
 

Querida Família, Queridos Amigos da Verbum Dei                                             

Esperamos que se encontrem todos bem, assim como as pessoas que vos são mais queridas. 

Vivemos um período diferente e que pode ser uma boa oportunidade para ainda darmos mais 

valor ao que temos e ao mundo que nos rodeia. No entanto, são tempos difíceis. Não podemos 

estar fisicamente uns com os outros, e não temos qualquer previsão de quando poderemos 

voltar à nossa vida de sempre.  

Vivemos uma Páscoa diferente. Não menos sentida, não menos profunda, apenas diferente. 

Mais do que nunca, é tempo de Fé, Perseverança, Coragem, Solidariedade, Bom Humor, Partilha, 

Valorização do Presente, Flexibilidade, Ajuda e muito Amor.  

Vamos estar em estado de emergência pelo menos por mais quinze dias, ou seja, durará no 

mínimo um mês. Muitas das iniciativas que estavam previstas para a Comunidade tiveram de 

ser canceladas ou redesenhadas. Algumas com muito sucesso o que nos deixa particularmente 

felizes, como a Peri dos Jovens Fraternos. A adesão foi massiva e correu muitíssimo bem. Os 

jovens agradeceram profundamente o facto de terem podido viver aqueles momentos e de a 

peregrinação não ter sido, simplesmente, cancelada. Este é o espírito desta Comunidade. Um 

espírito de presença, de partilha, de dar as mãos (agora de forma virtual), de nos mantermos 

unidos. 

Entretanto, as obras de Vale de Lobos continuam. Já se avançou bastante, mas não sabemos 

como as vamos terminar. Estávamos no bom caminho, tínhamos lançado vários pedidos de 

ajuda para o seu financiamento e contávamos com os proveitos dos retiros e CPM’s, que aí 

acontecem para fazer face aos custos de eletricidade, água, renda e aos salários do Carlos e 

Lucília. Mas agora, nada podemos fazer o que significa que a VerbumDei, que tem conseguido 

manter as contas equilibradas, precisa da ajuda de todos, mais do que nunca, para não colocar 

em causa a sustentabilidade do nosso cantinho de Vale de Lobos. 

Nesse sentido, vimos apelar à ajuda que nos pudessem dar, sabendo que todo o apoio, qualquer 

que seja, é muito importante para a manutenção desta nossa “casa”. 
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Um grande OBRIGADO a TODOS 


