“Ser Missionário é ver o que os
outros não veem, descobrir os
sinais de esperança nos sítios
mais improváveis.”

grupo.coordenador@verbumdei.org

Newsletter 19 – Novembro 2015 – Família Missionária Verbum Dei
UMA CASA PARA TODOS
Um belo dia fui “pescado” pela Nuria para um novo projeto: celebrar os 70 anos da Ventura, os 70 da Núria e os 53 da Fraternidade
Missonária Verbum Dei. E assim começámos a recolher ideias, pensar numa festa/celebração, imaginar o momento e o tanto que queremos
agradecer à Comunidade e às nossas queridas “freirinhas”! Pensámos também no importante que é a casa de Vale de Lobos na nossa
Comunidade e que podemos juntar a necessidade de remodelar os pavilhões a esta celebração. Em vez de oferecermos presentes
ofereceremos esta obra.
Nasceu assim UMA CASA PARA TODOS.
Começámos pelo grupo do facebook UMA CASA PARA TODOS (http://facebook.com/groups/1casaparatodos/) que é um grupo para todos os
que alguma vez passaram pela Família Missionária Verbum Dei. Gostávamos de criar um espaço onde todos tenham lugar, um espaço aberto
e que seja uma verdadeira CASA. Assim como a Comunidade e Vale de Lobos é. Gostávamos de convidar TODOS os que estiveram / estão /
passaram pela Família Missionária Verbum Dei de Lisboa a juntarem-se a este grupo. Aqui pedimos que escrevam, partilhem um momento,
uma experiência, um sentimento, uma fotografia, um filme, aquilo que quiserem sobre a comunidade e a vossa experiência, do que
receberam e do que ficou. Gostávamos de ter histórias, fotografias, experiências e vivências que mostrem o muito que a comunidade já deu
a tanta gente.
Estamos a pensar, com estas histórias fazer um livro de memórias coletivas da Comunidade e do que ela significou/significa para nós. A
celebração está marcada para o dia 16 de Janeiro e começa às 16h. Marquem já nas vossas agendas! E passem palavra! Contamos contigo?

ADICIONA TODA A GENTE QUE
POR CÁ PASSA OU PASSOU !!!
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QUEM É QUEM – FOR REV
O "ForRev" é um espaço oracional comunitário, aberto a todos e realiza-se na Casa da Palavra
aos domingos à noite, de quinze em quinze dias.
É um espaço de vivência e aprofundamento da relação com Jesus através da Palavra,
apropriado para conhecer e mergulhar no Carisma Verbum Dei através de uma Espiritualidade
que favorece o encontro afetivo e comprometido com o Deus de Jesus.
O ForRev nasceu com o intuito de ser um espaço oracional focado nas Revisões e nos
Aprofundamentos. Continua a sê-lo. No entanto, dirige-se agora a tod@s quant@s se sentem
convidad@s pelo Espírito a participar, tanto da Família Verbum Dei como de outros grupos ou
comunidades. Este ano temos como linha temática a Iniciação à oração no Carisma Verbum Dei.
Os temas estão já indicados em cartaz.
As pistas são oferecidas por membros da comunidade que de longa data fazem caminho com a
comunidade. Depois das pistas, segue-se um tempo de silêncio para rezar, terminando com a
partilha em ambiente de oração, uma forma de crescermos na comunhão da Palavra e da vida.
A comunidade que é evangelizada transforma-se assim numa comunidade evangelizadora.

Próximas Actividades
22 Novembro
- ForRev, Casa da Palavra 21h
25 Novembro
- Vem Descobrir, Casa da Palavra 21h
27 a 29 Novembro
- Retiro de Silêncio, Vale de Lobos
29 Novembro
- Venda de Natal, Paróquia, 9h30m
ás 21h
1 a 3 Dezembro
- Retiro Online: "Necessitados de
Misericórdia?“
2 Dezembro
- Formação de Animadores (Jovens),
Paróquia, 21h

3 Dezembro
- Eu & Tu, … “e quanto é que nos
conhecemos”, Casa da Palavra 21h
3 , 10 e 17 Dezembro
- Retiro em Etapas, Paróquia 21h

TESTEMUNHO - CELEEBRAR 25 ANOS DE CASADOS (CRISTINA E MÁRIO SANTOS)
Foi há 25 anos... Que dissemos sim a um projeto de vida. O que tínhamos? O Amor, a vontade,
a esperança é a fé de (para) percorrer este caminho.
Construir uma família onde todos são bem-vindos, onde os valores humanos e a fé pudessem
estar presentes.
Os caminhos fazem-se caminhando e foi isso que tentamos fazer ao longo de 25 anos. O
caminho não o conhecíamos: cada dia uma surpresa, uma alegria, uma tristeza, um desejo,
uma interrogação... Mas com os olhos postos no que queríamos alcançar lá fomos
caminhando.
Nunca caminhamos sozinhos. Connosco esteve sempre alguém que nos acolhe, aceita tal
como somos e acredita em nós e que por isso mesmo nos possibilita ir mais além. Também
rostos concretos que nos apoiaram, que nos deram alento, partilharam connosco e nos
ajudaram em tantos momentos. Porque os caminhos não se fazem sozinhos, mas na
companhia de outros que também caminham. 25 anos depois...

6 Dezembro
- Eucaristia de Jovens, Paróquia
19h15m
13 Dezembro
- ForRev, Casa da Palavra 21h

15 Dezembro
- Pais à Procura … que pais para as
suas diferente etapas (Tiago Coelho),
Casa da Palavra 21h
18 a 20 Dezembro
- Encontro de Natal dos Grupos de
Jovens
20 Dezembro
- Eucaristia da Comunidade, Lugar
por Definir 17h

Informações úteis
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.

VISITE AGORA: LISBOA.VEREBUMDEI.ORG
Faça like na nossa página do Facebook!

Versão digital

