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Efectivamente, a Quarta Feira de Cinzas é o pórtico de 
entrada da Quaresma. 
A Quaresma é um tempo essencial, dentro do Ano Litúrgico, 
de preparação para a Páscoa. 
O que é essencial é a vivência da Páscoa. 
A Páscoa é sempre a actualização do MEMORIAL da vida, 
morte e ressurreição de Jesus. 
Então, sinto que, ao oferecer-me a possibilidade de escrever 
estas linhas,  se me convida a procurar o significado prático 
para nos preparar para a ALEGRIA ESTRONDOSA da 
RESSURREIÇÃO de JESUS, que tem o poder de encher as 
nossas vidas, e toda a história humana, de esperança. 
 
Propunha, então, alguns pontos, que nos podem ajudar a 
abrirmo-nos, a fim de viver e sentir melhor, na nossa vida e 
nos nossos contextos, a presença VIVA do Espírito Santo, que 
actua sempre e em toda parte. Sugiro: 
•  Dar espaço, tempo e lugar, para poder entrar em contacto 

connosco próprios. (Andamos tão apressados que nem 
tempo temos de saber o que sentimos, vivemos, 
desejamos, sonhamos…) 

•  Dar-nos espaço interior suficiente para entrar em contacto 
com toda a realidade na qual estamos submersos. (As 
exigências e necessidades são tão numerosas que as 
nossas respostas automáticas se sobrepõem à 
possibilidade de sermos minimamente conscientes do 
muito que vivemos. O essencial, muitas vezes, não 
consegue ser identificado) 

•  Dar possibilidade a Deus, para que Ele possa entrar em 
contacto connosco, no coração da realidade que 
vivemos. (Do nosso mundo interior, do significado da 
etapa que comunitariamente e mundialmente estamos a 
viver…) 

QUARTA FEIRA DE CINZAS - Como viver 
em preparação para a Quaresma? 

•  Possibilitar-nos, a nós próprios, o desejo, a vontade e o 
acto de entrar em contacto com Jesus, com o Pai, com 
o Espírito Santo, para nos sentirmos "contemplados e 
amados”. 

 
A maioria de nós já teve a experiência do poder 
transformador que um encontro “olhos nos olhos” tem. 
Sentirmo-nos amados transforma a vida. Sentirmo-nos 
olhados com amor transforma o nosso coração, e por 
isto, “o nosso olhar” sobre tudo e sobre todos. 
Aprendemos a viver de outra maneira. 
“Vemos” de outra maneira.  
A conversão não é a nossa focalização sobre o que 
vivemos mal ou bem, ou sobre aquilo que não 
conseguimos fazer melhor. 
A conversão é a abertura do nosso coração a quem já nos 
amou primeiro e nos amou de tal maneira que foi “ao 
extremo de amor”. O “extremo de amor” é dar a VIDA, a 
própria VIDA. 
O extremo do amor não é a “morte na Cruz”. 
O extremo do amor é a RESSURREIÇÃO que enche de 
sentido, força e plenitude a vida toda, reciclando o mal 
de tal maneira que faz da CRUZ (instrumento de morte) 
sinal de AMOR E SALVAÇÃO. 
 
Por tudo isto, sinto que viver uma VIDA AGRADECIDA, é, 
também, a melhor preparação para viver bem a 
QUARESMA. 
 
Boa Quaresma. (nuria-FaMVD)   
 



Informações úteis 
A Verbum Dei tem TALENTO! Qual é o teu? Partilha os teus 
talentos em: talentos.verbumdei.org 

Próximas actividades 

Versão digital 

Inscreve-te no groupspaces para estares a par de todas as 
informações na nossa família: http://groupspaces.com/
VerbumDeiLisboa 

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.   

16	  de	  Fevereiro	  
-‐  ForRev	  
21h,	  Casa	  da	  Palavra	  

22	  de	  Fevereiro	  
-‐	  tu	  a	  Tu	  
10h,	  Casa	  da	  Palavra	  
	  
25	  de	  Fevereiro	  
-‐	  Pais	  à	  procura	  
21h,	  Casa	  da	  Palavra	  
	  
28	  de	  Fevereiro	  a	  5	  de	  Março	  
-‐	  Re:ro	  de	  Silêncio	  
Vale	  de	  Lobos	  (S/	  Casa	  da	  Alegria)	  
	  
2	  de	  Março	  
-‐	  Eucaris:a	  dos	  Jovens	  Fraternos	  
19h15m,	  Igreja	  do	  campo	  Grande	  	  
	  
2	  de	  Março	  
-‐	  ForRev	  
21h,	  Casa	  da	  Palavra	  	  
	  
7	  a	  9	  de	  Março	  
-‐  CPM	  

10,	  17,	  24	  e	  31	  de	  Março	  
-‐	  Re:ro	  em	  Etapas	  
21h30m,	  Igreja	  do	  Campo	  Grande	  
	  
12	  de	  Março	  
-‐	  Fénomenal	  
21h,	  Casa	  da	  Palavra	  
 
16	  de	  Março	  
-‐	  ForRev	  
21h,	  Casa	  da	  Palavra	  	  
 

 
A Família Verbum Dei de Lisboa tem a enorme alegria de apresentar à 
comunidade a Missão Cabo Verde 2014 – VER.DE ESPERANÇA. Este 
ano o CARISMA deixou-se tocar pelo convite do Bispo de Mindelo, 
Dom Ildo Fortes, que nos vai acolher na Ilha de S. Vicente. O grupo, 
que partirá de Lisboa no próximo Verão, conta com 31 pessoas cujas 
idades variam entre os 19 e os 68 anos! Como veem, a Missão não 
escolhe mesmo idades! 
 
O Grupo tem já um conjunto de objectivos alinhados que irão guiar o 
seu “FAZER” por terras quentes de Cabo Verde: deixar-se embrenhar e 
mergulhar no caldo cultural de Cabo Verde e deixar-se conhecer pelas 
suas gentes, evangelização e aprofundamento do sentido de Missão no 
contexto local e das nossas Vidas, actividades de formação, 
acompanhamento de Mães e Jovens. 
 
Temos ainda por desenvolver um convite recente do Bispo de Mindelo 
– dinamizar o Espaço no Festival de Verão que conta com a 
participação de um enorme número de Jovens de Cabo Verde que 
nessa altura terão os seus tempos livres. 
 
Contem com a Missão Cabo Verde – VER.DE ESPERANÇA para animar 
as vossas noites, tardes, espaços de Oração, jantares e outros eventos 
que tais! 
 
O Grupo já está a planear e arrancar com os seus projetos e eventos 
tais como a “Noite Quente de Concerto” cujo tema serão as mornas 
quentes da Ilha de São Vicente), “Há Cinema à Noite” na Paróquia, 
“Noites de Oração” e muitos outros em que todos poderão participar! 
Contamos convosco para contagiar este ritmo e fervor Missionário. 
Em Lisboa como em São Vicente: ESTAMOS JUNTOS!   
 

2014 é o ano para  
VER.DE ESPERANÇA – MISSÃO CABO VERDE 


