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LENA E JORGE FONTAÍNHAS

Editorial

CASAL RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO

Passou o tempo fosco de inverno. Os
dias crescem, o sol apresenta-se sem
vergonha nem cerimónia vem aí o
Verão, cheira a férias.

Nestes nossos países de bem-estar,
olhamos para as férias como um
direito adquirido. Fazemos planos e
marcamos as datas. Chegada a altu-
ra, fazemos as malas, pomos o cão no
canil, o gato nos vizinhos, a planta
na porteira, o canário em casa dos
cunhados, agarramos nas crianças,
nos fatos de banho, nas bicicletas, na
raquete de ténis, nos utensílios do
golfe e partimos, carregados mas
bem dispostos. Tudo correrá bem.
Não choverá. O mar estará calmo,
azul e quente e o hotel, reservado
com uma certa antecedência, será
pertinho da praia, limpo, bonito,
bom e barato. Mesmo que seja dema-
siadamente modesto. A casa de cam-
po, praticamente fechada todo o ano,
terá alguns problemas em nos rece-
ber condignamente, ou o quarto da
pensão nas termas fica no andar
mais alto e não há elevador, enfim,
tudo coisas que se resolvem. Por
nossa exclusiva conta ou na compa-
nhia de amigos, mal saímos a porta
da rua as férias já começaram.

Finalmente o tempo é nosso e o mun-
do também. Toca a esquecer o stress
do ano findo. O corpo e a alma, bem
ajeitados no banco do carro, ou no da
camioneta, ou no do comboio, ou no
do avião, conduzindo ou acompa-
nhando, distraído da irrequietude
das crianças, abandonam-se por in-
teiro à paisagem, sem os olhos pro-
priamente a verem, sem o cérebro
seguir uma linha de pensamento de-
finida ou coerente. Os meses que pas-
saram, passaram. Nada tem verda-
deiramente importância. Nada, a não
ser as férias.

Por vezes, o espírito, um nadinha
angustiado, mais necessitado de des-
canso que o corpo, insiste em manter
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uma certa tensão surda, secreta, que
nós bem enxotamos, não imagine ele
que nos vai estragar o programa. O
período de tréguas na nossa lufa-lufa
habitual é bem merecido. É preciso
que se entenda isto.

É uma realidade que, nos nossos paí-
ses de bem-estar, olhamos as férias
como um direito adquirido. Mais
certo, na verdade, é elas serem uma
graça de Deus que é dada a bastante
poucos. A menos gente do que nos dá
jeito conjecturar neste curto inter-
valo da nossa vida em que, com toda
a legitimidade, decidimos não pensar
em desgraças. Nem precisamos de
nos dar ao incómodo de olhar para
os países de mal-estar. No nosso pré-
dio, na nossa rua, no nosso bairro,
entre os nossos amigos e conhecidos,
toda a gente vai para férias?

O Senhor, que nos concedeu esta
graça, obviamente espera que a
aproveitemos e que a aproveitemos
bem. Por isso, varramos os nossos
medos e indecisões residuais e apro-
veitemos os dias preenchendo, uma a
uma, cada uma das oportunidades
que nos chegam para o corpo des-
cansar saudavelmente e para o espí-
rito se evadir. No entanto, não esque-
çamos que o Senhor conta connosco.
As férias, na verdade, serão talvez
um direito, são mesmo uma graça
mas, o que é certo é que, antes de
tudo, são uma responsabilidade.
Presente no coração dos outros que
se cruzam connosco, Ele quer ainda,
de mansinho, achegar-se a nós.
Acolhamos, por isso, o desconhecido
que se abeira, o maçador que nos
perturba, o infeliz que se esconde, o

incorrecto que nos irrita, o rico que
ostenta, o pobre que nos solicita.

Mas nós somos também a “ponte”
que O levará aos outros. Através do
testemunho que dermos, presente
neste vai e vem, Ele chegará a todos
os desconhecidos que conhecermos
nas férias. Dará esperança aos desa-
nimados, consolo aos aflitos, alegria
aos aborrecidos, ânimo aos que de-
sertaram e paz aos inquietos. Pre-
sente em nós nas horas de paz e nas
de bulício, arranjará maneira de Se
revelar ao que não crê e ser aper-
cebido e louvado pelo que tem fé.
Assim nós o queiramos. Assim não
nos deixemos submergir por ocupa-
ções sem peso nem sentido onde Ele
não cabe. Assim nos mantenhamos
disponíveis e sejamos capazes de nos
descentrar de nós próprios.

O tempo de férias é a grande ocasião
do encontro – encontro com o outro e
encontro com Deus. É tempo para
agradecer e louvar. Para crescer e
meditar. Para permanecer e obser-
var. Para escutar e para actuar. Para
parar e para ousar. O tempo de férias
é um tempo privilegiado que é mau
negócio desperdiçar. Zelemos persis-
tentemente pela vida do nosso es-
pirito, atentos ao nosso programa de
mini ascese. As férias do espírito são
a oportunidade aproveitada de nos
aproximarmos melhor de Cristo e
não de O esquecermos. Porque “não
pensemos que podemos ser teste-
munhas de Deus aos olhos dos ho-
mens, se não formos primeiro teste-
munhas de Deus aos olhos de Deus”
(“Como se visse o invisível”, J. Loew).

Boas férias para todos nós.
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Conselheiro Espiritual

PADRE ANTÓNIO JANELA

Divulgada nos últimos meses, muitas
têm sido as referências feitas à 1.ª en-
cíclica de Bento XVI. Mas quantos de
nós a têm lido?

Talvez seja oportuno um esclareci-
mento prévio sobre o que é uma
“encíclica”, esta palavra de origem
grega que significa “circular”, carta
que o Papa enviava às Igrejas em
comunhão com Roma. A encíclica é
uma carta com um âmbito universal,
onde o Papa empenha a sua auto-
ri-dade como sucessor de Pedro e
primeiro responsável pela Igreja
Católica.

Esta forma de magistério nasceu com
Bento XIV (1740-1758) e hoje Bento
XVI contribuiu com a 294.ª encíclica
na história da Igreja. O Papa mais
prolífico neste tipo de cartas foi Leão
XIII, com 86 encíclicas – embora mui-
tos desses textos fossem, nos nossos
dias, classificados como Cartas
Apostólicas ou Mensagens. João
Paulo II escreveu 14 encíclicas. O tí-
tulo de uma encíclica é o começo do
texto, na sua versão oficial em Latim.

É conhecida a expectativa que ante-
cedeu a publicação da encíclica. Ain-
da permanecia em muitos a imagem
de Joseph Ratzinger como o severo
guardião da ortodoxia e, essa ima-
gem, poderia levar a pensar que este

documento, porventura, não deixaria
de assumir um tom condenatório.
Mas, contra essa ideia nada melhor
do que o próprio título e toda a te-
mática da encíclica: Deus é Amor. «Na
cultura de hoje – comentou a insus-
peita cineasta italiana Liliana Ca-
vani —, a ideia de amor é muito escassa e
baixa; por isso a encíclica do Papa vai con-
tra a corrente, é surpreendente pela sua ori-
ginalidade». Um outro comentário:
«Pela primeira vez, a questão do amor é
enfrentada de forma directa e explícita
numa encíclica e, em si e por si, num do-
cumento pontifício - explica o cardeal
Scola - A encíclica fala de maneira simples
à pessoa simples, ajuda todos a entender o
amor […] Também ao explicar que não se
pode separar «eros» de «ágape», o Papa
deixa claro que “não há separação entre o
humano e o cristão”».

Encontramo-nos diante de um texto
de grande envergadura e ao mesmo
tempo simples e inteligível; uma au-
têntica antropologia do amor, uma
verdadeira irrupção no coração do
cristianismo. Nos seus 42 números, o
documento leva-nos a mergulhar no
mistério de Deus. O maravilhoso da
encíclica é que vai marcando um ca-
minho ascendente para o amor, que

CONSELHEIRO ESPIRITUAL DA SUPRA-REGIÃO

A PROPÓSITO DA ENCÍCLICA
DE BENTO XVI

Deus é AmorDeus é Amor
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é, afinal, o mesmo para todas as pes-
soas, para todos os cristãos por
igual, para homens e mulheres de
qualquer língua, raça e nação; para
sacerdotes, religiosos, casados e suas
famílias, sugerindo a todos o mesmo.

Deus ama-nos, é o grande Amante, o
primeiro Amante, “um amante com toda
a paixão de um verdadeiro amor”. Esta
imagem de Deus é a grande novidade
da fé bíblica: “de entre todos os povos,
Deus escolhe Israel e ama-o – mas com a
finalidade de curar a humanidade inteira.
Ele ama, e este amor apaixonado pelo seu
povo pode ser qualificado, e até descrito,
como eros, que, no entanto, é também to-
talmente ágape, dado de maneira plena-
mente gratuita”.

