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Um compromisso em tempo Pascal... 

Na tarde de Sábado, 27 de Março, conforme previsto e na sequência 

do compromisso, assumido na  "Vigília do Advento" e reafirmado no " 

Retiro Espiritual " as ENS do Sector Açores Oriental foi visitar os Lares de 

Nossa Senhora dos Anjos - F.Baixo para nos encontrarmos com as 

crianças adoptadas. 

Foi um momento muito importante, marcante e significativo para 

todas as Equipas do Sector que tiveram a graça e a oportunidade de 

viver, partilhar e conviver, estes momentos de autentica e fraterna " 

Pascoa Antecipada " 

  
Valentina e António Nascimento CR Região Açores 

   

 

Renovar  
Equipas de Nossa Senhora 

13 de Maio l2010 Boletim trimestral da Região Açores — Nº 5 

Renovando… 
 

O título deste boletim 

convida à acção por-

quanto, nada se reno-

va se não estiver ani-

mado de vida. 

 

Renovar aplica-se em 

primeiro lugar ao 

casal. É imperioso 

renovar o amor que um 

dia nos atraiu e fez de 

nós criaturas novas, 

dois numa só carne. 

 

Renovar o amor impli-

ca uma troca de ges-

tos, palavras, de com-

promissos e de cum-

plicidades...E, renovar 

o casal nas ENS é 

também renovar o 

compromisso da nossa 

união em Cristo e na 

Equipa. 

 

Renovar o casal é um 

projecto incompleto 

que necessita perma-

nentemente de ser 

actualizado. 

Mª Francisca e Roberto 

Rodrigues PD 18 

Em tempo de Páscoa 
Da humanização à Ressurreição… uma breve reflexão 

 

Deus quis humanizar-se na pessoa do Filho, e por isso encar-

nou no seio de Maria... Mistério insondável para nós, apesar 

de criaturas de Deus. 

 

Foi em Jerusalém… e, eis-nos agora a caminho do tempo 

forte do cristianismo, a Páscoa que para nós, que somos cren-

tes, é um tempo de vivência propício à reflexão. 

 

A história da salvação da humanidade, intensamente marca-

da pela caminhada de Jesus em direcção ao Calvário, não 

tem o seu ponto alto na contemplação da visão das cruzes 

erigidas para condenação de dois malfeitores e do Cristo 

crucificado. Essa é uma visão redutora. 

 

A sexta-feira Santa é efectivamente um marco na história da 

salvação. Sem ela, teria sido vã toda a pregação de Jesus, o 

seu testemunho e a sua vida, mas é necessário ir mais além 

pois é na aurora do novo dia, no Sábado de Aleluia, que se 

confirma toda a promessa do Pai. É com a ressurreição de 

Jesus que tem sentido e se fundamenta a nossa fé. A salva-

ção da humanidade está associada ao brilho da luz trans-

cendental que irradiou naquele momento no Calvário. 

 

É na contemplação da nudez da cruz que os homens reco-

nhecem o seu Deus. A ausência do Cristo é a certeza de que 

Ele efectivamente está ressurrecto. 

 

Na história da Igreja e da humanidade existem cruzes a 

mais…e Cristos a menos… 

 

Falta o Cristo ressuscitado… o Cristo glorioso no seu poder, o 

Cristo espelhado no irmão que caminha ao nosso lado, que é 

objecto de injustiça, no que passa fome e quer trabalho e 

não o encontra, naquele que é marginalizado pela socieda-

de, e especialmente naqueles que estão carentes de amor, 

de atenção… Parece que o Cristo ainda não ressuscitou… 

 

De que estará o homem à espera… de que estaremos à 

espera para mudar o mundo com um pequeno gesto nosso. 

 

De mais sinais? De mais profetas? De mais santos? Ou, só de 

nós? … 

 
Maria Francisca e Roberto Rodrigues  PD18 
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Sector Açores Oriental 

No fim-de-semana de 5,6 e 7 

de Março, estiveram reunidos 

no Centro Missionário dos 

Dehonianos, 33 casais num 

retiro orientado pelo Assisten-

te do Sector Açores Oriental, 

Pe. Victor Vicente Arruda. 

Tínhamos a certeza que o 

Casal do Sector, Ana e Mário 

Jorge, havia trabalhado bas-

tante para que tudo corresse 

bem, porém ficamos positiva-

mente surpreendidos ao 

reparar que a sua equipa 

base estava totalmente 

envolvida no bom andamen-

to do retiro. E quando um gru-

po se empenha tudo é muito 

mais fácil. 

