NewsLetter 6 – Março 2014
Quaresma 2014

Quem é Quem

“A Quaresma é um tempo propício para o despojamento; e
far-nos-á bem questionar-nos acerca do que nos podemos
privar a fim de ajudar e enriquecer a outros com a nossa
pobreza. Não esqueçamos que a verdadeira pobreza dói:
não seria válido um despojamento sem esta dimensão
penitencial. Desconfio da esmola que não custa nem dói.”
Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2014
O papa Francisco, na sua mensagem para a quaresma,
convida-nos ao despojamento. Não a um despojamento
qualquer mas a um despojamento que ultrapasse os nossos
limites de conforto e bem-estar.
É um convite extremamente pertinente e válido no momento
atual mas só é possível aceitá-lo e vivê-lo se o fizermos
acompanhados por Alguém muito especial. Alguém que
sacie a nossa necessidade inesgotável de amor. Só saciados
desta forma é que poderemos prescindir, para bem dos
outros, dos diversos sucedâneos que, no nosso dia-a-dia,
lutamos por obter, e que tão pouca satisfação nos dão.
A quaresma é também tempo de saborear a ausência. Tempo
de tomar consciência do que seria a nossa vida sem Deus e
sem uma comunidade que nos ajuda a ver que só o Amor
basta.
Do que seria viver sem a coluna vertebral do amor do nosso
Pai.
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OS FUNDOS FRATERNOS QUEM SÃO?
O Marcelo Costa, a Maria João da Luz, o José Braga, a
Cristina Viegas e Costa, o Rui Miranda, o Gonçalo Neves,
o Bruno Santos, o Luís Costa, a Núria Frau, a Sara Bello e
o Victor Carvalho.
O QUE SONHAM?
Que todo o homem (no sentido lato), se encontre com
DEUS.
Procuramos criar e manter espaços, tais como a Casa das
Missionárias, a Casa da Palavra e Vale de Lobos, que
proporcionem que a pessoa se encontre com Deus.
Procuramos identificar e apoiar situações de falta ou
carência de bens essenciais e de educação.
Possibilitar a formação a futuros evangelizadores jovens,
adultos, casais e missionários.
O QUE FAZEM?
Procuramos angariar fundos para a Evangelização.
Planeamos, no início do mês de Setembro de cada ano as
nossas actividades,
identificando as que se vão apoiar face às circunstâncias
que se vivem no momento. Apoio a famílias carenciadas,
bolsas de estudo para jovens missionários, obras e
salários de Vale de Lobos, produção de agendas e cd`s,
pagamento de consultas médicas, aconselhamento na
área profissional, etc..
QUEM NOS FINANCIA?
Os sócios dos Fundos Fraternos através de donativos
mensais, trimestrais e semestrais com o valor mínimo de
€1,00.
QUEM SÃO?
Pessoas da comunidade na sua maioria mas não só.
QUANTOS SÓCIOS EXISTEM À DATA DE HOJE’
Cerca de 40 (quarenta). Mas recebemos contribuições
extras quase todos os meses.
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Primeiro estranha-se e depois entranha-se!
A 4 de Outubro de 2010, às 23h, apanhei o voo para Luanda (Angola) com
dois dos meus companheiros de missão, da ONGD Leigos para o
Desenvolvimento: o Rodrigo e a Vera. Não dormimos a viagem toda, uma
tensão invadia o nosso corpo… era um misto de nervos, de excitação, de
alegria, do medo do desconhecido, do mundo novo onde nos comprometemos
viver e servir (trabalhando como voluntários-missionários) durante um ano, sem
interrupções. Aterrar em Luanda e, no dia seguinte, em Benguela (os meus
companheiros foram para o Uíge, no norte), que fica no sul de Angola foi
quase que um « choque »… tudo era diferente, novo, estranho: os cheiros
intensos, as cores super fortes, uma paisagem que não tinha nada a ver com o
que eu alguma vez vira, as pessoas todas na rua, a vender alguma coisa,
sobretudo as mulheres com os filhos às costas ou a dormir no chão, um calor
tórrido, os sons na rua fortes, confusos, a música sempre animada e as pessoas
enquanto trabalham, dançam, cantam, conversam, riem!
Estive a viver e a servir durante dois anos, com duas comunidades de Leigos
diferentes, que se tornaram companheiros de vida! Trabalhámos no Bairro da
Nossa Senhora da Graça, nos arredores a norte da cidade de Benguela: eu
estive a coordenar o Centro Juvenil da Graça, sobretudo, a capacitar a equipa
local para que o Centro se tornasse sustentável e também para que esta equipa
jovem se envolvesse mais e mais no projecto, levassem o seu Centro para a
frente e continuassem a proporcionar espaços de aprendizagem extra-escolar,
de promoção da cultura e de formação juvenil, aos jovens da Graça e dos
bairros à volta.
A minha experiência de missão marcou-me para a vida, mudou-me como
pessoa, como cristã, como mulher! Foi um pouco assim: primeiro estranhei e
depois tudo ficou entranhado em mim! Foram dois anos da minha vida em que
aprendi com e no meio dos mangolés (gíria angolana) uma forma de viver
diferente, em que a vida, as pessoas, a natureza é para se desfrutar, para
partilhar, é entrega, é aprendizagem constante, é colocar todo o nosso ser ao
serviço dos outros, que são a maior riqueza e criação divinas, é surpreendente,
é semear sem ver, é acreditar e ver que Deus manifesta a Sua presença e Amor
em tudo e em todos, até nas situações onde a miséria e a falta de saídas para
um futuro melhor é o dia-a-dia das pessoas, na luta pela sua sobrevivência e da
sua família: nunca conheci um povo tão lutador e onde a força do Espírito
anima permanentemente o seu coração! Estes foram dois anos cheios de Graça,
com momentos de revolta e de aprender a mansidão, de duvidas e de
confiança, de escuridão e de luz, de alegrias e tristeza, de desconstrução préconceitos e abrir a alma e o coração! O regresso a Lisboa, a 9 de Outubro de
2012, foi duro, com um aperto cá dentro de saudades e cheia de nomes
tatuados no coração! Katualissilé! («Não nos deixamos!»)
Catarina Dias - Treca

