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Quem é Quem? 
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Agradeço o dom da Vida porque gosto muito de viver! E gosto 
imenso de descobrir que a vida é um dom que recebemos 
cada dia e que precisamos de agradecer. 
Fazer uma separação entre a minha vida e a da Verbum Dei 
seria uma coisa muito difícil para mim pois nasci na mesma 
aldeia do nosso fundador. 
Aos meus 6 anos recordo ter a minha primeira experiência 
consciente que me marcou a vida: beijar as mãos do Jaime no 
final da sua primeira missa. “Mãe, porquê as suas mãos são 
tão grandes e brancas? Porque elas somente têm que tocar a 
Jesus.” 
Continuei a minha vida normal de criança e de adolescente 
com muitas inquietações e à procura... Até que aos 18 anos, 
estudando enfermagem em Palma de Maiorca, voltei a 
encontrar o Jaime. Ele acabava de fundar o Verbum Dei cuja 
missa de fundação tinha sido o 17.1.1963.  
Nesse ano participei num encontro de Jovens onde encontrei 
amigos da minha aldeia. Desafiaram-nos a fazer um retiro de 
silencio no Verão. Fui e ali encontrei a resposta às minhas 
inquietações: conhecer Jesus por EXPERIÊNCIA própria faz 
toda a diferença! Sendo enfermeira podia aliviar o sofrimento 
dos outros, mas descobri que podia ajudar a encontrar o 
SENTIDO para viver cada situação da vida, seja ela fácil ou 
difícil. Assim reiniciei o caminho, aproveitando tudo o que 
tinha vivido.  
 Já em Portugal aos 31 anos experimentei que muitas pessoas 
depositaram em nós muita fé e confiança que sempre 
agradecerei: a Verbum Dei tinha apenas 14 anos e anunciava 
a riqueza da Palavra de Deus; a Igreja vivia os desafios 
lançados pelo Concílio Vaticano II; o Papa com a Evangelii 
Nutiandi (EN) convidava-nos a viver de um modo diferente. 
Todos estes documentos: a Bíblia, o nosso Breve Ideário, os 
documentos do Concílio e a EN formavam a minha biblioteca 
pessoal. 
Que mais dizer? Um obrigada muito grande tanto ao povo 
como à Igreja Portuguesa.  
 

COMPROMISSO 
Celebrar a vida e celebrar a Verbum Dei 

Grupo Oportunidades (GO) 
 
Foi a partir de uma feira organizada no adro da Paróquia 
do Campo Grande que, em 2011, surgiu a ideia, 
oportuna, de juntar todos os voluntários presentes para 
uma vivência de Fé que fosse além do encontro anual 
para angariação de fundos que contribuíssem para o 
financiamento de alguns  projectos  de evangelização da 
Família Missionária Verbum Dei, em Lisboa. 
E assim nasceu  Grupo O(portunidades)! Um conjunto de 
pessoas que pouco ou nada se conheciam, que se 
juntaram e que tinham Jesus como Amigo comum. 
Por Esse grande amor que nos une, fomos mais longe, 
descobrimos talentos que se materializam em artesanato, 
em bricolage, em deliciosos acepipes e doçarias e para 
disponibilizarmos tudo isso, mais as oportunidades-
velharias, actualmente organizamos a Venda de Natal, a 
Festa da Primavera e a Feira das Oportunidades.  
Mas estes eventos necessitam de organização, de irmos 
mais longe na procura do encontro com Jesus Cristo e 
assim surgem outras Oportunidades de trabalharmos 
juntos, de partilharmos  momentos orantes que nos leva a 
descobrirmos O Caminho,  porque os contornos do rosto 
de Jesus se tornam mais nítidos e mais concretos, e a 
percepção dessa outra realidade  mostra-nos a Luz do Pai 
que revelando-se nos conduz nessa caminhada de Fé, 
Esperança e Amor e é “cimento” que nos une. 
Um grão de mostarda de onde já brotaram 
cumplicidades, dinâmicas, amizades, uma enorme 
alegria pela descoberta e partilha do caminho em 
comunidade e a íntima alegria que sempre emerge 
quando dizemos «Somos GO!»  



Testemunho 

Informações úteis 
Documentos dos Compromissos:  
h"p://www.verbumdei.org/images/Documentos/do_estar_ao_ser.pdf 

Próximas actividades 

Versão digital 

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. 
Já está em marcha a preparação da 5ª Missão Cabo Verde. Iremos dando mais noticias e 
pedindo a colaboração de toda a comunidade pois Juntos Somos Mais Fortes.   

