
 

 
 
 
 

Quatro anos ao serviço da Região Madeira 
 

 

Foi com sentido de responsabilidade e muito respeito pelo trabalho e dedicação dos 

casais responsáveis de Região que nos antecederam, que assumimos, há quatro anos, 

a nossa missão. Sentimos de forma ainda mais próxima como este querido 

Movimento, com cinquenta e três anos de presença na Madeira, tem dado força e 

amparo a muitos casais da Região Madeira. Tanto nesta missão, como ao longo dos 

vinte anos de casamento a que pertencemos às ENS, sentimos a alegria da pertença ao 

Movimento das Equipas de Nossa Senhora. Foram muitos casais que contribuíram para 

manter viva a chama do nosso Movimento na Região e tentámos dar o nosso pequeno 

contributo. Infelizmente, alguns equipistas já partiram para o Senhor, mas o carisma 

do Movimento não se alterou e Nossa Senhora continua a ser o nosso amparo e a 

nossa Mãe. Agradecemos tudo o que temos recebido ao longo destes anos, que foi 

sempre mais do que demos. Sentimos que aprendemos a ser mais genuínos, mais 

altruístas e mais atenciosos para com as necessidades do próximo e que crescemos 

como casal no fortalecimento dos nossos laços familiares, em especial com os nossos 

filhos. Sentimos, nestes quatro anos, a alegria da partilha, da entreajuda, da 

fraternidade e do altruísmo de muitos casais para o bem-estar das ENS Madeira. 

Muitos casais colaboraram de forma discreta, mas atenta para não desvirtuar o 

propósito das ENS, ajudando a alimentar a caminhada espiritual de outros casais ao 

longo dos anos e fortalecendo muitos matrimónios. Testemunhámos muito amor de 

muitos equipistas pelas ENS nesta nossa missão, que agora termina.  

Continuaremos a nossa caminhada como casal equipista junto dos equipistas 

portugueses nos Encontros Nacionais e com os equipistas de todo mundo no (nosso) 

Encontro Internacional das ENS, em Fátima, em dois mil e dezoito. Acreditamos que 

em Fátima teremos mais uma oportunidade de nos fazermos ao caminho, sempre com 

Nossa Senhora como nossa guia e amparo.  

 

 

Sílvia e João Abreu 
Casal Responsável cessante da Região Madeira 