E, ligada a esta imagem de Deus vem
a imagem do ser humano: “Adão anda
à procura e ‘deixa o pai e a mãe’ para en-
contrar a mulher; só no seu conjunto é que
representam a totalidade humana, tornam-
se “uma só carne” […] Numa orientação
baseada na criação, o eros impele o ser hu-
mano ao matrimónio, a uma ligação carac-
terizada pela unicidade e para sempre; deste
modo, e só assim, é que se realiza a sua fi-
nalidade íntima. À imagem do Deus mono-
teísta corresponde o matrimónio monogâ-
mico: o matrimónio baseado num amor
exclusivo e definitivo torna-se o ícone do
relacionamento de Deus com o seu povo e,
vice-versa, o modo de Deus amar torna-se
a medida do amor humano”.

I. A UNIDADE DO AMOR

A encíclica apresenta duas partes
distintas, mas profundamente liga-
das entre si. Na primeira, de índole
mais especulativa - «A Unidade do

Amor na Criação e na História da
Salvação» - o Papa começa por pres-
tar um esclarecimento sobre o sen-
tido do amor, numa perspectiva
porventura mais filológica do que
filosófica, procurando reagir aos
abusos que conhece hoje a palavra
“amor” e fazendo-a readquirir o seu
“esplendor originário”. Bento XVI
diz-nos que Deus ama-nos com uma
paixão total e o próprio amor de
Deus é um amor que abarca todo o
ser, dando unidade ao amor humano.
De facto, a compreensão cristã do
amor abarca e ultrapassa as noções
mundanas ou meramente «huma-
nas» do amor. Destacando o amor
entre o homem e a mulher como ar-
quétipo de amor por excelência, o
Papa rejeita uma polarização entre o
«eros», amor de atracção, e o «ága-
pe», amor de entrega, como se o
«eros» fosse pagão e o «ágape» cris-
tão, e argumenta, ao contrário, que
estes dois tipos de amor estão inter-
relacionados. “Na realidade, ‘eros’ e
‘ágape´ – amor ascendente e amor des-
cendente – nunca se deixam separar com-
pletamente um do outro. Quanto mais os
dois encontrarem a justa unidade, embora
em distintas dimensões, na única realidade
do amor, tanto mais se realiza a verdadeira
natureza do amor em geral”. O «eros»,
escreve o Santo Padre, «está de certo
modo enraizado na própria natureza do ser
humano”. Ao mesmo tempo, para ser
plenamente humano superando o ca-
rácter egotista, o «eros» deve ama-
durecer no «ágape» tornando-se ver-
dadeiramente cuidado do outro e
pelo outro, no dom de si. Não é sufi-
ciente para nós «sentir» amor, temos
de «eleger» amar como decisão livre.
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O ser humano também não pode
viver exclusivamente no amor obla-
tivo, descendente. Não pode limi-
tar-se a dar sempre, deve também
receber. “Quem quer dar amor, deve ele
mesmo recebê-lo em dom”.

De uma forma, que julgo inédita, é o
próprio Papa, numa linguagem ex-
tremamente simples e directa, quem
nos facilita o acesso à leitura da en-
cíclica. ”De facto – são palavras suas
publicadas na revista dos Paulistas,
Família Cristã (Março, 2006) – ao início,
o texto pode parecer um pouco difícil e teó-
rico. Quando, porém, se avança na leitura,
torna-se evidente que eu só quis responder
a um par de perguntas muito concretas para
a vida cristã”.

1. A primeira pergunta é a seguinte:
pode de verdade amar-se a Deus? E
ainda: o amor pode ser mandado?
Não é ele um sentimento que temos
ou não temos? E o Papa avança a
resposta: “Sim, podemos amar a
Deus, dado que Ele não ficou a uma
distância inatingível, mas entrou e
entra na nossa vida. Vem ao nosso
encontro, ao encontro de cada um de
nós, nos sacramentos, por meio dos
quais opera na nossa vida; com a fé
da Igreja, através da qual se dirige a
nós; fazendo-nos encontrar homens
que são por Ele tocados e transmitem
a sua luz; com as disposições através
das quais intervém na nossa vida;
com os sinais da Criação, que nos
outorgou. Ele não só nos ofereceu o
amor, mas viveu-o em primeiro lu-
gar; e bate de muitos modos ao nosso
coração para suscitar o nosso amor
como resposta. O amor não é só um
sentimento, a ele pertencem também

a inteligência e a vontade. Com a sua
Palavra, Deus dirige-se à nossa
inteligência, à nossa vontade e ao
nosso sentimento, de modo a que
possamos aprender a amá-l’O “com
todo o coração e toda a alma”. O
amor, de facto, não o encontramos já
preparado, mas cresce; ou seja, nós
podemos aprendê-lo lentamente, de
modo a que ele abranja todas as
nossas forças e nos abra o caminho
para uma vida recta”.

2. A segunda pergunta é esta: pode-
mos de verdade amar o próximo,
que nos é estranho ou mesmo an-
tipático? “Sim, podemos, se somos
amigos de Deus. Se somos amigos de
Cristo, e deste modo se nos torna
mais claro que Ele nos amou e nos
ama, porque muitas vezes desviamos
d’Ele o nosso olhar e vivemos se-
gundo outras orientações. Se, porém,
a sua amizade se tornar, a pouco e
pouco, importante e incisiva para
nós, então começaremos a querer
bem àqueles a quem Ele quer bem e
que precisam do meu auxílio. Ele
quer que nos tornemos amigos dos
seus amigos, e nós podemo-lo se esti-
vermos interiormente perto d’Ele”.

3. Finalmente, há outra pergunta:
com os seus mandamentos e as suas
proibições, a Igreja não nos torna
amarga a alegria do eros, de sermos
amados, que nos impele para o ou-
tro e quer tornar-se união? “Na En-
cíclica – escreve o Santo Padre – pro-
curei demonstrar que a promessa
mais profunda do eros pode amadu-
recer só quando não procurarmos
agarrar a felicidade repentina. Pelo
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contrário, encontrarmos sempre a
paciência de descobrir cada vez mais
o outro em profundidade, na tota-
lidade da alma e do corpo, de ma-
neira que, por último, a felicidade do
outro se torne mais importante que a
minha. Então não se deseja apenas
agarrar, mas doar, e precisamente
nesta libertação do eu é que o homem
se encontra a si mesmo e se enche de
alegria”.

II. A PRÁTICA DO AMOR REALIZADA
PELA IGREJA, “COMUNIDADE DE AMOR”

Na segunda parte da Encíclica fala-se
da caridade da Igreja como manifes-
tação do amor trinitário, serviço de
amor comunitário da Igreja por to-
dos os que sofrem no corpo ou na al-
ma e precisam do dom do amor. “O
amor do próximo, radicado no amor de
Deus, é um dever, antes de mais, para cada
um dos fiéis, mas é-o também para a comu-
nidade eclesial inteira, e isto a todos os seus
níveis”.

Aqui apresentam-se antes de mais
duas perguntas. A primeira: a Igreja
não pode deixar este serviço às ou-
tras organizações filantrópicas que
se formam de muitos modos?

Eis a resposta: “não, a Igreja não o
pode fazer. Ela deve praticar o amor
ao próximo também como comuni-
dade, senão anuncia o Deus de amor
num modo incompleto e
insuficiente”.

A segunda pergunta: não seria pre-
ferível tender para uma ordem da

justiça em que já não existem neces-
sitados e por isso a caridade se torna
supérflua?

Eis a resposta: “sem dúvida, a finali-
dade da política é criar um ordena-
mento justo da sociedade, no qual se
reconhece a cada um aquilo que é
seu, e ninguém sofre a miséria. Neste
sentido, a justiça é o verdadeiro
objectivo da política, tal como o é a
paz, que não pode existir sem a jus-
tiça. Pela sua natureza, a Igreja não
exerce a política na primeira pessoa,
antes respeita a autonomia do Es-
tado e do seu ordenamento”.

A procura deste ordenamento da jus-
tiça cabe à razão comum, tal como a
política é do interesse de todos os
cidadãos. Amiúde, porém, a razão é
ofuscada por interesses e pela von-
tade de poder. A fé serve para puri-
ficar a razão, para que possa ver e
decidir correctamente. É então tarefa
da Igreja curar a razão e fortalecer a
vontade do bem. Neste sentido – sem
fazer ela mesma política – a Igreja
participa apaixonadamente na luta
pela justiça. Aos cristãos compro-
metidos nas profissões públicas
compete o testemunho do amor cris-
tão que nos é inspirado pela fé. No
nosso mundo, frequentemente tão
sombrio, por meio deste amor a luz
de Deus brilha. “O amor é possível, e nós
somos capazes de o praticar, porque somos
criados à imagem de Deus. Viver o amor e,
deste modo, fazer entrar a luz de Deus no
mundo: tal é o convite que vos queria dei-
xar com a presente Encíclica” – tais são
as palavras finais do Papa.
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É com grande entusiasmo que
dizemos Lourdes aproxima-se a
passos largos!

