Ser família é
comprometer-se
na construção de
uma "casa" para
todos.
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QUEM É QUEM – GRUPO DE NAMORADOS

O logotipo representa a Família Missionária Verbum Dei (FaMVD)
como uma árvore. O tronco é a Trindade: o Pai está no centro e é a
fonte e fundamento, Aquele que dá nome a toda a família (cf. Ef,
14).

“É melhor dois do que um só:
tirarão melhor proveito do seu esforço…”

O Pai cria o mundo com as suas mãos – o Filho e o Espírito Santo –,
abraçando-o e dando-lhe vida (com as cores missionárias. Na
diversidade do mundo (expressão de Santo Ireneu de Lyon).

O Grupo de Namorados é constituído por diversos casais de
namorados em diferentes etapas da vida, com o seu próprio
carisma e caminho único, mas que possui em comum a vontade
de concretizar o Amor de Deus na sua relação.

A família está presente nos cinco continentes, representados o e de
cada cultura, todos estamos unidos pela mesma vida que vem de
Deus. Os continentes, juntamente com cada uma das folhas,
recebem a mesma seiva do tronco e raízes, participando da mesma
comunhão de amor.
A figura da Trindade, formada pelo tronco e pelos ramos principais,
simboliza um cálice que contém o mundo, recordando o cálice da
paixão de Jesus que, ao ser erguido, se oferece para dar vida ao
mundo, ao mesmo tempo que o consagra.
As folhas, tal como as diversas realidades ou pessoas que fazem
parte da FaMVD, têm tamanhos e tonalidades diferentes: nesta
Família, cada um ocupa um lugar único e importante, cada um é
original e irrepetível.
[Criador: Francis Ng, membro da FaMVD de Singapura]

“O cordel dobrado em três não se parte facilmente.” Ecl 4, 9 e 12

Com o objetivo de crescer e maturar a relação em casal e com
Deus, a abordagem no grupo organiza-se em três grande pilares.
1. Eu, Tu e Nós | A nossa identidade, a relação com as famílias de
origem, a comunicação, identidade do casal, gestão do tempo e
prioridades e o projeto de casal.
2. Nós com Deus | Oração em conjunto, papel de Jesus na
relação, sonhos e projetos de vida, misericórdia, valores da
família.
3. Nós para o Mundo | O casal na Igreja, missão em casal, dons ao
serviço, caminho a 3 – para onde queremos ir.
As reuniões a cada 3 semanas são o nosso tempo privilegiado para
pensar, trabalhar, rezar, dialogar e partilhar, disfrutando da
presença de Jesus e daqueles que O mesmo nos pôs no nosso
caminho!
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TESTEMUNHO (NÚRIA FRAU E VENTURA ADROVER)
Nuria, como te sentes aos 70 anos?
Antes de mais tenho que afirmar que me sinto com " juventude acumulada".
Depois desta constatação, sinto que ser a Nuria, missionária Verbum Dei, é algo que me
constitui. Que quero dizer com isto?
Quero dizer que ser missionária Verbum Dei vai sendo constitutivo do meu ser. Ser a Nuria,
nascida numa família concreta, na qual me sinto profundamente enraizada, num contexto
geográfico e histórico, com uma história particular, fez de mim a pessoa que sou.
Hoje, sinto a alegria genuína de poder ser quem sou por dom e graça de Deus. Sinto-me
agradecida por poder experimentar que a chamada de Jesus, nesta carisma específico da
Verbum Dei, me colocou na estrada da vida, do mundo, da sociedade, da Igreja, e é nele que
desejava poder encontrar-me no final do meu percurso.
Sinto que o Sonho de Deus para mim foi tornando realidade o meu sonho. Por tudo isto, afirmo
com gratidão que Deus não falha e cumpre as suas Promessas.