 

“Ginásio do espírito” foi o 

tema geral do encontro. A 

meta: ser mais “eu” para ser 

mais “nós”, para tal há que 

“abrir as cortinas do Teatro da 

mente”. As incompetências 

conscientes e inconscientes e 

as competências conscientes 

e inconscientes são a fase de 

preparação gradual para a 

descoberta de nós mesmos. 

O conformismo, o coitadismo, 

o medo de reconhecer os 

próprios erros, o medo de cor- 

Retiro 2010 

rer riscos são de facto arma-

dilhas da mente humana. 

Para lidar com estas armadi-

lhas há que decifrar os códi-

gos da nossa mente. 

 

Como reconhecer os tesou-

ros que temos dentro de nós? 

Há um momento que é cen-

tral: seguir a orientação do 

Mestre, o grande Mestre 

Jesus! 

Houve momentos de reflexão 

individuais, em casal, por gru-

pos, houve momentos de 

oração. Um momento muito 

forte foi a Eucaristia com 

refeição, no encerramento. 

 

Fizemos reunião com todos, 

vivemos o caminho com 

todos, partimos com vontade 

forte de mudar, com aquele 

espírito do “ guerreiro pacífi-

co”. 

Fortalecidos por esta expe-

riência de amizade cristã, 

desejamos que o Senhor 

abençoe todos os que traba-

lharam para este encontro e 

também para todos os que 

participaram nele, 

 

Leonor e João Carlos-PD18 
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 ORAÇÃO PELOS CONSELHEIROS ESPIRITUAIS 

videira, a afirmação de Deus Pai 

ser o agricultor e de Jesus Cristo 

o tronco, onde corre a seiva 

vital, uma vida divina, que irá 

circular por todos os ramos, 

garantindo, dessa forma, a vida 

eterna. A nossa condição de 

ramos da videira, ligados pelo 

baptismo ao tronco que é Cristo, 

dá-nos a possibilidade de dar-

mos frutos, semelhantes aqueles 

que Jesus Cristo fez durante a 

sua vida terrena. 

 

A aceitação desta leitura, a pro-

pósito das passagens de S. João 

só será, no entanto, real e  

verdadeira, se significar empe-

nhamento, compromisso e 

acção, como cristãos, na vida e 

na sociedade em que cada um 

está integrado. O contrário será 

pura alienação, mentira e ilusão. 

Este Momento de Oração pelos 

Conselheiros Espirituais culminou 

com a recitação do terço 

comentado e com uma oração 

pelos sacerdotes, na perspectiva 

da consolidação das suas voca-

ções e para o exercício do seu 

ministério, como um serviço, com 

generosidade e coração alegre, 

como irmãos e como amigos. 

 
CRS Açores Centro: Lucelinda e 

José Olívio 
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ORAÇÃO PELOS CONSELHEIROS ESPIRITUAIS 

No dia 8 de Maio de 2010, na 

Igreja de Santa Luzia de Angra 

do Heroísmo, pelas 21 horas, 

teve lugar um Momento de Ora-

ção e de Vigília pelos Conselhei-

ros Espirituais das Equipas de 

Nossa Senhora, promovido pelo 

Sector Açores Centro. 

 

Constituiu um acontecimento, 

em que participaram dezenas 

de equipistas da lha Terceira.  

Teve lugar na sequência de 

uma Eucaristia, dirigida por Mon-

senhor José de Lima. Tratou-se 

de uma adaptação, à nossa 

realidade, do texto da Vigília de 

Oração pelos Sacerdotes, reali-

zada no âmbito do Encontro  

Nacional de Conselheiros Espiri-

tuais em Fátima. 

 

Decorreu entre a recitação de 

salmos, momentos de silêncio e 

a leitura de dois trechos do 

Evangelho de S. João. Concre-

tamente, João, 14, 1-6, em que 

Jesus se apresenta como o  

 

Caminho, a Verdade e a Vida e 

com a conclusão de que quem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dele fizer o seu alimento e inspi-

ração terá uma vida para além 

da morte. 

 

O outro trecho, João, 15, 1-5, 

lido e comentado pelos presen-

tes refere-nos, a propósito da  
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SURDOS-MUDOS EM CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NA FAJÃ DE BAIXO 

.Nesta nossa sociedade, de pseudo modernidade 

travestida e apostada na auto-degradação dos 

valores fundamentais das suas ancestrais células-

base, que são as famílias, é reconfortante saber 

que continuam a existir obras e movimentos da 

Igreja, com membros determinados a dar nobres 

exemplos de vida e a demonstrarem que vale a 

pena lutar, fazer sacrifícios e percorrer mesmo os 

caminhos mais difíceis para fazer valer os sólidos 

valores morais, sobretudo porque acreditam que 

podem ajudar a construir um mundo mais solidá-

rio, mais amigo, mais humanizado – um mundo 

melhor.  