Próximas actividades
16	
  de	
  Março	
  
-‐	
  ForRev	
  
21h,	
  Casa	
  da	
  Palavra	
  
	
  
17	
  de	
  Março	
  	
  
-‐	
  Re6ro	
  em	
  Etapas	
  
21:30h, Paróquia
18 a 20 de Março
- Retiro On-line
Quaresma
21 a 23 de Março
- Retiro de Silêncio
Vale de Lobos
22 de Março
- tu a Tu
10h, Casa da Palavra
23 de Março
- ForRev
21h, Casa da Paróquia
24 de Março
- Retiro em Etapas
21h30, Paróquia
25 de Março
- Anunciação – Fiat : Escola de Pais
21h, Casa da Palavra
30 de Março
- Feira de Primavera
Paróquia
31 de Março
- Retiro em Etapas
21h30, Paróquia
9 de Abril
- Fénomenal
21h, Casa da Palavra
11 a 16 de Abril
- Peregrinação a Fátima

Informações úteis

talentos.verbumdei.org - Sessões Agendadas

Plano Pessoal de Vida–15 Mar 19h | Casa da Palavra
Como planear e integrar a minha vida pessoal, familiar, profissional e social, de modo a tentar cumprir os meus
objectivos e anseios mais profundos. Que estratégias utilizar. Como gerir o tempo. Como avaliar se estou no
bom caminho.
Excel básico–29 Abr 20h Casa da Palavra
Conteúdos: O que é o Excel, alternativas open-source (OpenOffice) e online (Google Docs). Como se abre e
grava um ficheiro. Lógica de funcionamento; Potencialidades; Operações aritméticas, Funções simples; Gráficos.
Como fazer uma apresentação em powerpoint – 21 Mar 14h | Casa da Palavra
Workshop para Identificar formas alternativas de criar estórias para cativar a audiência, novas formas gráficas
de apresentar conteúdo e como usar o powerpoint de forma avançada.

Versão digital