Há quanto tempo trabalham para a comunidade Verbum Dei? 
Carlos: eu trabalho aqui há 22 anos e a Lucília há 20 anos. 
Como conheceram a comunidade? 
Carlos: há muitos anos atrás fui fazer uma obra na Igreja do Campo Grande, 
no tempo do Pe Armindo e foi aí que conheci as missionárias Verbum Dei. 
Depois disso vim colocar este telhado aqui na Casa principal de Vale de 
Lobos e algum tempo depois viemos para cá trabalhar. 
Durante todos estes anos, qual foi a vossa maior alegria? 
Lucília: Foi conhecer as missionárias. Isso foi para mim uma grande alegria, 
uma grande honra e motivo de gratidão e felicidade. 
Carlos: a maior alegria é a de todos os dias, é ter trabalho e poder trabalhar 
convosco, com gosto. 
O que é que mais gostam no trabalho que fazem? 
Carlos: gosto muito de poder fazer o que faço e faço tudo o que for preciso 
para podermos acolher bem todas as pessoas que aqui vêm… 
Lucília: eu gosto muito de passar a ferro. 
O que é que menos gostam de fazer? 
Lucília: não gosto de limpar o chão… 
Carlos: não gosto de arrancar ervas com espinhos…  
O que é que mais apreciam nesta comunidade? 
Lucília: a sinceridade e a honestidade. As missionárias são sinceras e 
honestas, é isso que eu admiro. Eu tenho um fraquinho pela Ventura, foi ela 
que me acolheu de braços abertos quando eu vim para cá. Nunca me 
esqueço do dia em que aqui cheguei. Vinha da Colaria a chorar e ela 
abraçou-me, acolheu-me, ouviu-me e levou-me à capela. Não me esquecerei 
disso nunca. 
Trabalhar juntos os dois, como é? 
Carlos: isso às vezes é complicado. Mas temos que ter muita paciência e 
saber-nos respeitar um ao outro. Às vezes chateamo-nos, mas passado um 
bocadinho já estamos bem… Quando nos chateamos fugimos um para cada 
lado, mas depois fazemos as pazes. Se não for assim estamos perdidos. 
O segredo da sopa da Lucília? 
Lucília: tudo quanto é bom, tudo muito bem feito e com muito amor e 
carinho. 
Carlos: ela tem gosto em cozinhar e isso faz muita diferença! 
Um sonho que têm? 
Lucília: o meu sonho era poder ter aqui os meus filhos e os meus netos perto 
de mim e vê-los felizes. 
Carlos: gostava de ter uma vida melhor. A minha vida não é má. Eu já tenho 
alguma coisa que é mais do que aquilo que o meu pai me deixou. É o que eu 
e a Lucília juntos conseguimos. Mas gostava de ter mais possibilidades de 
viajar e visitar os meus filhos. E isso vai-se conseguindo a pouco e pouco. 
O que é que gostariam de dizer à FaMVD de Lisboa? 
Lucília: Gosto muito de todos quantos vêm a esta casa: os casais, as crianças, 
os jovens! Gostava de lhes dizer que sejam felizes, que tenham saúde, paz e 
o amor de Deus. 
Carlos: Eu desejo-lhes o mesmo e gostava de lhes dizer que gosto sempre de 
os ouvir dizer que a quinta está muito melhor, e que se nota que há aqui 
pessoas a cuidar deste lugar!  

21 de Janeiro  
- "Pais que procuram...” 
21h, Casa da Palavra 
 
24 a 26 de Janeiro  
- Retiro de Silêncio  
Vale de Lobos 
 
25 de Janeiro,  
- "tu a Tu” 
10h às 13h, Casa da Palavra 
 
26 de Janeiro,  
- ForRev 
21h, Casa da Palavra 
 
29 de Janeiro  
- "Peço a Palavra” 
21h, Casa da Palavra  
 
2 de Fevereiro 
Eucaristia dos Jovens 
19h15m, Igreja do Campo Grande  
 
9 de Fevereiro,  
- ForRev 
21h, Casa da Palavra 
  
12 de Fevereiro  
- "Fénomenal” 
21h, Casa da Palavra  
 
15 de Fevereiro 
- Eucaristia da Comunidade  
17h, Casa da Palavra  