Os Encontros Internacionais são
sempre momentos de renovação,
criatividade e actualização que im-
pelem o Movimento a mais um passo
em frente e que nos ajudam interna-
mente a redescobrir a graça que nos
foi dada e a projectá-la nos outros.

Neles celebramos a festa da comu-
nhão na diferença. A alegria de jun-
tos sermos muitos apesar de poucos
na diáspora. A partilha do que somos
nos vários países e várias realidades.

São dias intensos passados fazendo
amigos que falam outras línguas que
têm em comum o serem connosco
parte de um todo que quer viver e
anunciar Cristo.

Em Lourdes, a 18 de Setembro, re-
cordaremos a partida para o Pai do
Padre Caffarel, que aconteceu há
precisamente 10 anos.

É também o momento de renovação
da ERI, é a passagem de testemunho
para o novo casal responsável que
nos próximos seis anos conduzirá
o Movimento.

Será ainda o lançamento do novo lo-
gótipo que será usado em todas as
Supra-Regiões do Mundo.

Será a projecção do Movimento para
os próximos 6 anos, das suas Orien-

tações de vida e da temática inerente,
de onde sairão os temas de estudo
para os anos seguintes.

Enfim será tudo isto mas, principal-
mente, um grande ponto de comu-
nhão com os que vão e com os que
ficam porque estamos certos de que
mesmo longe rezarão connosco.

Para nos sentirmos mais próximos,
será disponibilizado um site que es-
tará em permanente actualização
durante o Encontro com todos os
acontecimentos que vão decorrendo.

Desejamos a todos umas boas férias
de descanso e de retempero de forças,
mas também de oração, para que, em
Setembro e em força, uns cá e outros
lá, vivamos em profunda comunhão
e acção de graças este tão importante
momento da vida do nosso
Movimento.

Um abraço amigo,

ANA E VASCO VARELA

LOURDES 2006
aproxima-se

LOURDES 2006
aproxima-se

Supra-Região
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INSCRIÇÕES PARA LOURDES 2006

O número total de inscritos para Lourdes 2006 são mais de 9000 pessoas.
Da Supra-Região Portugal temos 828 inscrições.

EQUIPA DE COORDENAÇÃO LOURDES

Conforme já foi divulgado, perante o volume de tarefas a realizar foi
constituída uma Equipa de casais para se ocupar da logística relacionada
com o Encontro. Esta equipa funciona em estreita colaboração com toda
a Equipa de Coordenação da Supra-Região e com a equipa francesa res-
ponsável pelo Encontro.

Para qualquer questão ou esclarecimento o contacto é o Secretariado
(ens@ens.pt ou 21 842 93 40).

BOLSA DE SOLIDARIEDADE LOURDES 2006

As cerca de 50 candidaturas à Bolsa de Solidariedade, sobretudo de casais
e Conselheiros Espirituais de África, foram integralmente aprovadas pela
ERI que mais uma vez nos apoia no Projecto África.

FORMAÇÃO INTERNACIONAL LOURDES 2006

Como é habitual decorrerá logo a seguir ao Encontro de Lourdes uma
Sessão de Formação Internacional onde, ao todo, estarão presentes da
Supra-Região Portugal quatro casais e dois Conselheiros Espirituais de
Angola e Moçambique.

TRANSPORTES PARA LOURDES

Os Transportes estão definidos e todos os inscritos foram informados
por carta sobre as opções possíveis. Neste momento o ponto de situação
é o seguinte: Pessoas

(não se poderá realizar)

Autocarro com dormida
Autocarro directo
Comboio 2.ª classe
Comboio com cama
Avião charter
Organizada pelos participantes

Não responderam ainda
Total

184
90
32
54
38
70

468
360
828
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As Contas de 2005

O ano de 2005 ficou marcado pelo
acontecimento histórico da Celebra-
ção dos 50 anos da chegada do Espí-
rito do Movimento a Portugal. Este
acontecimento, que envolveu muitos
casais e conselheiros espirituais, teve
um enorme impacto em toda a vida
do Movimento, despertando uns e
revitalizando outros, dando maior
visibilidade ao Movimento e criando
um espírito renovado nos casais,
levando-os a uma maior entrega e a
uma maior adesão às proposta que o
Movimento lhes faz.

Outro fruto do Encontro dos 50 anos
foi a generosidade que gerou dentro e
fora do Movimento, com as ofertas e
patrocínios que foram chegando de
vários lados e formas.

Durante o próprio encontro os casais
foram de grande generosidade e sen-
tido de partilha, fazendo com que
todos os receios que se tinham feito
sentir perante os encargos gerados
por um encontro desta dimensão, se
transformassem em acção de graças.
É que as elevadas despesas com a
organização foram compensadas

com os donativos recebidos, dando
origem a um saldo positivo
considerável.

Perante isto, a Supra-Região decidiu
que esta grande generosidade de
todos era uma resposta extraor-
dinária e que tinha que ter um fim
também ele generoso e extraor-
dinário. Então, consciente da missão
de ajudar a difusão e expansão do
Movimento, decidiu constituir, uma
reserva para o designado Projecto
África (2005-2009). O Projecto África
é essencialmente um programa
muito desenvolvido de formação dos
equipistas de África, para consoli-
dação das equipas existentes, criação
de estruturas e lançamento de novas
equipas, com vista a que, num espaço
de tempo que esperamos não seja
longo (cinco a seis anos), as Regiões
de Angola e de Moçambique possam
constituir a Supra-Região África-
-Lusófona. Para este projecto em que
não estamos sós, a ERI decidiu con-
tribuir com 5.000 euros por ano e a
Supra-Região Espanha com 6.000
euros em 2005 e 5.000 euros em 2006.

O saldo total do ano foi de 64.923
euros, que foram utilizados para a

ANA E VASCO VARELA

2006
2005Contas

Orçamento
e 2006

2005Contas

Orçamento
e

CASAL RESPONSÁVEL SUPRA-REGIONAL
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constituição de uma reserva para o
projecto Africa no valor de 52.400
euros e o remanescente no valor de
12.523 euros foram atribuídos a
outra reserva constituída para o
Projecto Documentação (2005-2009),
já que os documentos que se produ-
zem são uma forma de suporte e
entreajuda para todo o Movimento.

O Projecto Documentação, no se-
guimento do esforço realizado nos
anos anteriores no que diz respeito
à produção de documentação do
Movimento, pretende rever e actua-
lizar até 2009, o conteúdo e a imagem
de todos os documentos do Movi-
mento, bem como produzir outros
novos.

RECEITAS

Donativos
Proveitos financeiros
Proveitos extraordinários

TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS

Encontros
Formação II
Formação I
Reuniões SR
ERI
África
Carta
Documentação
Pessoal
Estrutura

TOTAL DAS DESPESAS

Reserva p/ Projecto África
Reserva p/ Projecto Documentação

160.9689
997
938

162 .903

12.713
-412

0
8.904

25.819
9.978

21.565
11.695
31.451
29.289

151 .075

0
0

155.140
1.671

57.187

213 .998

3.216
1.270
1.860

10.521
24.061
6.705

20.805
18.921
32.036
29.680

149 .075

52.400
12.523

155.000
1.500

35.950

192.450

3.000
16.000
3.000

10.000
25.000
30.450
25.000
15.000
35.000
30.000

192.450

0
0

Orçamento 2006Contas 2005Contas 2004

CONTAS DE 2005
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Durante o ano de 2005, para além do
Encontro dos 50 anos, realizou-se, a
nível Nacional, uma sessão de For-
mação II, em que participaram 50
casais e 3 Conselheiros Espirituais.
Esta formação, que é organizada
principalmente para casais que
assumem responsabilidades, vai
continuar a ter uma especial atenção
do Movimento, estando previstas
para o ano 2006 outras duas (Abril
e Dezembro).

Em Novembro, realizou-se o En-
contro Nacional de Responsáveis,
com a participação de 989 pessoas.
Neste encontro houve várias acti-
vidades conjuntas com as EJNS,
tendo os jovens sido convidadas
pelos casais para o jantar de
Sábado.

Realizaram-se quatro reuniões da
Supra-Região, nos meses de Janeiro,
Abril, Julho e Setembro. Nas últi-
mas três já estiveram presentes os
3 Provinciais, os 13 Regionais, e os
responsáveis pela Comunicação e
Secretariado, para além do Con-
selheiro Espiritual da SR e do Su-
pra-Regional. Na reunião de Julho
estiveram também presentes,
durante a tarde de Sábado, as
Equipas da Comunicação e do
Secretariado.

