Ser família é comprometese com a construção de
Uma casa para todos….
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TESTEMUNHO DE QUEM ORGANIZOU (DIOGO C. PINTO)
Quando encontro um amigo que passou pelos Grupos, pela
Comunidade Verbum Dei, e lhe pergunto “Como estás?” não estou
a perguntar se está tudo bem, casual, mas se de verdade, cá dentro,
estamos bem. Normalmente vem uma resposta profunda, aberta e
sem rodeios.
Para mim o projeto UMA CASA PARA TODOS foi um convite para
voltar a casa! Sempre chamei a Comunidade de minha e sempre me
senti bem neste espírito aberto, colaborativo e verdadeiro que vivi
na Comunidade. Agora chama-se Família e o espírito mantém-se!
Com este projeto, sinto que foi um privilégio voltar a pegar nas
memórias, nas experiências, nas vidas que passaram pela
Comunidade e poder celebrar tudo isto. Juntar amigos, celebrar,
festejar... estarmos juntos!
Também sinto que é uma sorte poder retribuir o tanto que esta
Família me deu (e dá) e o tanto que vivi em Vale de Lobos (as nossas
histórias no Facebook bem mostram isto).
Nesta equipa, conheci novas pessoas MUITO queridas, com o
mesmo espírito de sempre. Pusemos mãos à obra e construímos um
evento nesta cumplicidade habitual da nossa Comunidade.
Agradeço muito esta oportunidade.
Gosto muito desta Família onde me sinto bem e em casa. Numa
casa maior e mais alargada. Esta é para mim a verdadeira casa de
Deus Pai onde me sinto sempre querido, profundamente amado e
em espírito de verdade.

TESTEMUNHO DE QUEM ORGANIZOU (MARGARIDA GALVÃO)
Tem sido um privilégio agradecer e retribuir tudo o que a
comunidade me tem dado.
Este convite partiu da Nuria (como tantos outros), da vontade de
celebrar 193 anos de VIDA e da necessidade de angariar fundos para
os pavilhões de Vale de Lobos. Surgiu três meses antes do meu
casamento, numa altura em que tinha de me organizar... fui ter com a
Nuria para lhe dizer que ia deixar de animar às 4ªfeiras e
surpreendeu-me com este convite. Aceitei logo porque adoro
organizar eventos, sobretudo quando são para pessoas e lugares tão
especiais – em Vale de Lobos tenho muitas marcas de vida. É um
lugar onde Deus me chama e onde O posso sentir até nas pedrinhas
da gravilha =D
Formámos uma maravilhosa equipa e começámos a ter ideias,
avaliámos se seriam exequíveis, acreditámos que sim e arrancámos
com contactos, orçamentos e preparativos... trocámos milhares de
emails, reunimos sempre que possível e criámos laços. Nada do que
fizemos seria possível sem a ajuda de todos: as missionárias (naquilo
que podiam saber), os Fundos Fraternos, o Grupo Ó e tantas pessoas,
mais ou menos envolvidas com a comunidade. A todos um grande
obrigado!
Não vamos ficar por aqui, vamos reunir, definir próximos passos e em
breve daremos notícias.
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TESTEMUNHO DE QUEM VIVEU (MIGUEL ÂNGEL FRAU)
Nuria consiguió formar parte de Verbum Dei después de varios
años de oposición por parte de nuestro padre; era un erróneo
acto de protección. Nunca supimos la causa, pero evidentemente
había sufrido trato injusto o expolio por parte de la Iglesia
franquista.
Comoquiera que fuese, yo estoy convencido de que esta
atmósfera contraria actuó en mi hermana como un acicate para
dedicarse en cuerpo y alma a esta misión.
Su caso me hace pensar que los caminos andados por muchos
misioneros no han sido precisamente “de rosas” y es por ello más
admirable la entrega y dedicación de todos ellos.
En el acto del día dieciséis vi brillar sobre todo un generoso
agradecimiento.
Colas de largos minutos para agradecer a Ventura y Nuria (dos
hadas buenas de Verbum Dei) el bálsamo bendito que reparten.
Se dice que el tiempo es el bien más preciado de nuestra vida, y
una vez más he comprobado que lo dan a manos llenas sin
siquiera guardarse migajas para uso propio.
Yo sabía que mucha gente les quería… ms nunca pensé que tantos
las quisiesen tanto. Gracias, muchas gracias

TESTEMUNHO DE QUEM ANIMOU (NUNO MAIA)
Para mim, foi um prazer e uma alegria participar na festa UMA
CASA PARA TODOS.
Ri, brinquei, dancei, revi pessoas que não via há algum tempo, dei
abraços sentidos, recordei marcas de vida... E vi-me rodeado de
pessoas que experimentavam o mesmo que eu! Pessoas felizes,
sorridentes, disponíveis umas para as outras. Pessoas que
revisitavam histórias, laços, afetos, e que, entre reencontros,
reviviam a experiência forte e indelével do encontro com Deus.
Pude sentir que, “de facto, Deus não faz aceção de pessoas” (Act
10, 34). TODOS têm um lugar no Seu coração!
Ser membro da equipa de Animação foi ter o privilégio de estar,
desde o começo, focado neste espírito de acolhimento universal,
procurando que todos sentissem que tinham um lugar, se
sentissem em casa. Na realidade, este “exercício” começou ainda
antes da festa, nas reuniões de preparação, em que havia tanta
coisa para tratar, em que era preciso dar tempo e voz a todos,
escutar opiniões, partilhar opções.
Por tudo isto, participar na festa UMA CASA PARA TODOS, foi,
também, um renovar de fé, de esperança e de compromisso. Deus
faz realmente maravilhas em cada um, quando nos abrimos ao Seu
Amor. Enquanto nos mantivermos fiéis nessa abertura, a nossa
Família continuará a marcar histórias de vida e a própria História,
para além dos rostos concretos que a constituem em cada
momento. Está nas mãos de cada um – nas minhas! – SER, de
forma concreta, Uma Casa Para Todos.
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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.

ADICIONA TODA A GENTE QUE CONHECES NO NOSSO GRUPO.
Faz like na nossa página do Facebook!