Ventura, como resumes 7 décadas?
Nasci em ALQUERIA BLANCA (MAIORCA) a 17 de Janeiro de 1946, de Miguel e Margarida, que já
tinham o António e o Nicolás. Depois de mim, vieram a Catalina e a Margarita.
A infância e a juventude foram normais, normalíssimas até aos 15 anos. Nesta altura fiz o
primeiro retiro no Colégio e descobri uma “Vida Grande”, a Vida que eu sonhava para mim e
para todos. Naquela altura, nas aldeias de Maiorca, praticamente toda a gente trabalhava em
Turismo.
Todas as minhas amigas ficaram em Alqueria, eu decidi ir para Palma de Maiorca estudar. Mas
valeu a pena! Depois de duas décadas, entrei numa comunidade nova, com um ano de
existência. A decisão de entrar numa comunidade que estava ainda a nascer, e era ainda muito
desconhecida foi para mim um ato de fé arriscado e simples, que me trouxe paz e segurança.
A terceira década foi o tempo da formação, fundações, destinos e estudo de teologia.
No momento da grande expansão da Verbum Dei, aos 31 anos, no dia 28 de Maio de 1977,
cheguei a Portugal. E a missão continuou. Já em Portugal, seguiram-se outras fundações: Lisboa,
Coimbra, Madeira e Campo Maior.

Como posso resumir as quatro últimas décadas em Portugal?
Neste tempo aprendi a viver e partilhar a vida num país antes desconhecido que me ajudou a
crescer em gratidão.
Tantas pessoas, tantos rostos, tantos recantos de Portugal que tive a oportunidade de conhecer
de Norte a Sul e Ilhas. Seminários, Casas de religiosas, Grupos, Missões e Retiros... Obrigada por
tanta confiança. Obrigada por aqueles que a possibilitam: D. António Ribeiro, D. José Policarpo,
P. Armindo, Dr. Leitão, P. Vítor, P. António e equipas, Professores da Católica. E não posso deixar
de agradecer às Irmãs de São Vicente de Paulo, que nos acolheram durante 9 meses como
serviço de Igreja. Também um obrigado cheio de amizade às Noelistas que com a sua
generosidade nos possibilitam Vale de Lobos.
Agradeço a todos. Sem cada um de vós não seria quem sou nem estaria tão agradecida.

Próximas Actividades
19 Janeiro
- Pais à Procura “… os modelos de
família” (Inês Resende), Casa da Palavra
21h
20 Janeiro
- Formação Bíblica (Evangelho de São
Lucas), Casa da Palavra 21h
23 e 24 Janeiro
- Encontro de Crisma, Vale de Lobos
24 Janeiro
- ForRev , Casa da Palavra 21h
27 Janeiro
- Vem Descobrir, Casa da Palavra 21h
29 a 31 Janeiro
- Retiro de Silêncio (c/ Casa da Alegria) ,
Vale de Lobos
3 Fevereiro
- Formação de Animadores (Jovens),
Paróquia 21h
4 Fevereiro
- Eu & Tu “… e a nossa sexualidade”,
Casa da Palavra 21h
5 Fevereiro
- Concerto Solidário dos D.A.M.A., Aula
Magna 21h
13 e 14 Fevereiro
- CPM, Vale de Lobos
14 Fevereiro
- Eucaristia dos Jovens, Paróquia 19h15
- ForRev , Casa da Palavra 21h
16 Fevereiro
- Pais à Procura “…desafios exteriores e
influências dos multimédia” (Paulo
Oom), Casa da Palavra 21h
17 Fevereiro
- Formação Bíblica (Evangelho de São
Lucas), Casa da Palavra 21h
20 Fevereiro
- PEDDY PAPER NA CIDADE PARA TODA
A FAMILIA, 10h
- Eucaristia da Comunidade, Casa da
Palavra 17h

Informações úteis
CASA PARA TODOS
Este grupo do Facebook quer ser um ponto de encontro de todos aqueles que tiveram contacto
com a Família Missionária Verbum Dei, desde aqueles que conheceram primeiro os grupos de
jovens no Pátio do Limoeiro até àqueles que já nasceram no tempo da Casa da Palavra.

ADICIONA TODA A GENTE QUE CONHECES NO NOSSO GRUPO.
Faz like na nossa página do Facebook!

