«Caminhamos sendo FaMVD !»
Queridos amigos,

Neste ﬁnal de 2020, que tanto nos surpreendeu, sen mos necessidade de vos escrever. Numa altura em que temos de estar
ﬁsicamente mais afastados, con nuamos a caminhar juntos, a acompanhar‐nos, a construir o mundo com os nossos
estudos, trabalhos, relações e compromissos. Sen mos necessidade de relembrar que todos, enquanto comunidade,
caminhamos unidos porque seguimos Jesus, que nos ca va, procurando fazê‐lo com o “perfume” especíﬁco do carisma
Verbum Dei. Leva alguns minutos a ler esta carta, sim, mas podemos ousar desfrutar de ler com calma uma carta que é para
todos nós!

Em primeiro lugar queremos agradecer a generosidade e dedicação de todos ao longo deste ano, especialmente desde que
começámos a atravessar a pandemia! Soubemos passar a nossa missão e vivência comunitárias para os meios digitais,
aumentámos a par cipação nos nossos grupos e deixámos ﬂuir a capacidade de inicia va e cria vidade. Lembramo‐nos das
peregrinações virtuais de jovens e adultos; das missas da comunidade com par cipação de grupos diferentes, mesmo
online; do empurrão para que se publicasse o livro “Diário de uma Quarentena”; da criação dos grupos Ré Maior e Mais por
Nós; das inicia vas “Par lha”, Quizz Solidário e Venda de Natal online. Temos presente também a generosidade que permi u
que se con nuasse a melhorar a casa de re ros de Vale de Lobos, tão importante para muitos refrescarem ou reiniciarem a
relação com Jesus, e também a resposta que tem sido dada aos desaﬁos que os Fundos Fraternos nos têm feito.

Queremos dar‐vos conta também do nosso trabalho no Grupo Coordenador. Temos a missão e o serviço de promover a
comunhão que nos fortalece, ajudar a dar corpo à Família, aprofundar e desaﬁar à vivência do carisma Verbum Dei que o
Senhor nos conﬁou, e ajudar‐nos a concre zar o que nos sen mos chamados a viver e que expressamos nos nossos
Conselhos. Neste ano 2020/2021 procuraremos privilegiar três dimensões no nosso caminhar conjunto:
(1) alicerçar‐nos na relação viva com Jesus, ou seja, que a experiência de diálogo com Ele nos inspire e transforme para
amarmos como Ele, tornar nosso e real o que expressa o lema que elegemos para este ano “Nada temas porque Eu te
resgatei” (Is.43, 1)
(2) sermos co‐responsáveis na vivência do carisma, na construção da nossa Verbum Dei de Lisboa e da Verbum Dei mundial,
porque esta é uma família na Igreja em que queremos que todos tenham o seu papel, porque a todos Jesus chama por igual,
leigos e consagrados. Por isso, este ano e até ao verão, vários de nós, em grupos e revisões e todos os grupos no Conselho de
março, daremos a nossa experiência contribuindo para a preparação do III Simpósio da FaMVD, que vai ter lugar no próximo
verão em Espanha. Pretendemos também ac var esta co‐responsabilidade e estar abertos a sugestões rela vas à nossa vida
comunitária – escrevam‐nos para o mail gc.vd.lisboa@gmail.com!
(3) aprofundar o dinamismo missionário inscrito no nosso carisma, procurar entender em que consiste, como o estamos a
concre zar, como o podemos viver na nossa missão Verbum Dei e no quo diano de cada um, em que somos chamados a ser
palavra de Jesus para outros, sempre que oportuno. São estes os três aspectos que vamos ter presentes ao acompanhar
grupos, preparar o Conselho e na coordenação das nossas inúmeras ac vidades.
Por ﬁm, uma palavra para con nuarmos a viver o tempo de pandemia com fé, ﬁrmeza, esperança e amor. Que levemos a
sério que também este tempo é favorável para crescer, que é um tempo em que Deus concorre para o nosso bem. Que a
ânsia para que passem as muitas restrições não nos re a capacidade de viver bem o momento presente e crescer com ele.
Que nos consciencializemos que muitos precisam de apoio; sejamos sementes de esperança, fazendo‐nos próximos de
quem conhecemos estar a passar um momento complicado e associando‐nos a acções solidárias e recolhas de fundos que
existem (como o cabaz solidário na nossa comunidade, ou outras ações). Assim, haja mais ou menos restrições de
celebrações, sugeridas pelas autoridades ou decididas por cada família, sabemos que podemos celebrar o Natal em
plenitude, o Natal não vai deixar de exis r este ano. Celebramos como sempre que Deus se fez um de nós e nos disse desta
forma que esta vida é boa de viver, e que a podemos viver bem! Boa caminhada para todos, um Santo Natal e um ano de 2021
vivido na fé e na alegria!
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Um Santo e Feliz Natal