 

Um destes movimentos é o das Equipas de Nossa 

Senhora (ENS), comunidades vivas de casais que 

procuram reflectir o amor de Cristo, há 70 anos 

fundado em França pelo Pe. Henri Caffarel e, 

hoje, presente em muitos países dos vários conti-

nentes. 

 

A reunião mensal de cada Equipa, um dos pontos 

concretos de esforço dos membros deste movi-

mento, é uma ocasião de partilha, de estudo, de 

reflexão, de amor e de estreitamento dos laços 

que unem os membros que a integram. 

 

Esta reunião deve e tem de ser o momento privile-

giado de que os membros da Equipa dispõem 

para reflectir e para se aperfeiçoarem na sua 

própria preparação, no saber escutar e no exerci-

tar o acolhimento dos outros. A reunião de Equipa 

pressupõe e exige uma presença séria e participa-

tiva dos seus membros, na perfeita percepção dos 

frutos recebidos e dos dons oferecidos, sempre 

cientes de que, porque reunidos em nome de 

Cristo ,Ele está com eles. 

 

Mas é também em reunião de Equipa que os 

casais da mesma reflectem sobre a realidade do 

mundo que os rodeia, sobre o contributo que 

podem e devem dar ao esforço de re-

humanização deste nosso mundo e de que forma 

lhes será possível ir ao encontro do “próximo” mais 

próximo para lhe oferecer o amparo que o ajude 

a suavizar as agruras da jornada  

 

Foi, de resto, isto que aconteceu no seio da Equi-

pa “Ponta Delgada-22” – Sector Açores Oriental 

das ENS, de que é responsável o casal Ana e 

Mário Jorge Cabral. Reflectindo, em reunião, 

sobre hipóteses de intervir em ambientes onde a 

presença de Cristo pudesse representar uma mais 

valia, surgiu a possibilidade de ajudar uma franja 

específica da população a conhecer a palavra 

de Deus.  

Da sugestão passou a Equipa ao projecto e, 

do projecto, à respectiva concretização. 

 

E foi assim que, em perfeita articulação com 

o pessoal técnico da Escola de Surdos-mudos 

de Ponta Delgada e com o Padre Victor 

Vicente Arruda, Pároco da Fajã de Baixo e 

assistente religioso da Equipa Responsável de 

Sector das ENS, foram desenvolvidas as dili-

gências que conduziram à participação da 

Comunidade Surda de S. Miguel, acompa-

nhada das respectivas famílias, na celebra-

ção eucarística das 18,30 horas de sábado, 

dia 24 de Abril, na Igreja Paroquial da Fajã de 

Baixo. 

 

O acolhedor templo hexagonal, recentemen-

te beneficiado com importantes melhora-

mentos, foi preparado para acolher os novos 

fiéis, recebidos com muita simpatia por toda 

a comunidade paroquial e, pelo Pe. Victor, 

saudados com deferentes palavras de boas 

vindas. 

 

Para que a mensagem pudesse chegar às 

pessoas surdas, foi providenciada a presença, 

neste acto religioso, de intérpretes de língua 

gestual portuguesa. 

 

Assim, na primeira leitura (Apóst.13,14.43-52) 

ficaram a saber que Deus é amor, que não 

há fronteiras para a fé em Jesus, e inteiraram-

se das dificuldades dos primeiros cristãos em 

implantar o reino de Deus na terra; na segun-

da leitura (Apoc.7,9.14-17), retirada do livro 

das “Revelações”, o último da Bíblia, aperce-

beram-se de que os cristãos enfrentavam 

todos os obstáculos, perseverando numa fé 

inabalável, desafiando inclusivamente o 

poder dos soldados romanos, para poderem 

continuar a demonstrar, com a sua prática de 

vida, que “Jesus é o Pastor Universal”; e, no 

Evangelho (Jo.10, 27-30) voltaram a aperce-

ber-se da coragem e do destemor dos cris-

tãos primitivos ao afirmarem que “mesmo que 

andemos por vales escuros, nada tememos, 

porque o Senhor está connosco”, tendo isto 

sido possível somente porque eles estavam, 

de facto, cheios do Espírito Santo  

 

