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“Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se 
todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo 
do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que 
encheu toda a casa onde eles se encontravam.”(Act 2,1-2) 
 
Estamos em pleno tempo Pascal, preparando-nos agora para 
celebrar e viver o Pentecostes. À semelhança dos primeiros 
discípulos, também nós somos convidados a reunir-nos em 
oração e a acolher o Espírito Santo na nossa vida. 
 
Também para nós Chegou o dia! É tempo de libertarmos 
espaço no nosso interior para que este sopro possa entrar e 
encher todo o nosso corpo, toda a nossa Casa, toda a nossa 
Igreja… E encher de quê? Encher da sua presença que nos 
traz esperança no desespero, encher-nos de confiança 
quando temos que abandonar-nos nas mãos de Deus, 
encher-nos do seu amor, da sua compaixão. 
 
Que Ele renove toda a nossa vida, que nos recrie, que nos 
reconcilie, e que guiados por Ele possamos partilhar a 
alegria que vem de Deus. 
 
O Papa Francisco dizia no ano passado que viver o 
Pentecostes é ver “a acção do Espírito: novidade, harmonia e 
missão.”���
 
Queres reconhecer que Chegou o dia? Abre-te a esta firme, 
terna, bondosa, misericordiosa e paciente presença que nos 
leva a gastar a vida na Sua Missão. 
���
 
Rocío Mariscal (MFVD) 

Pentecostes 

Ora Essa: Oração, partilha e…petiscos! 
 
“Quem dá as pistas para a semana? E quem traz os comes 
e bebes?” 
É sempre desta forma que terminam as nossas reuniões 
do Ora Essa. Neste grupo todos são animadores e 
corresponsáveis, por isso a missão de preparar a reunião 
seguinte é distribuída rotativamente por todos. 
 
Este é o segundo ano em que estamos juntos e as nossas 
reuniões são profundas mas descontraídas. 
Começamos sempre nos corredores da Casa da Palavra, 
com um “check-in” informal: "como estamos? Como foi a 
semana?".  
 
Às 20h10 entramos na Capela, cantamos e, a partir daí, 
começa a surpresa: só quem preparou a reunião sabe o 
tema e o formato em que vai apresentá-lo. Se numa 
semana rezamos sobre a vida eterna, na semana seguinte 
vemos um vídeo ou fazemos uma oração sensorial. Às 
pistas segue-se o tempo de oração pessoal e depois, já 
nas salas, a partilha em grupo. A meia hora final já se faz 
de pé, em volta de uma mesa repleta de fruta, sumos e 
outros petiscos e em ambiente de amizade e 
descontração.  
 
Através do nosso grupo no Facebook mantemos o 
contacto entre reuniões e sentimo-nos sempre 
agradecidos pela sorte de sermos Ora Essa! 
 
  

Quem é Quem 

SER FAMÍLIA é meter conversa com as pessoas da comunidade que eu ainda não conheço! 



Informações úteis 

Próximas actividades 

Versão digital 

23 de Maio 
-‐  Arraial	  da	  Missão	  Cabo	  Verde  
19:30h	  Escola	  Básica	  S.	  João	  de	  Brito	  de	  
Alvalade 
	  
27 de Maio 
-  Escola de Pais 
21h, Casa da Palavra 
 

30 de Maio a 1 de Junho 
-  CPM 
Paróquia e Vale de Lobos 
 

31 de Maio 
-  Núcleo de Casais 
10h, Casa da Palavra 
 

1 de Junho 
-  ForRev 
21h, Casa da Palavra 
 
10 de Junho 
-‐	  Celebração	  do	  Crisma	  
19h, Paróquia (presidida	  por	  D.	  Manuel	  
Clemente) 
 

15 de Junho 
-  ForRev 
21h, Casa da Palavra 
 

17 a 19 de Junho 
-  Retiro Online 
 
21 de Junho 
-‐	  Arraial	  da	  Paróquia	  do	  Campo	  Grande	  	  
15:30h, Paróquia 
 
21 de Junho 
-  3º Conselho e Missa da Comunidade 
10h, Vale de Lobos 
 
24 de Junho 
-  Escola de Pais 
21h, Casa da Palavra 
 

Encontro NFVD – 18 de Maio, 9:30-18h Vale de Lobos (c/ Casa da Alegria) 
talentos.verbumdei.org 
Melhorar	  a	  comunicação	  em	  Powerpoint	  -‐	  7Jun	  às	  10h	  |	  Casa	  da	  Palavra	  
Workshop	  para	  idenRficar	  formas	  alternaRvas	  de	  criar	  estórias	  para	  caRvar	  a	  audiência,	  novas	  formas	  gráficas	  de	  
apresentar	  conteúdo.	  Podem	  levar	  uma	  apresentação	  que	  precisem	  de	  fazer.	  Vamos	  escolher	  uma	  no	  final	  e	  
trabalhar	  sobre	  essa!	  
MISSÃO	  VER.DE	  ESPERANÇA	  –	  CABO	  VERDE	  2014	  
Contribui:	  NIB:	  0010	  0000	  50538660001	  83	  
Nota:	  A	  conta	  está	  em	  nome	  do	  tesoureiro,	  Tomás	  Costa"	  
	  
 
 
  

MISSÃO CABO VERDE 
 

"Sabendo que um animador é um educador, este torna-se numa referência 
social e espiritual. 
 
Não se pode por em causa a importância social de um Jovem Animador. 
Desde o momento que este animador é uma pessoa que transmite a sua fé é 
também uma referência espiritual, UMA TESTEMUNHA. 
 
Por este motivo, foi-nos pedido pela Diocese do Mindelo que a Missão Cabo 
Verde assumisse a responsabilidade de conviver com Jovens de Cabo Verde 
para que conforme um plano de formação, eles possam ser formadores de 
outros jovens. 
 
A formação que vamos oferecer é sobre  Cidadania, Valores, Afectividade, 
Afectos, Sexualidade, Maturidade Humana. Também pediram que a 
experiência de Deus, a transmissão da fé, o conhecimento da Palavra de 
Deus e a relação com Deus no silêncio, fosse parte integrante desta 
formação.  
Para levar em frente este projecto formativo nas ilhas de São Vicente e Santo 
Antão, precisamos de fundos. 
 
Neste momento atirámo-nos para mais um grande desafio: o BES 
Crowdfunding! É com o maior entusiasmo que podemos dizer que o este 
projeto foi aprovado e lançado no seguinte link:���

 https://bescrowdfunding.ppl.pt/pt/prj/missaocaboverde2014���
Passa por lá!���
Nesta plataforma poderás ficar a saber mais ainda sobre nós e caso te 
identifiques, deixa o teu contributo.���
1 EURO PODE FAZER A DIFERENÇA! 
A Missão Cabo Verde agradece 
 