Realizaram-se ainda durante 2005
duas sessões de Formação com
casais de Angola e Moçambique,
aproveitando a sua vinda a Portugal
para o encontro dos 50 anos e para o
Encontro Nacional de Responsáveis
de Novembro.

Foram publicadas quatro Cartas, o
tema do ano, um pequeno documento
sobre o aborto, os manuais do RE e
do RS, e um novo folheto promo-
cional do Movimento.

Embora as contas correntes estejam
equilibradas, mais se poderia fazer
se todas as equipas se quotizassem.
Não podemos, pois, deixar de referir,
com uma certa apreensão, o facto de
haver cerca de 200 equipas (25%)
que não participam no esforço
comum, já que não se quotizam.

O Orçamento de 2006

O Orçamento de 2006 prevê um
aumento da rúbrica África, em
coerência com as decisões atrás
descritas. A rúbrica Documentação
já tinha crescido em 2005 e pre-
vê-se que estabilize em 2006. Em
2006 prevê-se ainda uma verba
para a realização das duas Sessões
de Formação II, que passam a ser
suportadas pelo Movimento con-
forme decisão recentemente tomada
pela Supra-Região. Efectivamente
trata-se de formar casais a quem
muito vai ser pedido. No lado das
receitas é de destacar a rúbrica
Proveitos Extraordinários que
resulta das contribuições da ERI
e de Espanha bem como das verbas
provenientes das duas reservas
atrás mencionadas (África e Do-
cumentação). Uma análise compa-
rativa da estrutura de custos do
Movimento (ver gráficos) mostra que
as restantes rubricas se mantêm
idênticas.
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À Equipa do Secretariado e a todos os
que contribuíram com o seu saber e
esforço para a contabilização e apu-
ramento das contas do Movimento,
aqui fica o nosso agradecimento.

Bem hajam.

30 de Março de 2006.

CONTAS 2004

Encontros
8% Reuniões 

SR
6%

ERI
17%

África
7%

Carta
14%

Documentaç
ão
8%

Pessoal
21%

Estrutura
19%

CONTAS 2005

Estrutura
20%

Pessoal
22%

Documenta
ção
13%

Carta
14%

África
4%

ERI
16%

Reuniões 
SR
7%

Formação I
1%

Formação II
1%

Encontros
2%

ORÇAMENTO 2006

Estrutura
16%

Pessoal
17%

Documenta
ção
8% Carta

13%

África
16%

ERI
13%

Reuniões 
SR
5%

Formação I
2%

Formação II
8%

Encontros
2%

· Província Sul:
Formação I - 30 Novembro a 3 Dezembro 2006 (ex-Região Sul).

· Província Norte e Centro:
Formação I – 28 Abril a 1 Maio 2006 (coincide com a Formação II de Abril);
EEN – 18 e 19 Março 2006 – Albergaria (relativamente próximo de Aveiro);
EEN – 27 e 28 Maio 2006 – Albergaria.

Próximos Encontros de Equipas Novas (EEN) e de Formação I
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CentrCentrCentrCentrCentro Interioro Interioro Interioro Interioro Interior
DONZÍLIA  E FELISBERTO EIRA

NorNorNorNorNortetetetete
PPPPPororororortototototo

DourDourDourDourDouro Sulo Sulo Sulo Sulo Sul
CentrCentrCentrCentrCentro Litoro Litoro Litoro Litoro Litoralalalalal

AçorAçorAçorAçorAçoreseseseses

CASAL RESPONSÁVEL DA PROVÍNCIA NORTE E CENTRO

As ENS são uma realidade viva e
activa em quase todo o território na-
cional. É disso testemunho a partici-
pação na “Celebração dos 50 Anos”.
A sua expansão vai-se processando
naturalmente, alimentando-se a
esperança de, num futuro próximo,
deixarem de se registar as manchas
escuras ainda existentes no mapa de
Portugal.

Esta promissora expansão gerou a
percepção da necessidade de rever a
actual estrutura do Movimento,
adaptando-a à realidade que já agora
se vive.

Nesse sentido, na mudança da res-
ponsabilidade da Supra-Região, foi
proposto pelo novo casal Respon-
sável Supra-Regional, Ana e Vasco
Varela, a divisão da Supra-Região em
três províncias: Província África,
Província Sul e Província Norte e
Centro, sendo convidado para cada
uma delas um Casal Responsável que
passa a integrar também a Equipa
da Supra-Região.

A Província Norte e Centro, a que
vamos fazer uma breve referência,
compreende as Regiões: Norte, Porto,

Douro Sul, Centro Litoral, Centro
Interior e Açores. Os seus Casais
Responsáveis, juntamente com o
Responsável Provincial, constituem
a Equipa da Província, que realiza
quatro reuniões anuais.

Tal como as restantes, esta Província
é uma estrutura de serviço que, sem-
pre dentro do espírito e da dinâmica
da Supra-Região, se empenha na di-
namização das Regiões que a inte-
gram e na coordenação de algumas
das suas actividades de formação,
passando estas a ser programadas a
nível provincial. Procura-se, desta
forma, rentabilizar recursos huma-
nos e logísticos e enriquecer os En-
contros através de uma maior diver-
sidade de participantes. Este facto
não limita nem condiciona a activi-
dade das Regiões. Antes liberta os
respectivos Responsáveis para novas
iniciativas e torna-os mais disponí-
veis para o apoio aos seus Sectores.

Foi assim que, nesta sua ainda curta
experiência, se formaram duas

da
Falando

Província
Norte e Centro

da
Falando

Província
Norte e Centro
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Equipas Formadoras de Encontros de
Equipas Novas (que realizaram já
quatro Encontros) e uma Equipa de
Formação I, que orientou a Formação
realizada em Fátima de 28 de Abril a
1 de Maio.

A Província não é uma estrutura
desintegrada da Supra-Região. Para
além das suas actividades de carác-
ter provincial, colabora também
directa e empenhadamente nas acti-
vidades de carácter nacional, assu-
mindo a responsabilidade da orga-
nização, programação e orientação
de algumas destas. Assim aconteceu,
no caso da Província Norte e Centro,
com o Encontro e Formação de Pi-
lotos, realizada no mês de Fevereiro,
e voltará a acontecer com a Forma-
ção II e Encontro Nacional de Res-
ponsáveis programados para o ano
de 2006/2007.

 Nesta pequena comunidade pro-
vincial, a “Equipa da Província”,
partilham-se ideias, iniciativas, ale-
grias e dificuldades. Vive-se um es-

pírito de entreajuda e plena união de
esforços, sempre que há empenha-
mento comum em qualquer activi-
dade. Há uma meta em direcção à
qual todos mutuamente se apoiam:
irmanar os equipistas no espírito das
ENS e contribuir para que o carisma
deste Movimento seja por todos
interiorizado e vivido.

 Faz parte do espírito do Movimento
o apoio mútuo no percurso espiri-
tual e humano de cada casal.
É dando e partilhando que nos en-
riquecemos e é nesta vivência que
sentiremos a felicidade do nosso
casamento, o viveremos em diálogo
e alegria e o testemunharemos no
nosso dia a dia. Ao fazê-lo estamos a
testemunhar a riqueza das ENS e a
prestar o melhor contributo para
que também outros a possam vir a
partilhar.

Foi com este espírito que assumimos
a nossa missão, seguros de podermos
contar sempre com apoio e a presen-
ça viva da nossa Mãe e padroeira.

· Reunião da Supra-Região (ECom e ESec): Fátima.
  (30 Junho a 2 Julho 2006)

· Reunião da Supra-Região: Fátima.
  (27 a 29 Outubro 2006)

· Reunião da Supra-Região: Fátima.
  (12 a 14 Janeiro 2007)

Próximas Reuniões da Supra-Região
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A divisão da Supra-Região Portugal
em Províncias tem provado ter sido
uma decisão de grande oportuni-
dade. O número de casais que hoje
integra a equipa da SR é, felizmente,
muito grande, o que exige novas
formas de organização que, man-
tendo intacto o espírito desta pe-
quena comunidade, permitam
executar as tarefas necessárias de
forma equilibradamente eficaz e no
tempo devido.

Neste momento, estamos ainda
numa fase de aprendizagem, ten-
tando perceber a nossa missão e de
que forma a podemos cumprir
melhor, mas sentimos já as grandes
vantagens deste novo formato, que
nos permite servir melhor as ENS e,
ao mesmo tempo, dar mais tempo à
oração e à partilha dentro desta
equipa de serviço. Por outro lado, o
apoio e acompanhamento do casal
supra-regional, Ana e Vasco Varela, e
a colaboração e troca de experiências
entre Províncias têm enriquecido
muito o trabalho.

