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Quem é Quem? 

 
Rua José Lins do Rego, 7º, 1º D | Tel. 217 950 957 | contacto@verbumdei.org |  www.verbumdei.org 

Alegres na esperança,  
perseverantes na oração 
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Compromissos 

No dia 18 de Janeiro do próximo ano 2014 vamos celebrar 
em Lisboa os compromissos da comunidade.  
Querer fazer estes compromissos significa assumir, 
publicamente e perante a comunidade, a vontade de seguir 
Jesus, dentro do carisma e missão Verbum Dei e em Igreja; 
corresponde também ao desejo de sermos construtores – 
nas nossas realidades quotidianas – de um mundo justo, 
fraterno, feliz e com esperança.  
 
Não se trata de um ponto de chegada nem de partida, mas 
antes um marco de contágio comunitário, de sinalizar a 
pertença a uma família cristã concreta, a Família 
Missionária Verbum Dei. 
 
Um Compromisso é uma “promessa+ com”, ou seja, uma 
promessa com alguém e com algumas realidades. Não é 
nada que eu faça sozinha. Não existe um compromisso 
individual. Por natureza, o compromisso é então 
comunitário, e porque ninguém caminha sozinho, também 
ninguém se salva sozinho.  
 
Deixar-me levar pela conversa Daquele que me criou e, de 
diferentes formas, falar dessa conversa aos outros, 
alimentar-me Dele, estar presente, fazer a paz, rever-me e 
deixar-me seduzir pelo silêncio que mostra a minha 
identidade neste caminho, nada mais são do que modos de 
estar atento àqueles com quem me comprometi e a quem 
posso sempre recorrer. Significa aceitar viver com liberdade 
e feliz na cidade (felicidade).  
 
Quem é que não se entusiasma? 
 
Rosário Azevedo 

Curso de Preparação para o Matrimónio 
 
“Curso? Mas para casar é preciso tirar um curso?  
Preparação? Preparar para o que? Para viver com a (o) 
minha (meu) namorada (o)? Já vivemos juntos à meses/
anos...  
Matrimónio? Então mas não é casamento?” 
 
Estes são alguns comentários que ouvimos 
normalmente , no primeiro dia dos CPM’s.  
Muitos casais veem inicialmente esta etapa como mais 
um pré-requisito para celebrar o sacramento do 
matrimónio, mais um pisco na lista. 
Porém, com o decorrer do “curso” em Vale de Lobos, 
nós, os casais dinamizadores vamos partilhando aquilo 
que é a nossa experiência de vida como casal, com 
casos muito práticos, em quatro temas principais: 
 - Projecto de Casal e Vida quotidiana 
 - Sacramento do Matrimónio 
 - Sexualidade 
 - Conhecimento Mútuo 
Partilhamos acima de tudo a alegria que é viver um 
Matrimónio em Deus e com Deus. Que o “para toda a 
Vida” não é um fardo ou prisão, mas sim, um conforto 
imenso em saber que a pessoa que amamos estará 
sempre ao nosso lado, “na alegria e na tristeza. Na 
saúde e na doença”.  
No final, a partilha que os casais fazem é bem diferente 
dos comentários iniciais. Todos percebem que o 
Matrimónio tem os seus desafios, os seus altos e baixos, 
mas que no final, o AMOR tudo pode. 
 
Filipe Fonseca 



Testemunho 
“Tudo é possível a quem Crê.” 
  
Hoje em dia sou um profissional realizado, um marido agradecido 
e um pai babado, mas nem sempre assim foi.  
 
A vida é uma história da qual conhecemos o princípio, mas cujo 
meio e o fim nos é desconhecido. É-nos desconhecido, mas não 
nos é alheio. Cabe a cada um de nós descobrir, escolher e realizar 
o caminho que queremos percorrer. Nem sempre é fácil e linear, 
não é seguramente espontâneo, mas é sempre possível a quem 
Crê. 
Na verdade nem sempre consegui ver aquilo que hoje vejo. Tinha 
um emprego e uma função que não me realizavam minimamente e 
que tornavam os meus dias cinzentos e dificultavam ver que por 
cima das nuvens negras e carregadas está o sol. Sentia-me 
amarrado e enclausurado, sem grandes saídas possíveis. Como 
uma cadeira precisa das quatro pernas para se suster, também eu 
precisava de ter os meus quatro pilares fortes: o profissional, o 
social, o afectivo e o espiritual. Quando um destes pilares está 
menos forte os outros têm de suportar uma carga extra e por vezes 
tornam-se frágeis e instáveis. Tive a Graça de o dom da fé nunca 
me ter abandonado e me ter permitido a que, ainda que nem 
sempre sentisse o calor do sol a banhar-me o rosto, pelo menos 
soubesse que ele lá estava. Com essa certeza encontrei um grupo 
de pessoas na comunidade que me impulsionou, que todas juntas 
conseguiram fazer de trampolim, para que saltando pudesse, 
esporadicamente, colocar a cabeça por cima das nuvens e sentir o 
calor daquele sol, que me dava folgo. Este Crer e este trampolim 
permitiram-me conseguir ver mais além, encontrando portas e 
janelas que nunca tinha visto antes, descobrir caminhos interiores 
e ir percebendo que somos nós que construímos o nosso próprio 
caminho, que aquilo que vivemos é fruto das nossas escolhas e 
que como tal temos de colocar tudo nele e assim será muito bom.  
Trilhei este caminho com a esperança que só é possível a quem 
Crê e com a força que um pequeno grupo nos impele e três anos 
volvidos foi possível iniciar uma nova actividade profissional que 
me realiza a cada dia, encontrar uma espiritualidade mais integral 
que me faz mais Homem e mais próximo de Deus, permitindo-me 
assim desfrutar da maravilha do meu matrimónio e do inigualável 
dom da paternidade, de um lindo bebé de 3 meses.  
  
Tiago Morais dos Santos 

Informações úteis 
Inscrição para os Compromissos até 11 de Janeiro 2014: h"p://goo.gl/zpqr49 

Próximas actividades 

Versão digital 

15 de Dezembro 
- ForRev 
21h, Casa da Palavra  
	  
5 de Janeiro 
- Eucaristia dos Jovens 
19h15m, Igreja do Campo Grande 
	  
8 de Janeiro 
- Fénomenal 
21h, Casa da Palavra 
	  
12 de Janeiro 
- ForRev 
21h, Casa da Palavra  
	  
18 de Janeiro 
- Conselho da Comunidade 
10h, Casa da Palavra 
- Eucaristia da Comunidade (c/ Compromissos) 
16h, Casa da Palavra  

PROCURAM-SE – Programadores e Web designers para colaborar na construção e 
manutenção do website da Verbum Dei. 

AGENDA 2014 – Já está disponível para venda, na Paróquia, na Casa da Palavra e nas Missionaria 
Verbum Dei, a prenda de Natal ideal, a Agenda de Oração-2014. O seu valor é de 6€. É a Família 
Missionaria Verbum Dei que reza unidade em comunidade a Palavra que nos é oferecida nos 
domingos do ano. 

Visita-nos nas redes sociais: Verbum Dei Lisboa 