Também a homilia foi um momento muito 

próximo para os surdos-mudos presentes ao 

serem interpelados pelo celebrante sobre a 

forma como têm vivido o seu baptismo, a sua 

fé no Senhor, e que propósitos os animarão 

no futuro.- “Ficamo-nos por aqui, por esta  
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Na tarde do dia 20 de Março 

e dia 21 decorreu no Palácio 

de Santa Catarina o retiro 

anual do sector Açores Cen-

tro, com a participação de 

muitos casais das nossas equi-

pas e também casais que ain-

da não pertenciam ao movi-

mento, mas que felizmente 

três desses casais já se encon-

tram a fazer pilotagem numa 

nova equipa que está a dar os 

primeiros passos e por quem 

peço a oração de todos os 

equipistas, pois só quem sabo-

reia este movimento pode dar 

verdadeiro testemunho dele 

para a santificação dos nossos 

casais e respectivas famílias. 

 

Quanto ao retiro propriamente 

dito foi mais um momento de 

crescimento e aprofundamen-

to da fé pois neste ano sacer-

dotal o papel dos leigos tam-

bém é fundamental “não 

para andarmos junto às saias 

dos sacerdotes nas sacristias, 

só a atrapalhar”, mas para no 

papel que nos compete 

enquanto sacerdotes ministe-

rial e comum a todos os bapti-

zados que nos envolve a todos 

no crescimento do Reino. 

TESTEMUNHO 

Tivemos um momento alto 

com adoração ao Santíssi-

mo que nos envolve num 

clima de profundo recolhi-

mento e encontro connos-

co próprios e com Jesus, 

neste tempo tão conturba-

do de “crises” em “crises”. 

 

A juntar a tudo isto o históri-

co do percurso do 

“sacerdote”desde o antigo 

testamento até aos nossos 

dias. 

 

Tal como referi no inicio 

foram momentos de enri-

quecimento pessoal e em 

casal.  

 

Gina e Anselmo Barcelos - 

Angra 13 
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Flashes do Retiro 
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 eucaristia, ou vamos dar um passo em fren-

te? Isso depende de vós, dos vossos propósi-

tos, das vossas iniciativas. Fiquem contudo 

com a certeza que esta é também a vossa 

Igreja, que Deus é também vosso Bom Pastor 

e que Ele, juntamente com todos nós e com 

as vossas famílias, estamos ao vosso lado”. 

 

A terminar a Eucaristia o Pe. Vítor dirigiu-se 

de novo aos surdos-mudos exortando-os a 

que se congreguem, a que criem a sua pró-

pria pastoral, a sua própria catequese, a que 

avancem com outras iniciativas, contando à 

partida com o apoio e a colaboração movi-

mento das Equipas de Nossa Senhora e pro-

metendo que a Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo, tam-

bém para eles continuaria sempre aberta  
 

No final da missa, o inusitado “diálogo” entre 

os surdos e os seus professores e o convívio 

que se estabeleceu entre as suas famílias e 

os membros das diversas Equipas presentes e 

também com a Valentina e com o António 

Nascimento, Casal Responsável Regional, 

foram deveras agradáveis e gratificantes, 

confirmando o que já era tido como certo, 

ou seja, o grande alcance que esta iniciativa 

poderá vir a ter no processo catequético e 

de valorização humanística dos surdos-

mudos presentes, que eram cerca de duas 

dezenas. 

 

Foi, de facto, uma feliz iniciativa que, indo ao 

encontro de uma legítima aspiração das 

pessoas surdas, que também têm direito à 

vida religiosa e a que sejam dados passos 

firmes no caminho para a sua inclusão, pre-

meia sobretudo a atenção da Equipa PD.22 

relativamente aos problemas da comunida-

de e que, pela visibilidade dada às ENS, 

deverá regozijar o Casal Responsável do 

Sector Açores Oriental das ENS, a Ana e o 

Mário Jorge Cabral  

José Nunes DP21 

SURDOS-MUDOS EM CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NA FAJÃ DE BAIXO 
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Retiro 2010 

Nos dias 20 e 21 de Março de 

2010 teve lugar no palacete de 

Santa Catarina em Angra do 

Heroísmo o retiro anual, promovi-

do pela Equipa do Sector Açores 

Centro da Equipas de Nossa 

Senhora. O tema escolhido este 

ano incidiu sobre O SACERDÓCIO 

BAPTISMAL NA VIDA FAMILIAR. Par-

ticiparam 45 casais, pertencentes 

ao Movimento das Equipas de 

Nossa Senhora e 20 convidados, 

casais e pessoas individuais, que 

não pertencem ainda ao Movi-

mento, totalizando 110 pessoas. 