Na Província Sul, a grande trans-
formação foi a mulitiplicação da
Região Sul em 4 novas regiões – Sin-
tra, Cascais-Oeiras, Tejo Sul e Al-
garve – que, aliada à nomeação dos
casais de ligação às dioceses, vai
possibilitar a divulgação e expansão
das ENS, desejando-se fazer um
esforço especial nas áreas onde essa
expansão tem sido mais difícil.

Têm-se vindo a realizar as activi-
dades habituais das Regiões, estando
em constituição uma nova equipa
para a Formação I, para servir o
conjunto das Regiões da Província,
com coordenação da Paula e do Toni
Pimentel.

Temos como propósito estar, sempre
que possível, presentes nas acções
importantes de cada região, de forma
a conhecer melhor a realidade de
cada uma. Pedimos ao Espírito Santo
que nos ilumine e acompanhe.

RITA E GASTÃO DA CUNHA FERREIRA

CASAL RESPONSÁVEL DA PROVÍNCIA SUL

SintrSintrSintrSintrSintraaaaa

TTTTTejo Sulejo Sulejo Sulejo Sulejo Sul
AlgAlgAlgAlgAlgarararararvvvvveeeee

Cascais-OeirCascais-OeirCascais-OeirCascais-OeirCascais-Oeirasasasasasda
Falando

Província Sul
da

Falando

Província Sul
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Em 18 e 19 de Fevereiro realizou-se
em Fátima o Encontro Nacional e
Formação de Pilotos. Realizou-se,
também em Fátima, nos dias 30 de
Abril a 2 de Maio, uma sessão de

2.ª Encruzilhada
1.ª Encruzilhada
Alimentação
1.ª Reunião de Equipa
Chamados a um Amor Maior
O Movimento das ENS - ao serviço do Amor
A Ligação, teias de Amor
2.ª Reunião de Equipa
Fórum
Alojamento
Acolhimento
Celebração de abertura
O Sector - uma comunidade de equipas
Dever de se sentar
Vigília Mariana
Porque Ele nos Ama, Vamos
Documentação
As ENS - comunidades de Amor
Noite de convívio
Organização/programa
Celebração Eucarística (encerramento)

Avaliação global

4,11
4,16
4,22
4,43
4,43
4,49
4,50
4,51
4,51
4,51
4,51
4,52
4,54
4,54
4,54
4,65
4,70
4,72
4,72
4,72
4,75

4,51

Média
ponderada

FFFFFororororormação IImação IImação IImação IImação II

 Avaliação

GRACIETE

E JOSÉ REBELO

CASAL RESPONSÁVEL
PELO SECRETARIADO

Encontro Nacional e FormaçãoEncontro Nacional e Formação
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um caminho de exigência seja pos-
sível, publicamos o resultado das
avaliações que foram feitas pelos
participantes, em cada uma destas
actividades do Movimento.

Formação II. Ambos os encontros
tiveram uma participação que exce-
deu as expectativas. Porque nos pa-
rece importante avaliar sistema-
ticamente o que fazemos para que

Acolhimento
Organização
Guião
Pontualidade
Alojamento
Alimentação
Oração de abertura
Terço na Capelinha
Eucaristia
O Casal Piloto: Vocação e Missão
O Casal Piloto: Rosto do Movimento
O Casal Piloto: Evangelizador
Viver e anunciar Cristo
Pedagogia de Pilotagem
Organização da Pilotagem
O papel do CE numa Equipa em Pilotagem
Informação, Pilotagem e Ligação ao Movimento
1.ª Encruzilhada
2.ª Encruzilhada - Trabalho de Grupo

Avaliação global

4,25
4,45
4,51
4,41
4,26
4,01
4,28
4,42
4,61
4,32
4,06
4,06
4,04
4,13
4,17
4,21
4,39
4,00
4,33

4,26

4,05
4,30
4,48
4,49
4,46
4,24
4,37
4,36
4,67
4,35
4,27
4,26
4,11

4,29
4,00

4,29

Média
Encontro

Média
Formação Avaliação

EncontrEncontrEncontrEncontrEncontro Nacional e Fo Nacional e Fo Nacional e Fo Nacional e Fo Nacional e Fororororormação de Pilotosmação de Pilotosmação de Pilotosmação de Pilotosmação de Pilotos

de Pilotos e Formação IIde Pilotos e Formação II
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Quando pensa-
mos na Expansão
do Movimento
precisamos de
saber onde mo-
ram os equipis-
tas, onde estão
baseadas as equi-
pas, para orientar
os esforços e fa-
cilitar o acolhi-
mento dos novos
equipistas e das
suas equipas.
A Sofia Moita,
equipista de Lis-
boa, lançou-se à
obra e aqui está o
fruto do seu pri-
meiro trabalho.

Podemos cons-
tatar que há
equipas em 19 das
20 Dioceses do
país, mas também
há muitas paró-
quias onde os
casais não têm a
mesma sorte que
todos nós tive-
mos de poder
crescer com o
apoio do Mo-
vimento. Que
podemos fazer
para os ajudar?

Onde moram

Equipistas?
osos

Onde moram

Equipistas?
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PRISCILLA E JEAN-LOUIS SIMONIS

Queridos amigos

Correio da ERI

«À descoberta de Cristo» é o tema
que estudamos em equipa como
preparação do nosso grande En-
contro internacional de Lourdes.

Porquê este passo? Que sentido dar à
nossa procura? E, ao mesmo tempo,
que sentido dar ao nosso Encontro?
Pessoalmente, para cada um de nós?

É nestas estas perguntas que lhes
propomos reflectir um instante neste
bilhete da ERI.

A vontade do Pai

A vontade de meu Pai é que vos ameis
uns aos outros (Jo 13,34)… que sejais
um como Ele e Eu somos um (Jo 10, 30)…
que sejais santos e irrepreensíveis na sua
presença, no amor (Ef 1, 4).

Ser santos? Que quer isso dizer?
Ousaremos ainda hoje aspirar à san-
tidade sem correr o risco de sermos
acusados de angelismo ingénuo?
Que fizeram de especial os santos
padroeiros do nosso calendário se

não procurar a vontade do Pai imi-
tando o Filho, visto que «ninguém co-
nhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o
Filho o quiser revelar» (Mt 11, 27)?

Esta é, pois, a vontade de meu Pai: que
todo aquele que vê o Filho e n’Ele crê
tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei
no último dia (Jo 6, 40). É a vontade do
Pai para cada um de nós, para cada
baptizado.

E a Carta das ENS lembra-nos: Eles
ambicionam levar até ao fim os compro-
missos do seu baptismo.

«Mas, escreve o Padre Caffarel no seu
editorial da carta mensal de Outu-
bro/Novembro de 1970 (edição fran-
cesa), «é “no e pelo matrimónio” e não “à

CASAL DE LIGAÇÃO À ZONA CENTROEUROPA

LourLourLourLourLourdesdesdesdesdes
2 0 0 62 0 0 62 0 0 62 0 0 62 0 0 6 Santidade»

chamados
«Em Equipa,

à

Santidade»

chamados
«Em Equipa,

à
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margem” da vida conjugal que os casais
das Equipas pretendem procurar a santidade
». Para nós, esposos, essa vontade
passa pelo nosso cônjuge. Não é a
santificação recíproca dos esposos
um dos fins do matrimónio, se não o
principal?

A nossa preparação para Lourdes,
quer lá vamos quer fiquemos em
casa, chama-nos, encoraja-nos, em
primeiro lugar, a pôr-nos a caminho,
individualmente e em casal, «à des-
coberta de Cristo» que nos mostra o
Pai.

Em equipa

Ultrapassando o âmbito estrito de
cada casal, a Carta das Equipas en-
coraja-nos a ajudar-nos uns aos ou-
tros através da nossa vida de equipa:
Porque conhecem a sua fraqueza e os limi-
tes das suas forças, que não da sua von-
tade… e porque têm fé indefectível no poder
da ajuda fraterna, decidiram [os casais]
formar equipa.

Assistimos recentemente à reunião
mensal de uma jovem equipa do
sector de Beirute-Metn, por ocasião de
uma visita de ligação ao Líbano em
Março último.

Estavam no capítulo 4 do tema «À
descoberta de Cristo». Tinham modi-
ficado ligeiramente a pergunta para
a partilha em equipa: «Que apoio me
vem de cada um dos membros da
equipa para crescer na minha cami-
nhada espiritual?». E cada um, por
sua vez, exprimiu com toda a sim-
plicidade e verdade em que campo

particular e concreto cada membro
da equipa o ajudava na sua vida
espiritual: a fidelidade indefectível à
oração conjugal de Georges e Anna,
mesmo nos dias em que voltam tarde
para casa, a participação quotidiana
de Mona na Eucaristia, a presença da
equipa para Samia aquando das inú-
meras viagens profissionais de An-
toine, etc. Anna diz-nos ter desco-
berto a «inveja positivo», ou seja, «a
que me impele a pôr-me a caminho e
a imitar o bom exemplo deste ou da-
quele membro da equipa». E podería-
mos, cada um para si, continuar a
lista dos benefícios da entreajuda
espiritual na nossa equipa. Pode-
ríamos assim (re)descobrir como os
nossos coequipistas nos ajudam a
conformar a nossa vida ao exemplo
de Cristo, a responder ao seu apelo
pessoal.

«Onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, Eu estou no meio deles»
(Mt 18, 21). Aqui tocamos o sentido
profundo da nossa pertença à equi-
pa: a presença de Deus no meio de
nós. Demos-Lhe lugar para que Ele
possa realizar em nós a sua obra de
santificação!

Falando, em outro dos seus editoriais
(Março/Abril de 1973), da equipa
como ecclesiola (pequena igreja), o
Padre Caffarel acrescenta: «Se me
perguntarem o que permite designar com a
mesma palavra, ecclesia, a grande Igreja de
Jesus Cristo e uma pequena reunião de fiéis,
responderei, […]: o pequeno grupo cristão é
verdadeiramente uma célula da Igreja. Ora,
a célula vive da vida do corpo: em cada
célula do meu corpo, toda a minha alma
está pressente e viva. Da mesma forma, em
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cada célula da Igreja, em cada ecclesia, está
presente e viva a grande Igreja, desejosa
de dispensar e de manifestar todas as suas
virtualidades de santificação».

Em Lourdes

Ampliaremos a nossa reflexão no
nosso grande Encontro de Lourdes.
Esperam-se mais de 10 000 pessoas,
o que fará hesitar aqueles de entre
nós que sofrem de agorafobia! E, no
entanto, nessa dimensão universal,
representando cerca de sessenta
países dos cinco continentes, equi-
pistas como nós, de raças, de ex-
pressões e de culturas diferentes,
vão enriquecer-se mutuamente com
a sua experiência vivida à procura

da mesma perfeição em Cristo, sob o
olhar cheio de ternura de Maria, a
primeira entre todos os santos.
Todos à procura do mesmo Pai.

Uma «ecclesia» mais vasta do que a
equipa, composta por uma multidão
de «ecclesiola», universal à imagem
da «grande Igreja». Uma maneira
também de «fazer» Igreja, de a tor-
nar visível a tantos casais isolados,
à procura, se não da perfeição, pelo
menos do aperfeiçoamento.

Que impulso, que encorajamento
para a nossa própria santificação!

Na alegre expectativa de os (re)en-
contrar em Lourdes,

ABRAÇAMO-LOS CALOROSAMENTE.

Ó, Deus, que na Sagrada Família nos deixaste um modelo perfeito de vida familiar vivida na fé
e na obediência à Tua vontade.

Damos-Te graças pela nossa família. Concede-nos a força para permanecermos unidos no
amor, na generosidade e na alegria de viver juntos.

Pedimos-Te, Senhor, que este tempo de preparação para o encontro mundial das família seja
um tempo de intensa experiência de fé e de crescimento das nossas famílias.

Ajuda-nos na nossa missão de transmitir a fé que recebemos de nossos pais. Abre o coração
dos nossos filhos, para que cresça neles a semente da fé que receberam no baptismo. Fortalece
a fé dos nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumenta o amor e a fi-
delidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento
ou dificuldade.

Derrama a tua graça e a tua bênção sobre todas as famílias do mundo, especialmente sobre
aquelas que se preparam para o próximo encontro mundial das famílias em Valência. Abençoa
também o nosso Papa Bento XVI. Dá-lhe sabedoria e fortaleza, e concede-nos a alegria de po-
der recebê-lo em Valência, juntamente com as famílias de todo o mundo.

Unidos a José e Maria, pedimos-Te por Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor. Ámen.

V ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS
Valência, Julho de 2006

Oração para o

Oração para o

Oração para o

Oração para o

Oração para o
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CONSELHEIRO ESPIRITUAL DA ERI

FRANÇOIS FLEISCHMANN

Ao aproximar-nos do Encontro
internacional de Lourdes, qual será o
centro da nossa experiência?

Sabemos, por já termos vivido en-
contros semelhantes, que vamos lá
encontrar um ambiente caloroso; ou
então aspiramos a descobrir a ale-
gria do encontro de equipistas de nu-
merosos países que rapidamente se
juntam no mesmo espírito. Para lá
das diferenças de língua e de cultura,
o fundo comum está tão profunda-
mente enraizado na vida dos casais
das Equipas que as partilhas não
podem ser superficiais.

Ao dirigir-me tanto aos participan-
tes de Lourdes como aos que não
podem ir, convido-os a ir mais fundo
no que realmente fundamenta a
nossa unidade, em especial por oca-
sião deste Encontro que diz respeito
a todo o Movimento.

Temos em comum a mesma procura,
a que a Carta nos propõe, para ten-

Para as Equipas e para o Movimento,
a Eucaristia é o lugar primordial
do nosso enraizamento na Igreja de Cristo.

tarmos responder a uma real exigên-
cia espiritual na vida dos nossos ca-
sais e das nossas equipas, bem como
na nossa vida de fiéis na Igreja.
Todos somos chamados a celebrar a
beleza do matrimónio e a testemu-
nhá-la na sociedade onde ele é tão
fragilizado e desvalorizado.

Mas que é que nos permite ser fiéis a
esse «caminho de santidade» que é o
matrimónio? Esperamos que o En-
contro de Lourdes nos torne mais
atentos à fonte viva, ao amor que
vem de Deus. A reflexão dos interve-
nientes e a partilha nas equipas

inspirarão as nossas orientações,
mas o cume desses dias será sempre
a Eucaristia.

Quer vamos a Lourdes quer tenha-
mos que ficar longe, lembrar-nos-
-emos da palavra de São Paulo: «O
pão que partimos não é comunhão
com o corpo de Cristo? Uma vez
que há um único pão, nós, embora

Comunhão

Reunir-nos
em

Comunhão

Reunir-nos
em
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muitos, somos um só corpo, porque
todos participamos desse único pão»
(1 Cor 10, 16-17).

Para os casais, a Eucaristia «com-
pleta a união que o sacramento do
matrimónio estabeleceu», como disse
o Padre Caffarel.

Para as Equipas e para o Movimento,
a Eucaristia é o lugar primordial do
nosso enraizamento na Igreja de
Cristo.

Quando recebemos o Corpo de Cris-
zto, recordamos aquela palavra de
Santo Agostinho: «Tu ouves esta pa-
lavra: “o Corpo de Cristo” — e res-
pondes: “Ámen”. Então, sê um mem-
bro de Cristo, para que o teu “Ámen”
seja verdade (Sermão 272). Por ou-

tras palavras, que cada um, onde
quer que se encontre, confesse no
acto de fé da comunhão a sua per-
tença ao Corpo único «sob um único
Chefe, Cristo».

Saibamos não separar o Corpo euca-
rístico do Corpo místico, pois na fé
reconhecemos que é o mesmo Corpo
do Senhor. Nesta perspectiva, as
distâncias geográficas ou culturais
têm menos importância. O Encon-
tro será uma experiência de comu-
nhão de todo o Movimento.
Todos nós, alimentados pelo Pão da
vida, seremos ainda mais generosa-
mente solidários com toda a huma-
nidade que Deus ama com o mesmo
amor infinito em seu Filho Jesus
Cristo.

· Sessão de Formação II: Fátima.
  (28 Abril a 1 Maio 2006)

· Colégio Internacional 2006: Lourdes.
  (Setembro 2006: Terça-feira 12 à tarde a Sexta-feira 15 à tarde)

· Encontro Internacional 2006: Lourdes.
  (Setembro 2006: Sábado 16 à tarde a Quarta-feira 21 depois de almoço)

· Sessão de Formação Internacional 2006: Lourdes
  (Setembro 2006: Quarta-feira 21 à tarde a Domingo 24 depois de almoço)

· Sessão de Formação II: Fátima.
  (30 Novembro a 3 Dezembro)

Próximos Encontros Nacionais e Internacionais
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MARIA  REGINA E CARLOS HEISEEm Março último, teve lugar em
Bogotá, na Colômbia, o Primeiro
Encontro dos Movimentos Eclesiais
e das Novas Comunidades da Amé-
rica Latina. Este encontro, que tinha
como tema «Discípulos e Missionários de
Jesus Cristo hoje», foi proposto pelo
Conselho Pontifício para os Leigos
e pelo Conselho Episcopal Latino-
-americano — CELAM.

