando doía a barriga de tanto rir; quando tivemos que
esperar “pela abertura do bosque”, pois o breu nos impossibilitava de procurar setas e
caminhar, e como muitas vezes na vida, tivemos que esperar que o “sol nascesse”;
quando nos perdemos e acabamos na Variante Espiritual que nos levou aos mosteiros
de Poios, Armentera e Herbon, ao barco pelas rias, a atravessar bosques e montanhas
mágicas; quando por fim, abracei o “Santo”; quando vi o turíbulo a “voar” na catedral
incensando as centenas de peregrinos ali presentes; quando na mesma catedral
partilhei o meu Caminho na Vigília do Peregrino; quando pude rezar junto ao túmulo
de Santiago; quando saímos da catedral e todo o grupo proveniente de várias partes
do globo e formado nos últimos dias, esperava-nos para um jantar; quando hoje olho
para trás e revivo aqueles dias; quando olho para o agora e vejo alguns novos já velhos
amigos (pelas histórias de vida partilhadas); quando olho para a frente e pressinto as
mudanças que o Caminho faz em quem o percorre...
E agradeço!... Agradeço cada passo!... Pois em cada passo vivi uma aventura:
Porque Ele continua a Caminhar connosco!.. Por isso vou Caminhar!...

Próximas Actividades
20 Outubro
- Pais à Procura, Casa da Palavra 21h
21 Outubro
- Formação Biblica (Evangelho de São
Lucas), Casa da Palavra 21h
23 a 25 de Outubro
- Retiro de Silêncio c/ Casa da Alegria,
Vale de Lobos
25 Outubro
- ForRev, Casa da Palavra 21h
28 Outubro
- Vem Descobrir, Casa da Palavra 21h
31 Outubro
- Encontro de Namorados e Famílias
VD, Vale de Lobos, 9h30m ás 17h

5 Novembro
- Eu & Tu, Casa da Palavra 21h
8 Novembro
- Eucaristia de Jovens, Paróquia
19h15m
- ForRev, Casa da Palavra 21h
12 Novembro
- Serão das Revisões e
Aprofundamentos, Casa da Palavra
21h
17 Novembro
- Pais à Procura , Casa da Palavra 21h
18 Novembro
- Formação Bíblica (Evangelho de São
Lucas), Casa da Palavra 21h
21 Novembro
- Conselho da FaMVD, Casa da
Palavra 10 às 16h
- Eucaristia da Comunidade, Casa da
Palavra 17h

Informações úteis
UMA CASA PARA TODOS
Este grupo do Facebook quer ser um ponto de encontro de todos aqueles que tiveram contacto com a Família
Missionária Verbum Dei, desde aqueles que conheceram primeiro os grupos de jovens no Pátio do Limoeiro até
àqueles que já nasceram no tempo da Casa da Palavra. Procura o grupo 1casaparatodos no Facebook, adere e …

ADICIONA TODA A GENTE QUE POR CÁ PASSA OU PASSOU !!!
Faça like na nossa página do Facebook!
NOVO SITE FAMILIA MISSIONÁRIA VERBUM DEI LISBOA
A Comunidade de Lisboa tem uma nova plataforma web com o intuito de responder às
necessidades dos utilizadores de hoje. + INFORMATIVO, + ELEGANTE, +SIMPLES e +RESPONSIVE.
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