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Quando a Vida, por si só, étestemunho de Fé
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O seu ateísmo fazia parte do seu 'eu' maior
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Introdução ao Advento

Vida Difícil
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Se alguma vez te cruzares com esta imagem
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Introdução ao Advento



A criatividade de Deus

“«Eis que virão dias em que cumprirei a promessa
favorável que fiz à casa de Israel e à casa de Judá –
oráculo do Senhor.” (Jr. 33, 14-16)

“O Senhor vos faça crescer e superabundar de
caridade uns para com os outros e para com todos,
tal como nós para convosco” (1ª Tes.3, 12)
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A alegria de evangelizar
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Maria, mulher de fé

Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por
Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem
chamado José, da casa de David; e o nome da
virgem era Maria.
Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve,
ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» Ao
ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria
de si própria o que significava tal saudação.
Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois
achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber
no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o
nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se

Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai
David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado
não terá fim.» Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não
conheço homem?» O anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá
sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra.
Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de
Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua
velhice e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril,
porque nada é impossível a Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva
do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo
retirou-se de junto dela. (Lc 1,26-38)
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Imaculada Conceição, a grande festa



Quem confia no Senhor não
vacila

“Jerusalém, tira as vestes de luto e de aflição;
reveste-te para sempre
dos adornos da glória que te vem de Deus.
Cobre-te com o manto da justiça que vem de

Deus,
e põe sobre a tua cabeça o diadema
da glória do Eterno,
Quando partiram iam a pé,
levados pelo inimigo.
Deus, porém, fá-los voltar para ti,
em triunfo, como em cortejo real.
Deus mandou rebaixar todos os altos montes

e colinas elevadas,
e encher os vales até aplanar a terra,
a fim de que Israel caminhe com segurança,
guiado pela glória de Deus.” (Br 5,1-9)

“E é exatamente nisto que ponho a minha confiança: aquele que em vós
deu início a uma boa obra há-de levá-la ao fim, até ao dia de Cristo
Jesus. É justo que eu tenha tais sentimentos por todos vós, pois tenho-
vos no coração, a todos vós que, nas minhas prisões e na defesa e
consolidação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Pois
Deus é minha testemunha de quanto anseio por todos vós, com a
afeição de Cristo Jesus. E é por isto que eu rezo: para que o vosso
amor aumente ainda mais e mais em sabedoria e toda a espécie de
discernimento, para vos poderdes decidir pelo que mais convém. "
(Fl 1, 4-11)
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Ser Feliz
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Alegrai‐vos sempre no Senhor!

«Este é o Deus da minha salvação;
estou confiante e nada temo,
porque a minha força e o meu canto de vitória é
o Senhor;
Ele foi a minha salvação.» (Is 12, 2-3. 4. 5-6)
“ Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o
digo: alegrai-vos! Que a vossa bondade seja
conhecida por todos. O Senhor está próximo.
Por nada vos deixeis inquietar; pelo contrário:

em tudo, pela oração e pela prece, apresentai os vossos pedidos a
Deus em acções de graças. Então, a paz de Deus, que ultrapassa
toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos
pensamentos em Cristo Jesus.” (Fl 4, 4-7)
“(...)João disse a todos: «Eu baptizo-vos em água, mas vai chegar
alguém mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a
correia das sandálias. Ele há-de baptizar-vos no Espírito Santo e
no fogo. Tem na mão a pá de joeirar, para limpar a sua eira e
recolher o trigo no seu celeiro; mas queimará a palha num fogo
inextinguível.» E, com estas e muitas outras exortações, anunciava
a Boa-Nova ao povo. "
(Lc 3, 10-18)
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O que para nós pode parecer o fim do mundo, depois de
rezar com a paz do Senhor, deixa de ser o fim do mundo. O
Senhor dá-nos outra visão as coisas, conseguimos relativizar
o nosso pequeno mundo.
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Eis‐me aqui!

«Ele permanecerá firme e apascentará o seu rebanho
com a força do Senhor e com a majestade do nome
do Senhor, seu Deus. Estarão tranquilos, porque ele
será grande até aos confins da terra. Ele próprio será
a paz.» (Miq 5, 3-4a)
«Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade (…)
É por causa dessa vontade que nós fomos
santificados pela oferta do Corpo de Jesus Cristo,
realizada uma vez por todas» (Heb 10, 7.10)
«(...)Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o
menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou

cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é
dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que
chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no
meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que
te foi dito da parte do Senhor.» (Lc 1, 39-45)

Miq 5, 1 -4a

Sl 79 (80)

Heb 1 0,5-1 0

Lc 1 ,39-45
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“Eis-me aqui para fazer a tua vontade”. Disse-o Maria e disse-
o Jesus anos mais tarde. É esta entrega que marca estas
vidas. É esta entrega que também eu quero ser capaz de
viver.
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Chamar a Si Todo o Céu com um Sorriso
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Natal no ano da Fé
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Faz que a minha Fé
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NATAL: Nascer de novo é
possível para quem crê…

“Manifestou-se a graça de Deus, que traz a salvação
para todos os homens”. Tt 2, 11
" (...) E, quando eles ali se encontravam,
completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu
filho primogénito, que envolveu em panos e
recostou numa manjedoura, por não haver lugar
para eles na hospedaria. Na mesma região
encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos
campos, guardando os seus rebanhos durante a

noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu
em volta deles; e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: «Não temais,
pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo:
Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias
Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em
panos e deitado numa manjedoura.» De repente, juntou-se ao anjo uma
multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: «Glória a
Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.» " Lc 2 , 6-
14
Todas estas leituras nos falam de Salvação, de Esperança, de Alegria...
O que mais podemos desejar para as nossas vidas no momento
actual?
Precisamos urgente e intensamente de experimentar que Deus está
presente, de acreditar que concretiza em cada momento e em cada um
de nós estas promessas…
Que nos lança para um “novo nascimento” cheio de possibilidades,
pois tudo é possível a quem crê!