 

Os reverendos Padres Ricardo 

Henriques e Ângelo Valadão 

foram os intervenientes convida-

dos para fazerem as intervenções 

sobre o tema proposto. As confe-

rências do padre Ricardo incidi-

ram sobre o sacerdócio no Antigo 

e no Novo Testamento da Bíblia 

Sagrada, enquanto, por parte do 

padre Ângelo foi abordada a 

relação entre o sacerdócio bap-

tismal, vivido na família e a pers-

pectiva da família cristã, como 

uma comunidade em diálogo 

com Deus.  

A temática apresentada e  

desenvolvida pelos conferencistas 

teve a ver com as leituras que a 

sagrada escritura permite fazer, 

tendo por base o Antigo e o 

Novo Testamento e a Igreja, em 

face da família, como realida-

de social e religiosa, vivida 

como um sacerdócio assente 

no baptismo e na comunidade 

e o sacerdócio ministerial, em 

permanente diálogo com Deus.  

Toda a problemática apresen-

tada e desenvolvida insere-se 

na doutrina da Igreja e nas 

orientações dadas pelo Concí-

lio Vaticano II, que no decorrer 

da década de 60 do século XX 

iniciou um processo de actuali-

zação e de mudança profunda 

nas ideias, nas práticas e nas 

vivências do cristianismo para o 

mundo contemporâneo. 

 

As intervenções, cuidadosa-

mente preparadas pelos seus 

autores tiveram um impacto 

muito positivo e mereceram a 

atenção de todos os partici-

pantes. Revestiram-se ainda de 

um grande interesse, não só 

pela importância e actualidade 

dos temas, no ano dedicado, 

pela Igreja, ao Sacerdócio, 

como também pelas suas impli-

cações nas vivências religiosas.  

 Sector Açores Centro 
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 Sector Açores Centro 
 Foi, assim, destacada a res-

ponsabilidade que a cadacris-

tão cabe, no momento presen-

te, de assumir a sua quota de 

responsabilidade nessa verten-

te como cristão, ou seja, a fun-

ção sacerdotal 

 
O retiro foi preenchido por quatro 

conferências, proferidas pelos 

sacerdotes convidados. Foram, 

ainda, organizadas equipas mistas 

para a reflexão e o debate dos 

temas desenvolvidos. Os seus resul-

tados foram apresentados em ple-

nário. 
O final da manhã de domingo foi 

dedicado à exposição e adora-

ção do Santíssimo. Houve ainda 

lugar para a existência de momen-

tos para a reflexão e meditação 

em casal, bem como para o con-

vívio dos participantes.  

A celebração eucarística, co-

celebrada pelos sacerdotes inter-

venientes e pelo Padre Gregório 

Rocha, Conselheiro Espiritual da 

Equipa de Sector, constituiu o cul-

minar e o encerramento do retiro 

No decurso das sessões realizadas 

no domingo, dia 21 de Março 

fomos surpreendidos com a visita 

de D. António Sousa Braga, Bispo 

de Angra. Dirigiu palavras de 

apoio e de incentivo ao Movimen-

to das Equipas de Nossa Senhora e 

a todos os casais presentes e lan-

çou o desafio para a intensifica-

ção das actividades do Movimen-

to em toda a Diocese. Apelou,  

 ainda para a necessidade de uma 

reflexão aprofundada de todos os 

cristãos para o exercício do seu 

sacerdócio e a dar todo o apoio aos 

sacerdotes que, de uma forma legíti-

ma e reconhecida, exercem o sacer-

dócio ministerial na Igreja e ao servi-

ço de todos os baptizados em Cristo. 

 

Outro aspecto ainda a destacar na 

realização do nosso retiro teve a ver 

com a referência especial feita ao 

Padre Caffarel, fundador do Movi-

mento das Equipas de Nossa Senho-

ra, cujo processo de beatificação 

está em curso. Destacamos aqui um 

breve texto da sua autoria, carrega-

do de importância e de significado 

nas vivências do ser cristão: 

 

  “O Importante não é pensar muito, 

mas amar muito. Quando a Fé põe a 
caridade em movimento exercite-a. 

Volto a empregar a palavra 

“exercitar”. Mas não se engane, pois 

não preconizo um voluntarismo 

desenfreado. O exercício da fé e da 

caridade deveria ser tão natural e 

suave como a respiração. Exercitar a 

caridade consistirá não tanto em 

fazer surgir em si próprio emoções, 

fervores e sentimentos, mas em ade-

rir com toda a sua vontade ao pró-

prio Deus, em desposar os seus dese-

jos e os seus interesses”. 

 

Lucelinda e José Olívio Mendes, 
CR Sector Açores Centro  


