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«Maria Madalena, Maria mãe de S. Tiago e Salomé põem-se a caminho ao 

amanhecer. O caminho destas mulheres enxerta-se neste longo andar do 

Povo de Deus durante séculos, e também do nosso. Porque sermos eleitos 

e portadores da aliança implica sempre pormo-nos em marcha. A aliança 

que Deus faz com o seu povo e com cada um de nós é precisamente para 

que caminhemos até uma promessa, até um encontro. Este caminho é vida. 

Em contraste, eis a pedra. Imóvel e selada pela conspiração dos corruptos: 

um verdadeiro obstáculo ao encontro. Estas mulheres caminhavam 

vacilando entre a ilusão e o entrave; iam ao sepulcro para cumprir uma 

obra de misericórdia mas a ameaça da pedra fazia-as duvidar. Como elas, 

também nós sentimos o incitamento a caminhar, o desejo de fazer grandes 

coisas. Levamos dentro do coração uma promessa e a certeza da fidelidade 

de Deus, mas a dúvida é pedra, os selos da corrupção são ligaduras, e 

muitas vezes cedemos à tentação de ficarmos paralisados, sem esperança. 

A paralisação adoece-nos a alma, arrebata-nos a memória e tira-nos a 

alegria. Faz-nos esquecer que fomos eleitos, que somos portadores de 

promessas, que estamos marcados por uma aliança divina. A paralisação 

priva-nos da surpresa no encontro, impede de nos abrirmos à "Boa 

Notícia". E hoje precisamos de voltar a escutar esta Boa Notícia: «Não 

está aqui. Ressuscitou». Necessitamos desse encontro que destrói as 

pedras, rasga os selos e nos abre um novo caminho, o da esperança. 

Necessita do anúncio que levanta, da esperança que impele a caminhar, 

dos gestos de misericórdia, como o destas mulheres que iam ungir. 

(continua na página seguinte) 

Notícias ENS 

A acontecer 

Quotizações: O talão de depósito da quotização deve ser entregue ao CL 

durante o mês de maio. [Millennium bcp NIB 0033 0000 45381576198 05] 

 

Peregrinação ao Cabo Girão/Eucaristia Mensal A peregrinação ao Cabo 

Girão e a Eucaristia serão a 4 de Maio, com concentração às 20H00 e 

início da subida às 20H30 horas. Convém levar rádio para melhor 

acompanhar a transmissão. 

 

Procissão das Velas/Eucaristia na Paróquia de Fátima: No dia 12 haverá 

uma procissão das velas, seguida de Eucaristia, na paróquia de Fátima. 

Pede-se a colaboração dos casais das ENS. Quem estiver presente deve 

voluntariar-se para a Coleta e para ministro da comunhão. 

 

Semana da Vida: De 12 a 19 de Maio de 2013 decorre a Semana da Vida, 

sobre o tema “Dá mais Vida à tua Vida”. 

 

Adoração Eucarística: No dia 15 de maio realiza-se a Adoração Eucarística 

entre as 19:00 h e as 21:00 h, no Colégio Missionário. 

Amor em Festa 

Maio: 

18 - Casal Pereira, Cisaltina e Emanuel - Fx 25  

Por ausência do nosso boletim nos meses de março e abril não foi possível 

informar as datas dos aniversários matrimoniais bem como as datas de ordenação 

dos nossos conselheiros espirituais pelo que pedimos as nossas sinceras 

desculpas. 
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Para nós as diferenças que encontramos em fazer parte das ENS em 

relação aos outros casais é poder crescer em casal na espiritualidade 

conjugal, viver plenamente o sacramento do Matrimónio, anunciando ao 

mundo os valores do casamento cristão pela palavra e pelo testemunho de 

vida. Sentir quanto é importante abrirmos os nossos corações para que 

Cristo habite, sendo testemunhas de amor e de paz nesta sociedade sedenta 

de Deus. A nossa experiencia sobre a prática de valores na nossa vida 

conjugal é termos presente o Compromisso do casamento para toda a vida, 

a fidelidade, o perdão, a comunicação, a amizade, o amor porque são 

essenciais para percebermos melhor que Jesus caminha connosco. 
 