Is 9, 2-7

Sl 95 (96), 1 -
3, 1 1 -1 3

Tt 2,
1 1 -1 4

Lc 2, 1 -1 4
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Aprender a amar

"Filho, pratica as tuas obras com doçura, e serás
mais amado do que o homem generoso. Quanto
maior fores, mais te deverás humilhar, e encontrarás
benevolência diante de Deus. Muitos são os homens
altivos e soberbos, mas é aos humildes que Deus
revela os seus segredos." Sir 3
"Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós
também. E, acima de tudo isto, revesti-vos do amor,
que é o laço da perfeição. Reine nos vossos

corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados num só corpo. E sede
agradecidos. " Cl 3, 12-15
"Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os
doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam,
estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-
lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: «Filho, porque nos fizeste
isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura!» Ele
respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar
em casa de meu Pai?» Mas eles não compreenderam as palavras que
lhes disse." Lc 2 , 46-50

Sir 3, 3-7. 1 4-
1 7a (gr. 2-6.
1 2-1 4)

Sl 1 27, 1 -2.
3. 4-5

Cl 3, 1 2-21

Lc 2, 41 -52
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Deus faz‐se presente a quem
crê…

“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que está a
chegar a tua luz! (…) Olha: as trevas cobrem a terra,
e a escuridão os povos, mas sobre ti amanhecerá o
SENHOR.” Is 60, 1-2
“Em Seus dias florescerá a justiça
e uma grande paz até ao fim dos tempos.”
“os gentios são admitidos à mesma herança,
membros do mesmo Corpo e participantes da
mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do
Evangelho.” Ef 3, 6

“Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela
no Oriente e viemos adorá-lo.” Mt 2, 2

Is 60, 1 -6

Sl 71
(72), 2, 7-1 3

Ef 3, 2-6

Mt 2, 1 -1 2
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A História do 4º Rei Mago
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O projecto de Deus começa
desde baixo

“Estando o povo na expectativa e pensando
intimamente se ele não seria o Messias, João disse a
todos: «Eu baptizo-vos em água, mas vai chegar
alguém mais forte do que eu, a quem não sou digno
de desatar a correia das sandálias. Ele há-de
baptizar-vos no Espírito Santo e no fogo.
Todo o povo tinha sido baptizado; tendo Jesus sido
baptizado também, e estando em oração, o Céu
rasgou-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em
forma corpórea, como uma pomba. E do Céu veio
uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado; em ti
pus todo o meu agrado.»" Lc 3

Is 42, 1 -4. 6-7

Sl 28

Act 1 0, 34-38

Lc 3, 1 5-1 6.
21 -22

Baptismo do Senhor
1 3 de Janeiro
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Quem é Jesus Cristo?
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In textos para reflexão do site da Paróquia do Campo Grande

Baptismo do Senhor
1 3 de Janeiro
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Um olhar sobre a Casa da Palavra
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parte I I I Homil ias de PP. Bento XVI

Diz‐nos o Santo Padre...
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Próximas actividades da Familia
Missionária Verbum Dei ‐ Lisboa

Calendário



Mais informações e inscrições em www.verbumdei.org

Calendário

Próximas actividades da Familia
Missionária Verbum Dei ‐ Lisboa

Caminhos.com – 3.ª Sessão (Vale de Lobos,
1 0h30m)
1 .º Encontro Crisma (Vale de Lobos, 8h)
Eucaristia Jovens Fraternos (Paróquia do Campo
Grande, 1 9h1 5m)
"Fé"nomenal - 4.ª Formação sobre a Fé (Casa da
Palavra, 21 h30m)
Quarta-feira de Cinzas (Início da Quaresma)
I I Encontro Nacional FaMVD (Fátima)
Retiro em Etapas (Tempo de Quaresma) – 1 .ª
Etapa (Igreja do Campo Grande, 21 h30m)
Retiro On-Line (Quaresma)
Eucaristia Jovens Fraternos (Paróquia do Campo
Grande, 1 9h1 5m)
Retiro em Etapas (Tempo de Quaresma) – 2.ª
Etapa (Igreja do Campo Grande, 21 h30m)
"Fé"nomenal - 5.ª Formação sobre a Fé (Casa da
Palavra, 21 h30m)
Retiro de Silêncio (Vale de Lobos, 21 h00)
Caminhos.com – 4.ª Sessão (Vale de Lobos,
1 0h30m)
Feira da Primavera
Retiro em Etapas (Tempo de Quaresma) – 3.ª
Etapa (Igreja do Campo Grande, 21 h30m)
Retiro em Etapas (Tempo de Quaresma) – 4.ª
Etapa (Igreja do Campo Grande, 21 h30m)



Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos

Quem somos