Participaram neste encontro 160
pessoas, das quais cerca de 32 bis-
pos, numerosos padres e leigos, de
entre os quais 8 casais. Estavam re-
presentados cerca de 45 movimen-
tos e novas comunidades. Coube-nos
a nós, Maria Regina e Carlos Eduar-
do Heise (ERI) e ao Padre Ricardo
Londoño (Conselheiro Espiritual da
Província Centro da Supra-Região
Hispano-americana), representar o
Movimento das Equipas de Nossa
Senhora.

O Encontro começou com a leitura de
uma mensagem de Sua Santidade o
Papa Bento XVI, seguida de uma sau-
dação feita pelo Cardeal Stanislaw
Rilko, presidente do Conselho Ponti-
fício para os Leigos. A seguir, inter-
veio o Cardeal Francisco Javier Erra-
zurig, presidente do CELAM, para

situar este acontecimento no âmbito
da preparação da V Conferência do
Episcopado Latino-americano e das
Caraíbas, que terá lugar em Maio de
2007, em Aparecida do Norte, no
Brasil.

Para sublinhar alguns aspectos deste
encontro, gostaríamos de mencionar
alguns pontos que nos tocaram de
maneira particular. Em primeiro
lugar, sentimos uma abertura da
hierarquia relativamente aos movi-
mentos eclesiais e às novas comu-
nidades como nunca antes se tinha
visto. Dizia-nos um bispo brasileiro
que, para ele, este encontro marcava
um “ponto de viragem” na história
da nossa Igreja. Durante a leitura da
mensagem do Papa, sentimos a sua
estima, a sua ternura e o seu respeito
para com este povo de Deus con-
sagrado por um certo carisma. No
fim do encontro, com as palavras
conclusivas de Monsenhor Stanislaw
Rilko e de Monsenhor Carlos Aguiar
Retes (vice-presidente da CELAM),
tivemos praticamente um fecho de
ouro.

CASAL DE LIGAÇÃO
À ZONA AMÉRICAS

NOTÍCIAS
INTERNACIONAIS
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Outro aspecto que nos marcou foi a
atitude dos bispos, que estavam ali
não para dizer aos leigos o que fazer
mas simplesmente para solicitar a
sua colaboração. Deixaram perceber
claramente que as reflexões que par-
tilhámos em diferentes grupos de
trabalho eram esperadas como ele-
mentos para o enriquecimento da
próxima Conferencia Episcopal atrás
referida.

Da dinâmica do encontro fizeram
parte comunicações ou mesas re-
dondas seguidas de debates e de-
pois de grupos de trabalho, com pos-
terior apresentação da síntese dos
grupos.

Compreendemos que este primeiro
encontro era o início de uma longa
caminhada. Percebemos também que
muitos participantes estavam mais

preocupados em «promover» o seu
movimento do que em ouvir e
aprender com os outros, talvez
devido à falta de experiência de
caminhada em Igreja.

No fim do Encontro, lembrando a
mensagem do Papa, em que Bento
XVI afirmava «que os Movimentos e as
Novas Comunidades contribuem para dar
um novo impulso à evangelização de todos
os sectores da sociedade, ao mundo do
trabalho e da família, da cultura e da edu-
cação, em suma, em todos os lugares em
que a vida dos homens hoje se desenvol-
ve», foi redigida e enviada ao Papa
uma carta, em que se registam três
prioridades:

a) a formação cristã;
b) o forte anúncio do Evangelho;
c) a atenção especial aos que sofrem,
aos pobres e aos excluídos.

Estão, finalmente, em serviço os endereços de e-mail tipo xxx@ens.pt para os quadros do Movimento.
Pretende-se, com este serviço, assegurar uma comunicação mais fácil entre todos os casais e as
estruturas do Movimento.Este endereços cobrem todas as estruturas até ao nível de Sector.

Com este sistema assegura-se uma maior estabilidade de endereços, já que os endereços serão
independentes de quem exerce, em cada momento, as funções correspondentes.

Numa primeira fase o correio enviado para um endereço xxx@ens.pt será automaticamente
reenviado para o endereço real de e-mail do destinário e apagadas do servidor ens.pt, competindo
ao Casal Responsável dos endereços, o Mailmaster (mailmaster@ens.pt), gerir todo o sistema.

Todas as informaçãoes referentes a alterações de endereço real ou de preferências de envio
deverão ser comunicadas ao Mailmaster.

Logo que o sistema entre numa fase de estabilidade poderão vir a ser facultadas outras modalidades
de acesso (via Webmail ou POP3, para Outlook ou equivalente).

Os endereços agora criados estarão disponíveis no site, na página de Contactos.

Esperamos pelas vossas sugestões e comentários.

xxx@ens.pt

Maria Leonor e João Matos
mailmaster@ens.pt
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Reflectindo...

Queridos Amigos,

Ao longo do tempo temos vindo a
constatar que compreendemos e
vivemos melhor a metodologia do
nosso movimento das ENS quando
pilotamos uma nova equipa! É, por
um lado, a necessidade de a apro-
fundar mais e, por outro, o desafio
próprio da exigência de quem ne-
cessita de transmitir algo de impor-
tante com coerência de vida. De facto,
as “coisas de Deus” só se conseguem
transmitir por quem as vive e as
nossas dificuldades nessa matéria
têm sido compensadas, primeira-
mente pela acção do Espírito Santo
que, através de alguém, nos desafiou
a essa missão, e por isso está pre-
sente garantindo-nos o Seu apoio in-
condicional, e depois pela qualidade
dos pilotados, normalmente pessoas
com uma sede inesgotável de Deus,
que nos enriquecem sempre mais do
que eles próprios imaginam.

Em todas as nossas pilotagens sen-
timos a necessidade e a preocupação
de insistirmos muito no tempo da
partilha. De facto, é fácil pôr as pes-
soas a conversar no tempo da refei-
ção. É fácil reunir as pessoas num

tempo de oração, mesmo aquelas que
têm pouca experiência de encontro
com Deus. É fácil ainda pôr as pes-
soas a debater um tema, muitas
vezes interessante, por vezes mesmo
no abstracto, com maior ou menor
facilidade de compreensão. Mas
torna-se já mais difícil pôr as pes-
soas a falar da sua própria expe-
riência de vida, do seu esforço no dia
a dia ao longo do mês.

Facilmente entendemos que, se não
insistirmos na vertente da partilha,
não é depois da pilotagem que ela
acontece. E se esse momento é mal
introduzido nas reuniões da equipa,
também desaparece pouco tempo
depois de concluída a pilotagem.
Vejamos porque sentimos de facto
esse momento da Partilha como um
dos mais importantes.

O Papa João Paulo II, na introdução
que faz na sua exortação apostólica
“Familiaris Consortio”, fala-nos em três
valores essenciais: a importância de
crescermos na Fé, na consciência da
existência de Deus na nossa vida e no
compromisso que isso representa
com Ele; a importância de crescer-
-mos na  Sabedoria, que nos dá o dis-

EQUIPA

Vida
em

Movimento

Vida
em

Movimento

Um perUm perUm perUm perUm percurcurcurcurcurso de conso de conso de conso de conso de convvvvvererererersão conjugsão conjugsão conjugsão conjugsão conjugalalalalal
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cernimento necessário para distin-
guir o bem do mal; a importância de
nos deixarmos transformar por esse
crescimento sustentado da Fé e da
Sabedoria, ou seja, a urgência da
Conversão. Se a estes três valores
juntarmos o valor da Confiança
temos a síntese dos tempos de uma
reunião de equipa.

De facto, todos esses valores coexis-
tem em todos os tempos da reunião,
mas cada tempo da reunião está
mais vocacionado para o cresci-
mento de cada um desses valores: o
Jantar, com a força que a refeição tem
na tradição cristã, bem como o Pôr
em Comum, são tempos mais voca-

enriquece o Amor próprio, mas aque-
la que nos faz compreender melhor o
verdadeiro Amor; por fim, o momen-
to da Partilha assinala as etapas de
Conversão de cada um e de cada
casal ao longo da vivência do mês.

Esta associação de valores aos tem-
pos de uma reunião ajuda-nos a
compreender o que de facto se perde
na vida de uma equipa, de um casal,
ou de um elemento, quando começa
a falhar sistematicamente um dos
tempos de uma reunião. Facilmente
percebemos que todos os tempos são
mportantes. Mas, de facto de nada
vale crescermos na Fé, de nada vale
crescermos na sabedoria, se isso

não provocar
em nós uma
dinâmica de
conversão, se
insistirmos em
oferecer resis-
tência à nossa
transforma-
ção interior.

No mínimo, continuando tudo na
mesma, aumentam as nossas respon-
sabilidades, pois diminui a nossa
inocência.

Como alguém dizia, Satanás acredita
que Deus existe e tem mesmo uma
sabedoria maior que a do homem,
apenas não se quis nem se quer
transformar, apenas não se quis, nem
se quer converter!...

