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

Chamados a VIVER EM MISSÃO

Quem é Quem
Casa da Alegria

Este foi para mim um ano MUITO INTENSO! Iniciei-o com
um convite de Jesus: “Faz-te ao largo e lança as redes para a
pesca” (Lc 5,4b). Como aos discípulos, Jesus convidou-me ir
mais longe. Neste caminho que percorri, cheio de
experiências, vi muita VIDA DE DEUS em muitas pessoas,
em muitas situações, em muitos encontros, em muitos
grupos. Uma vida abundante!


"Para nós a Casa da Alegria é onde reencontramos amigos
antigos, revemos monitores muito fixes e fazemos novas
amizades.
Aprendemos mais sobre a vida de Jesus de uma maneira
muito divertida. No Verão há piscina e nós adoramos!
Aprendemos músicas, jogamos à bola, fazemos bolos de
areia, brincamos com os bebés pequeninos e uns com os
outros. É sempre uma constante alegria, animação e
diversão.

Através de tudo isto, Deus foi amassando o meu barro,
oferecendo-me uma experiência de transformação e um
coração CHEIO DE AGRADECIMENTO!
Vi que todos temos um lugar no Corpo de Jesus e que cada
um, realizando com AMOR e RESPONSABILIDADE a sua
missão, pode deixar a Marca de Deus em muitas pessoas.
Sim, Deus toca a as nossas vidas e conta com cada um de
nós para continuar a chegar a MAIS pessoas.


Na Casa da Alegria nunca estás parado! Jogamos às cartas,
lemos, vemos filmes e jogamos jogos de tabuleiro.
Rezamos no jardim do oleiro, celebramos a missa na
floresta e senti-mo-nos em contato com Jesus através da
natureza.

Repasso este ano e continuo a desejar que JESUS SEJA O
CENTRO DA MINHA VIDA!
Com a confiança de que SOMOS muito amados pelo Pai,
por Jesus e pelo Espírito Santo, que nos guia, com Maria
caminhemos como peregrinos nesta preciosa missão de O
dar a conhecer a todos. Desde este amor incondicional do
Amor de Deus por cada um de nós, desafio toda a
comunidade e Família Missionária Verbum Dei a viver
continuamente em missão.



UM FORTE ABRAÇO FRATERNO, Rocío

O que é que não gostamos na Casa da Alegria? 
O momento em que temos de voltar para casa e despedirse da alegria, animação e diversão que lá encontramos
sempre. Depois de tudo o que lá vivemos ficamos com
saudades dos monitores e amigos que só vemos uma vez
por ano (por exemplo os amigos feitos no retiro de Verão).
Nós adoramos estar na Casa da Alegria (e na floresta
mágica).
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Testemunho
Apesar de estarmos a 5,000 milhas de distância, podemos partilhar que
como pessoas, casal e família conseguimos viver sentindo muito a
presença da Comunidade na nossa vida.
Viver a Comunidade passa por vivermos o nosso caminho com Deus Pai.
Como esta nossa mudança para o outro lado do Oceano foi desejada e
temos consciência e falado com Deus que está no nosso caminho,
experimentamos um crescimento grande na Fé, na convivência com
Jesus e na abertura ao Amor de Deus. Claro que foi difícil adaptar a
novos ritmos, formas de comunicar e até de orar. Mas difícil não é o
contrário de Feliz. Em vez de orarmos na capela de Vale de Lobos,
oramos no metro ouvindo as pistas de oração do último verão, nas
grandes Igrejas, nos escritórios, etc.
Depois, nada como agradecermos profundamente a tecnologia do Skype
que permite ouvir as vozes tão familiares das nossas revisões. E fazer
Revisão é uma bênção onde experimentamos ser Jesus para os outros,
receber de Jesus, e tudo ao mesmo tempo e no carinho do caminho
longo percorrido – uma loucura de sacramento e de experiência do
Espirito Santo!

Próximas actividades
13 a 18 de Julho
-‐ Guitar	
  Camp	
  para	
  Jovens
Porto	
  de	
  Mós
	
  
23 de Julho a 24 de Agosto
- Missão Cabo Verde
25 de Julho a 1 de Agosto
- Retiro de Silencio para Jovens
Vale de Lobos
2 a 9 de Agosto
- Retiro de Silêncio
Vale de Lobos
23 a 30 de Agosto
- Retiro de Silêncio
Vale de Lobos
3 a 7 de Setembro
Campo	
  de	
  Trabalho

Quando damos um passo na direcção de Deus,
Deus dá dois passos na nossa direcção.
Força e abertura de coração para todos!
Rui Miranda

Informações úteis
A	
  Missão	
  Cabo	
  Verde	
  con1nua	
  a	
  ser	
  preparada	
  com	
  muito	
  amor,	
  alegria	
  e	
  esperança.	
  
O	
  Vosso	
  contributo	
  é	
  essencial	
  para	
  que	
  consigamos	
  fazer	
  da	
  “NOSSA”	
  missão	
  um	
  ponto	
  de	
  viragem	
  para	
  muitas	
  
famílias	
  em	
  Cabo	
  Verde.	
  	
  
	
  
MISSÃO	
  VER.DE	
  ESPERANÇA	
  –	
  CABO	
  VERDE	
  2014	
  
Contribui:	
  NIB:	
  0010	
  0000	
  50538660001	
  83	
  
Nota:	
  A	
  conta	
  está	
  em	
  nome	
  do	
  tesoureiro,	
  Tomás	
  Costa”	
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