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Quaresma: deixar que o melhordaquilo que já somos se revele

Introdução ao caderno



Introdução ao caderno



Introdução ao caderno



Introdução ao caderno



Quem procura?

Introdução ao caderno



Introdução ao caderno





Quaresmaparte I



parte I

Um caminho de Esperança

Introdução



parte I Introdução



A quem iremos?

parte I Introdução



A Graça do Senhor ilumina o
nosso caminho

parte Iparte I 4ªfeira de Cinzas

«Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante
dos homens, para vos tornardes notados por eles;
de outro modo, não tereis nenhuma recompensa do
vosso Pai que está no Céu. Quando, pois, deres
esmola, não permitas que toquem trombeta diante
de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas
ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em
verdade vos digo: Já receberam a sua recompensa.
Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não
saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua
esmola permaneça em segredo; e teu Pai, que vê o

oculto, há-de premiar-te. Quando orardes, não sejais como os
hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das
ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já
receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no
quarto mais secreto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois
Ele, que vê o oculto, há-de recompensar-te.» Mt 6, 1-6

Joel 2,1 2-1 8

Sal 51

2Cor 5,20-

6,2

Mt 6,1 -6.1 6-

1 8
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parte Iparte I 4ªfeira de Cinzas



parte Iparte I 4ªfeira de Cinzas



A Cinza

parte Iparte I 4ªfeira de Cinzas



Um amor maior – saber
perdoar

parte Iparte I 1 º Domingo de Quaresma

«Em seguida, o Espírito impeliu-o para o
deserto.
E ficou no deserto quarenta dias. Era tentado
por Satanás, estava entre as feras e os anjos
serviam-no.
Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a
Galileia, e proclamava o Evangelho de Deus,
dizendo: "Completou-se o tempo e o Reino de
Deus está próximo: arrependei-vos e acreditai
no Evangelho".» Mc 1, 12-15

Gen 9, 8-1 5

Sal 24

1 Pedro 3,

1 8-22

Mc 1 , 1 2-1 5
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parte Iparte I 1 º Domingo de Quaresma



parte Iparte I 1 º Domingo de Quaresma



Saber amar e saber perdoar

parte Iparte I 1 º Domingo de Quaresma



parte Iparte I 1 º Domingo de Quaresma



O Senhor toca a nossa vida e
dá‐nos uma nova perspectiva

«Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro,
Tiago e João e levou-os, só a eles, a um monte
elevado. E transfigurou-se diante deles. As suas
vestes tornaram-se resplandecentes, de tal
brancura que lavadeira alguma da terra as
poderia branquear assim. Apareceu-lhes Elias,
juntamente com Moisés, e ambos falavam com
Ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus:
«Mestre, bom é estarmos aqui; façamos três
tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma
para Elias.» Não sabia que dizer, pois estavam
assombrados. Formou-se, então, uma nuvem
que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem
fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu Filho
muito amado. Escutai-o.» De repente, olhando

em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus, com eles. Ao
descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o
que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter
ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a recomendação,
discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar de entre os
mortos.» Mc 9, 2-10

Gen 22, 1 -2.

9a. 1 0-1 3.

1 5-1 8

Sal 11 5, 1 0 e

1 5. 1 6-1 7.

1 8-1 9

Rom 8, 31 b-

34

Mc 9, 2-1 0

parte Iparte I 2º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 2º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 2º Domingo de Quaresma



Perspectiva, in wikipédia

parte Iparte I 2º Domingo de Quaresma



Loucura de Deus

«Enquanto os judeus pedem sinais e os gregos
andam em busca da sabedoria, nós pregamos
um Messias crucificado, escândalo para os
judeus e loucura para os gentios. Mas, para os
que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder e sabedoria de Deus. Portanto, o
que é tido como loucura de Deus, é mais sábio
que os homens, e o que é tido como fraqueza
de Deus, é mais forte que os homens.»
1 Cor 1, 25-25
«A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.» Salmo 18 (19), 8.9.

Ex 20, 1 -1 7

Sal 1 8, 8. 9.