Luísa e Armindo Santos  

Reflexão 

(Continuação da página anterior) 

Necessitamos que a nossa fragilidade seja ungida pela esperança; e que 

essa esperança nos mova a proclamar o anúncio e a ungir solidariamente a 

fragilidade dos nossos irmãos. 

O pior que nos pode acontecer é que optemos pela pedra e pela corrupção 

dos selos, pelo desalento, por permanecermos quietos sem nos sentirmos 

eleitos, sem promessa, sem aliança. O pior que nos pode acontecer é que o 

nosso coração fique fechado ao assombro do anúncio vivificante que nos 

impele a continuar o caminho. 

Maria, na noite de Páscoa, gozava já da presença do seu Filho. Ao seu 

cuidado encomendemos o nosso desejo de caminhar, impelidos pelo 

assombro do encontro com Jesus Cristo ressuscitado!» 

Cardeal Bergoglio/Papa Francisco, Vigília Pascal 2003 

  

27 de fev. o terço na rádio foi orientado pela equipa Sta Cruz 2. 

27 de mar. o terço na rádio foi orientado pela equipa Câm. Lobos 23. 

27 de abr. o terço na rádio foi orientado pela equipa Quinta Grande 3. 

Eucaristias mensais: No dia 2-2-2013 a Eucaristia do primeiro sábado, foi 

animada pelas equipas Fx 8 e Fx 29 na paróquia da Sagrada Família. No dia 

6-4-2013 a Eucaristia do primeiro sábado, foi animada pelas equipas Fx 5 e 

Fx 28 na paróquia de São Roque. 

Equipas em caminhada: decorreu, no fim-de-semana de 23 e 24 de fevereiro 

com a presença de 5 equipas, sendo duas dos setores do Funchal, uma do 

setor de Câmara de Lobos, uma do setor Leste e uma do setor Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Sacra: realizou-se na Paróquia de Fátima, no dia 15-3-2013, animada 

pelas ENS dos setores do Funchal. 

Via Lucis: realizou-se na Paróquia da Tabua, no dia 25-4-2013, animada 

pelas ENS do setor Oeste. 

Aconteceu 

Terços: 

Retiros: Os retiros anuais decorreram, 

nos fins-de-semana de 2 e 3 de março e 9 

e 10 de março. Participaram um grande 

número casais que, com certeza, levaram 

para as suas casas e para as suas vidas 

muito para refletir. 



A equipa Funchal 27 
 

Conselheiro Espiritual 

   - Padre Ferdinando 

 

Casais (seis): 

   - Luísa e Luís Correia; 

   - Carla Pilar e António Câmara; 

   - Laura e Vítor Teixeira; 

   - Manuela André e Filipe Abreu; 

   - Maria João e Luís Ribeiro; 

   - Rute e Miguel Alves. 

 

 

Casal piloto: Ana e o João Correia 

Data de formação: janeiro de 2006 (7 anos). 

Data de compromisso: novembro de 2007 

Local: Igreja de São Vicente  

 

O que mais nos caracteriza é a nossa união, a alegria, a entreajuda, somos 

uma equipa jovem com crianças que nos acompanham em todas as 

reuniões. 

 

A equipa gostou especialmente do retiro e guardou as palavras do Sr. D. 

Teodoro Faria e a experiência de um fim-de-semana espiritual dedicado 

inteiramente ao casal e à reflecção da Palavra de Deus. 

 

Aos novos equipistas queremos transmitir, que a verdadeira espiritualidade 

conjugal vive-se nas ENS, o movimento é um grupo unido de entreajuda 

para ultrapassar os problemas familiares e conjugais.  

 

-Será possível que os temas a abordar durante o ano seja sugerido pela 

própria equipa? 

A voz das 

equipas  

A equipa Funchal 26 
 

Conselheiro Espiritual 

   - Cónego José Manuel 

 

Casais (cinco): Celina e Marco Gomes; Fátima e Isidoro Jesus; Lídia e 

Pedro Araújo; Carla e Miguel Caires; Elaine e Paulo Alves. 

