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Vamos festejar os 70 anos da Ventura, da Núria e os 53 da
Verbum Dei! Vamos também festejar o tanto que esta Família nos
deu e continua a dar.

Queremos juntar-nos e rever as caras que passaram pelos
Grupos, pela Paróquia do Campo Grande, pelo pátio do Limoeiro,
por Vale de Lobos, Casa da Palavra e pelas nossas vidas.

Com tanta coisa boa para celebrar, lançámos o projeto UMA
CASA PARA TODOS. Criámos o grupo no Facebook e abrimos a
porta convidando todos a escreverem memórias ou publicar
fotografias e vídeos. No dia 16 de Janeiro de 2016 vamos fazer
uma celebração seguida de uma festa com muitas surpresas.
Começa às 16:00hs na Paróquia do Campo Grande. Estás
convidado/a!

Em Fevereiro já temos preparada outra surpresa, está atento!
Todo o dinheiro angariado servirá para remodelar os pavilhões de
Vale de Lobos (que estão já mesmo a precisar).

Contamos contigo, sim tu! Aparece!

“Ser missionário… é desfazer o 
“stress Natalício” com gestos de 
misericórdia.” grupo.coordenador@verbumdei.org

QUEM É QUEM – REVISÃO DE VIDA

“A revisão é um meio eficaz para a vivência do compromisso
fraterno e comunitário que nos ajuda a realizar o autêntico
sentido de família alicerçada no amor de Cristo. É um verdadeiro
contágio de fé e do amor de Jesus. Nela, respeitando a liberdade
de cada um/a, comprometemo-nos a defender e potencializar
ao máximo o desenvolvimento de cada pessoa, os seus valores e
talentos para melhor responder à vocação e missão a que o
Senhor nos chama”. (Estatutos da FaMVD)

Os grupos de revisão são pequenos grupos de Homens/Rapazes
ou só Mulheres/Raparigas, entre 3 a 7 pessoas, e
tendenciamente bastantes estáveis ao longo dos anos, tendo a
grande vantagem de acompanhar o crescimento pessoal e
comunitário em diversas etapas de vida.

No nosso caso, a nossa revisão de vida é um encontro semanal
de sete amigas - uma missionária, a Ventura, e seis mulheres
entre os 30 e 40 anos -com Jesus, cada uma com as suas
características, dons, fraquezas, circunstâncias e um caminho a
trilhar. Nesse encontro, olhamos e rezamos a nossa identidade
fundamental e as nossas vidas à luz de Deus e da missão que
tem para cada uma de nós, partilhando-o em comunidade e
escutando o que as outras, com as suas experiências e oração,
terão a dizer-nos também. Deste modo, juntas, procuramos e
partilhamos novos caminhos, aspetos a trabalhar, pontos de
crescimento, novas formas de seguir Jesus e amar mais e
melhor. Na verdade, a revisão de vida é um momento de oração
em que paramos, escutamos e olhamos, i.é., em que nos
recentramos e, com Jesus, continuamos os nossos caminhos.



Informações úteis
Versão digital

Próximas Actividades

31 Dezembro
- Momento de Oração de Final de 
Ano, Casa da Palavra 17h

6 Janeiro 
- Formação de Animadores (Jovens), 
Paróquia 21h

7 Janeiro
- Eu & tu, Casa da Palavra 21h

10 Janeiro
- Eucaristia de Jovens, Paróquia 

19h15
- ForRev , Casa da Palavra 21h

16 Janeiro
SAVE THIS DATE

Eucaristia da Comunidade
Paróquia e…

FESTA UMA CASA PARA 
TODOS, Paróquia a partir 

17h 

Faça like na nossa página do Facebook!

NOVO SITE FAMILIA MISSIONÁRIA VERBUM DEI LISBOA
A Comunidade de Lisboa tem uma nova plataforma web com intuído de responder ás
necessidades dos utilizadores de hoje. + INFORMATIVO, + ELEGANTE, + SIMPLES e + RESPONSIVE.
VISITE AGORA: LISBOA.VEREBUMDEI.ORG

TESTEMUNHO – SER VERBUM DEI EM ERASMUS (MARGARIDA FERRAZ DE OLIVEIRA)

Ser Verbum Dei em erasmus acho que passa pela grande questão "sou ou não sou Verbum Dei na
vida?", porque assim que ser Verbum Dei faz parte de nós, a única coisa que muda é o cenário.

Mas na vida real não é assim tão simples, claro. Da experiência que vivi em Madrid, essa mudança
de cenário trouxe alguns novos desafios.

Aqui deparei-me com o desafio de não ter vergonha de dizer que sou católica e de viver segundo a
Palavra de Deus. Deixar que Jesus me fale num ambiente totalmente diferente do que conheço
em casa!

Assim, logo na segunda semana decidi ir fazer um retiro de silêncio a Loeches, a casa-mãe da VD,
para me sentir em casa outra vez, para me consciencializar que esta seria a minha nova casa. E,
também, para perceber o que é que o Senhor me pedia para os próximos meses. Ele foi muito
claro: quero que aprendas a amar-te a ti própria e aos outros como eu amo. E este foi o meu
desafio de erasmus!

Ser Verbum Dei ajudou-me a trazer comigo a disponibilidade e o acolhimento, mas aqui aprendi a
acolher mesmo TODA a gente... Do mais igual ao mais diferente. E foi esse não julgar que me
ensinou a amar um bocadinho mais como Jesus.

Mas ser Verbum Dei acho que também marcou os meus amigos de erasmus... Segundo o que eles
me disseram, tenho uma forma simples e concreta de falar de Jesus. Para eles até parecia um
bocado estranha porque lhes falava de Jesus como Alguém que me acompanha na minha vida
diária... Alguém que fala comigo sobre o que penso, o que sinto, o que me afecta e que o faz sem
filtros!!! E eu, agora, olhando bem, sei que isto é fruto do meu caminho de Fé na Verbum Dei.

Por fim, foi também uma experiência muito forte fazer amigos católicos de todas as partes do
mundo e conhecermos as formas de viver a Fé um dos outros. Fiquei realmente feliz por lhes ter
deixado um cheirinho da Verbum Dei: a relação muito real e Tu a tu com Deus.

Foi um desafio, mas mais que tudo foi uma alegria enorme poder perceber que sou Verbum Dei
na vida, e que isso sobressai sem eu se quer dar conta!