1 0. 1 1

1 Cor 1 , 22-

25

Jo 2, 1 3-25

parte Iparte I 3º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 3º Domingo de Quaresma



parte Iparte I 3º Domingo de Quaresma



Oração

parte Iparte I 3º Domingo de Quaresma



A missão de Jesus somos
todos nós

“Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o
seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que nele
crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De
facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para
condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por Ele.” Jo 3, 16-17

2 Cr 36, 1 4-

1 6.1 9-23

Salmo 1 36

(1 37), 1 -

2.3.4-5.6

Ef 2, 4-1 0

Jo 3, 1 4-21

parte Iparte I 4º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 4º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 4º Domingo de Quaresma



É o Senhor quem nos guia!
“Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com

a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança
nova. Não será como a aliança que firmei com os
seus pais(…) aliança que eles violaram(..) diz o
Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa
de Israel(…): Hei-de imprimir a minha lei no íntimo
da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o
seu Deus e eles serão o meu povo. ( …) Todos eles
Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz
o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não
mais recordarei as suas faltas.”
(Jer. 31, 31-34)

“ Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra,
não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua
vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á
para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu
estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai
o honrará.” (Jo 12, 24-26)

Jer 31 , 31 -34

Salmo 50

(51 ), 3-4.1 2-

1 3.1 4-1 5

Hebr 5, 7-9

Jo 1 2, 20-33

parte Iparte I 5º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 5º Domingo de Quaresma
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parte Iparte I 5º Domingo de Quaresma



Acolher Jesus

parte Iparte I 5º Domingo de Quaresma



parte Iparte I 5º Domingo de Quaresma



Semana Santaparte II



parte I I

Uma nova Semana Santa

Introdução



parte I I Introdução



parte I I Introdução



parte I I Domingo de Ramos

«O Senhor deu-me a graça de falar como um
discípulo, para que eu saiba amparar, com uma
palavra, os que andam extenuados. Todas as
manhãs, Ele desperta os meus ouvidos, para eu
escutar, como escutam os discípulos.» Is 50, 4
«Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se
valeu da Sua igualdade com Deus, mas esvaziou-
se de Si próprio, assumindo a condição de servo.
Tornando-se semelhante aos homens rebaixou-
se a Si mesmo, tornando-se obediente até à
morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou
acima de tudo e lhe concedeu o nome que está
acima de todo o nome (...)» Fl 2, 6-11

Nascer, morrer…
e ressuscitar!



parte I I

C

Domingo de Ramos



parte I I Domingo de Ramos



parte I I Domingo de Ramos

(1 ) “O Natal que Maria não esperava” - Colégio São João de Brito, Lisboa, 1 3.1 2.2011

(2) “Feliz de ti , que acreditaste: irá cumprir-se tudo o que te foi dito da parte do Senhor.”

Lc 1 , 45



parte I I Ceia do Senhor

«Comê-la-eis desta maneira: os rins cingidos, as
sandálias nos pés, e o cajado na mão. Comê-la-eis
à pressa. É a Páscoa em honra do SENHOR.» Ex
12 , 11
«Porque, todas as vezes que comerdes deste pão e
beberdes deste cálice, anunciais a morte do
Senhor, até que Ele venha.» 1COR11, 26
«Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem
que tinha chegado a sua hora da passagem deste
mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que
estavam no mundo, levou o seu amor por eles até
ao extremo. (…) Enquanto celebravam a ceia,
Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe
pusera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus
voltava, e levantou-se da mesa, tirou o manto,
tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois
deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos
discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à
cintura. Chegou, pois, a Simão Pedro. Este disse-
lhe: «Senhor, Tu é que me lavas os pés?» JO 13 1-
15

Marcas de Vida

Ex 1 2, 1 -8. 1 1 -

1 4

Sal 11 5, 1 2-1 3.

1 5-1 6bc. 1 7-1 8

1 Cor 11 , 23-26

Jo 1 3, 1 -1 5



parte I I Ceia do Senhor

O



parte I I Ceia do Senhor



parte I I Ceia do Senhor

Imagem de uma célula humana



A firmeza no serviço e na
missão

«Olhai o meu servo terá êxito, será muito
engrandecido e exaltado; por causa dos trabalhos
da sua vida verá a luz.» Is 52
«Nas tuas mãos entrego meu espírito, Senhor,
Deus fiel, salva-me; Tende coragem e
fortalecei o vosso coração todos vós que
esperais no Senhor» Sl 30
«Apesar de ser Filho de Deus, aprendeu a
obediência por aquilo que sofreu; e tornado
Perfeito, tornou-se para todos os que lhe
obedecem fonte de salvação eterna.» Hb4
«Assim se cumpria o que dissera antes “Dos que
me deste, não perdi nenhum”;“Mete a espada na
bainha. Não hei de beber do cálice da amargura
que o meu pai me ofereceu?”» Jo18

parte I I Paixão e Morte do Senhor
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parte I I Paixão e Morte do Senhor



parte I I Paixão e Morte do Senhor



parte I I Vigíl ia Pascal

Procurais Jesus? (A Firmeza)
Ressuscitou! (A Esperança)

«Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era
muito bom» Gn2
«Através dos teus descendentes se hão-de sentir
abençoados todos os povos do mundo, porque tu
obedeceste à minha ordem» Gn22
«Tu, levanta a tua vara e estende-a sobre o mar. O
mar irá abrir-se, para que os filhos de Israel o
possam atravessar a pé enxuto.» Ex14
«Ainda que os montes sejam abalados e tremam
as colinas, o meu amor por ti nunca mais será
abalado e a minha aliança de paz nunca mais
vacilará. Quem o diz sou eu, o Senhor, que te
ama» Is54
«Procurem o Senhor, uma vez que o podem
encontrar; invoquem-no uma vez que está perto
de vós.» Is55
«Se tivesses seguido o caminho de Deus, terias

habitado em paz eternamente.» Br3
«Vou dar-vos um novo coração e um novo espírito. Em vez do vosso
empedernido coração de pedra, vou dar-vos um coração humano
obediente.» Ez36
«Pelo batismo, fomos sepultados com Cristo e tornámo-nos parte na
sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida à semelhança
dele que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai.» Rm6
«Quem nos há-de rolar a pedra que está na entrada do túmulo. (...)
Saíram do túmulo a correr, pois estavam a tremer de espanto. E não
contaram nada a ninguém de tão assustadas que estavam.» Mc16



F

parte I I Vigíl ia Pascal



parte I I Vigíl ia Pascal



parte I I Vigíl ia Pascal



COMUNIDADE EM FESTA !!!

parte I I Vigíl ia Pascal



50 anosparte III
na Tua Palavra



parte I I I Introdução

Somos muito pobres quandodeixamos de agradecer



parte I I I Introdução



Se isto não é amor, então o que é?

parte I I I Introdução



parte I I I Introdução

Felicidade e Fidelidade



1º Ano Jubilar da Verbum Dei;
a sua história enraizada na minha

«O Espírito do Senhor está sobre mim,porque me ungiu para anunciar a Boa-Novaaos pobres; enviou-me a proclamar alibertação aos cativos e, aos cegos, arecuperação da vista; a mandar em liberdadeos oprimidos, a proclamar um ano favorávelda parte do Senhor. Depois, enrolou o livro,entregou-o ao responsável e sentou-se. Todosos que estavam na sinagoga tinham os olhosfixos nele. Começou, então, a dizer-lhes:«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura,que acabais de ouvir.» (Lc 4, 18-21)

Lc. 4, 1 7-21 ;

Is. 61 , 1 -2;

Lv. 25, 8-1 9

parte I I I Celebração do Jubileu
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Somos a primeira pessoa do plural

parte I I I Celebração do Jubileu
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parte I I I Celebração do Jubileu



«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para anunciar a Boa-Nova aos pobres;
enviou-me a proclamar a libertação aos cativos
e, aos cegos, a recuperação da vista;
a mandar em liberdade os oprimidos,
a proclamar um ano favorável da parte do Senhor.»
(Lc 4, 18-19).

parte I I I Carta à FaMDV



parte I I I Carta à FaMDV



parte I I I

«Prestemos atenção uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras» (Heb 10, 24)

Mensagem para a Quaresma



parte I I I Mensagem para a Quaresma



parte I I I

Ser feliz

Reflexões



parte I I I

Peregrinação interior

Reflexões



Próximas Actividades da Familia Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa



Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos



Fraternidade Missionária Verbum Dei

Rua José Lins do Rego, 7 - 1 ºdto. 1 700-262 Lisboa

Tel: 00351 21 7950957

Vale de Lobos

Tel: 00351 21 9624284

verbumdeil isboa@gmail .com

www.verbumdei.org/l isboa

www.jovens.vebumdei.org