   

Casal piloto: Carmo e Ricardo Vieira 

Ano de formação: 2004 (9 anos). 

Ano de compromisso: 2005 

Local: Igreja da Ponta Delgada 

 

É uma equipa alegre, divertida que procura fazer caminho em conjunto, 

com espírito de entreajuda e compreensão, potenciando, integrando e 

valorizando o contributo de todos os seus membros. Sempre em contato 

com a realidade e em liberdade é uma espaço de testemunho de vida e de 

oração. A preparação da missa do mês das equipas teve maior significado 

já que implicou trabalho em conjunto e em colaboração com outros casais 

de outra equipa do Movimento e igualmente permitiu o contato e o 

conhecimento de uma outra realidade paroquial. Esta atividade do 

Movimento insere-se também num espírito de partilha, com a confiança de 

que o pedir alguma coisa a alguém e disponibilizá-la aos outros é ocasião 

de unidade, comunhão e alegria, fortalecidos pela fé em Cristo que nos 

ajuda a caminhar e que se constitui a “âncora” de todo o Movimento. 

Pertencer ao movimento das ENS é fazer parte de uma grande comunidade 

de casais e de equipas em que a entreajuda espiritual e material é uma 

constante espontânea e o testemunho de vida um facto inegável. É assumir 

uma atitude de vida cheia de esperança e alegria, agradecendo todas as 

maravilhas que Deus realiza em todo o momento, e de oração e fé sob o 

olhar amoroso de Cristo que sempre está presente quer na intimidade e no 

silêncio das nossas fragilidades, quer na exuberância das nossas 

conquistas. É viver um horizonte espiritual que ilumina o caminho do 

nosso estar e do nosso agir, indica ao amor a direção a seguir e influencia o 

desenrolar dos acontecimentos da nossa vida. 

A voz das 

equipas 
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Conselheiro Espiritual 

   - Padre Fernando Eusébio de Castro 

 

Casais (seis): 

- Brazão da Silva, Carla e Fernando 

- Martins de Freitas, Fernanda e Alcindo 

- Rodrigues de Freitas, Delisa e Fernando 

- Marques, Manuela e Alcindo 

- Lume, Luísa e Eurico 

- Cristina Olim de Freitas (viúva) 

 

 

Casal piloto: Gouveia e Silva - Madalena e Paulo 

Data de formação: janeiro de 2003. 

Data de compromisso: 2004 

Local: Igreja do Paul do Mar  

 

 

 

A nossa equipa carateriza-se pelo espírito de aceitação, acolhimento e 

abertura aos outros. 

 

A atividade do movimento que este ano teve maior significado foi o retiro 

realizado a 9 e 10.3.2013 na Estalagem da Encumeada. Toda a equipa 

esteve em reflexão, permitindo uma maior vivencia e partilha dos textos 

trabalhados. 

 

O testemunho que deixamos é : “venham crescer na conjugalidade 

espiritual. As ENS são por excelência um movimento que ajuda os casais a 

viver a espiritualidade conjugal, enriquecendo e fortificando o sacramento 

do matrimónio”. 

 

A voz das 

equipas 

A voz das 

equipas 
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Conselheiro Espiritual 

   - Padre Fernando Eusébio de Castro 

 

 

Casais (cinco):  

 - Cardoso, Dina e Luis; 

  - Figueira, Sónia e Nuno;  

 - Ferraz, Sofia e Ricardo;  

 - Tavares, Isabel e Paulo; 

 - Fernandes, Idalina e Carlos;  

 

 

Casal piloto: Casal Figueiredo, Ana Odília e Fernando.  

Ano de formação: 2010 

Ano de compromisso: 2011 

Local: Igreja da Ponta Delgada 

 

  

O que mais nos caracteriza é a boa disposição e o compromisso.  

 

A atividade deste ano que maior significado teve para nós foi o retiro 

porque são sempre momentos importantes para a equipa. 

 

Relativamente ao testemunho que queremos deixar a todos os equipistas é 

que ganhamos mais uma família.  

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/1NSKEB0V/apresentacao_cristo[1].jpg
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/1NSKEB0V/apresentacao_cristo[1].jpg