E parece não haver dúvidas que as
portas da conversão são sempre as
mesmas, a aproximação de Deus
passa necessariamente pela relação
com Ele. Não há conversão sem
relação com Deus. E daí a importân-

Mas que força poderemos nós fazer?
Só Deus é a nossa força…
Sem Ele não seremos capazes de nada,
mas com Ele seremos capazes de tudo.

cionados para o crescimento da Con-
fiança - também os apóstolos se reu-
niam à porta fechada; o momento de
Oração vai aprofundando a cons-
ciência da presença de Deus na reu-
nião, a certeza de que Ele faz parte
da Equipa como qualquer outro ele-
mento, e podemos dizer que Ele é
mesmo o elemento mais assíduo, por
isso, este momento torna-se mais
vocacionado para o crescimento da
Fé; o momento do Tema, onde acon-
tece o debate, numa perspectiva
cristã, de qualquer assunto previa-
mente escolhido, está mais voca-
cionado para o crescimento da Sabe-
doria, não propriamente aquela que
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cia dos pontos de esforço: a expe-
riência da oração e da meditação da
Palavra de Deus necessárias à dita
relação – note-se que não basta falar
a Deus, é necessário também escutá-
-l’O a experiência do Dever de Sentar
que, aliada à oração em casal, nos faz
descobrir o quão real é a presença de
Deus na relação conjugal; a experiên-
cia da regra de vida, que nos
educa o espírito de renúncia
a tudo o que nos afaste de
Deus para abraçarmos tudo
o que d’Ele nos aproxima;
a revisão de vida que nos é
proporcionada pela quebra
da rotina quotidiana num
retiro anual.

A metodologia do nosso Mo-
vimento das ENS, estando vocacio-
nada para o desenvolvimento de
uma espiritualidade conjugal, só po-
derá ser bem sucedida se nos levar
a percorrer um verdadeiro caminho
de conversão individual e em casal,
o qual é necessariamente inesgotável.
Daí a enorme importância da prática
dos pontos de esforço no dia a dia do
mês que posteriormente enriquecem
naturalmente o momento da partilha
na reunião.

A sociedade parece querer viver sem
Deus e por isso torna-se urgente
decidirmo-nos definitivamente por
Ele, colocando-O no centro da nossa
vida, no espaço da nossa família, no
interior de cada um dos nossos
corações.

A tensão que se vive no interior da
sociedade parece o jogo do esticar da
corda: de um lado puxam aqueles que

defendem os contravalores do pra-
zer, do poder, do ter, do edonismo,
etc; do outro lado da corda puxam
aqueles que defendem os valores da
Paz, da Solidariedade, da Caridade,
do Amor, da autenticidade da pre-
sença de Deus, mais perceptível por
uns que por outros, etc. Como todos
sabemos desde crianças, perdem o

Com Deus no interior
dos nossos corações
possuímos a humildade
necessária para
reconhecermos os nossos
erros e aquilo em que
podemos melhorar .

jogo aqueles que desistirem de fazer
força!

Mas que força poderemos nós fazer?
Só Deus é a nossa força… Sem Ele não
seremos capazes de nada, mas com
Ele seremos capazes de tudo.

Observem como é maravilhosa a
forma como Deus nos criou!... A for-
ma como Deus nos distinguiu!... So-
mos as únicas criaturas a quem Deus
deu a honra, ou, se quiserem, o pri-
vilégio, de podermos conter no inte-
rior de cada um dos nossos pequenos
corações a Sua presença total, o Todo
Deus - em Corpo, Sangue, Alma e
Divindade.

Grandes rios de graças e de bênçãos
nos são continuamente derramadas
do Céu, no dia a dia, por Ele, que em
cada Eucaristia experimenta nova-
mente a sua morte e ressurreição,
constituindo-Se nosso verdadeiro
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alimento! Como é pena passarmos
tantas vezes ao lado dessas graças e
dessas bênçãos que Ele nos oferece,
ou recebendo-as as desperdicemos
tornando-as inconsequentes na
nossa vida.

Com Ele é mais fácil caminhar.
Percebemos facilmente os nossos
erros. Ele dá-nos o Dom do arre-
pendimento e enche-nos da sua mi-
sericórdia.

Vai convertendo gradativamente
os nossos sentimentos, as nossas
palavras, os nossos actos, a nossa
vida… Como é infinita a sua Bonda-
de, infinito o seu Amor, para Se de-
dicar totalmente a cada um, guian-
do-o no percurso da vida, apagando
todos os seus medos, todas as suas
inquietações. Que mais podemos
pretender?

Carlo Martini afirma que a “expe-
riência demonstra que só nos arre-
pendemos daquilo que julgamos que
poderíamos ter feito melhor”, e, por
isso, “quem não reconhece os seus
erros, continua agarrado a eles, por-
que não vê nada melhor diante de
si”. Com Deus no interior dos nossos
corações possuímos a humildade
necessária para reconhecermos os
nossos erros e aquilo em que po-
demos melhorar.

É esse o Espírito em que se devem
viver os pontos de esforço no dia a
dia, ao longo do mês. Vividos com
este Espírito, o momento da partilha
na reunião torna-se dos momentos
mais fortes, mais bonitos, porque
nele se dá também a entreajuda
através das diversas sensibilidades
e formas de viver o mesmo e único
Deus.

Naturalmente que assim a dinâmica
de conversão acontece, individual-
mente e em casal, e a Alegria que se
sente acaba por ser uma Alegria
Divina, porque é também de Deus.
Ele próprio também a sente e con-
tagia-nos essa Alegria que é bem
diferente daquela que provém de
uma mera satisfação humana de
outra natureza.

E essa Alegria Divina faz-se sentir
em cada uma das famílias, em cada
uma das equipas, no Movimento
mais alargado, na comunidade da
Igreja e na sociedade em geral.

É certamente por isso que pratica-
mente só conhecemos casais alegres,
animados de uma mesma Esperança,
em todos aqueles que vivem, com
autenticidade e perseverança, a me-
todologia sugerida pelo Movimento.

JOANA E SAMUEL  SANCHES

LISBOA 100
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Nota sobre a

Procriação
Medicamente

Assistida

Procriação
Medicamente

Assistida

O Conselho Permanente da Confe-
rência Episcopal Portuguesa, reunido
a 10 de Janeiro de 2006, em Fátima,
tomando conhecimento de um de-
bate parlamentar relativo ao pro-
jecto de Lei que regulará a procriação
medicamente assistida, decidiu ma-
nifestar a sua posição.

Reconhecendo o anseio sério de
muitos casais em solucionar o seu
problema de infertilidade ou de este-
rilidade, após impossibilidade de
recurso a outros meios, bem como
acolhendo a necessidade de uma lei
que regule e estabeleça as fronteiras
entre o cientificamente possível e o
eticamente aceitável, consideramos,
pelo serviço à dignidade da pessoa
humana a que nos obrigamos, que
este método deve atender ao direito
da criança que irá nascer, como fim
em si mesma e não resultado de um
direito paterno ou materno sem
limites.

Para além das exigências morais que
recomendamos aos cristãos, julga-
mos ser nosso dever alertar a socie-

dade para alguns limites que a fu-
tura lei não deveria ultrapassar, a
saber:

1. As técnicas de procriação medi-
camente assistida devem ser reser-
vadas a casais heterossexuais, para
assegurar o dever ético de oferecer ao
novo ser um homem como pai e uma
mulher como mãe. Não admita o
recurso a gâmetas fora do casal em
virtude da grave dissociação entre
paternidade genética e social.

2. Não considere aceitável o recurso
a mães portadoras porque atinge a
interacção profunda entre a criança e
a mãe e porque experiências noutros
países têm gerado muitas situações
intoleráveis de conflito entre os pais
biológicos e a mãe portadora, com
enorme prejuízo para a criança a
gerar.

3. Sendo o embrião uma vida huma-
na dotada de dignidade, as técnicas
usadas devem evitar a existência de
embriões excedentários, mesmo
destinados a uma segunda gravidez
do casal. De nenhum modo estes
embriões sejam utilizados para a
investigação, enquanto vivos.

Fátima, 10 de Janeiro de 2006.

CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA
CONSELHO PERMANENTE
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No passado dia 25 de Janeiro, nove
meses após a sua eleição para a cá-
tedra de Pedro, o Papa Bento XVI
publicou em Roma, a sua primeira
Encíclica. Intitulado Deus caritas est
(Deus é amor), o documento, mais do
que um discurso-programa, é uma
meditação – bem fundamentada em
termos filosóficos e teológicos, em-
bora apresentada numa linguagem
simples e apelativa – sobre o tema
do amor.

A descoberta do Deus que “é amor” é
a experiência fundamental que mar-
ca o itinerário de fé do Povo bíblico.
Não se trata, para Israel, de uma
descoberta que resulta de uma refle-
xão teórica, mas de uma experiência
histórica, existencial, realizada nos
passos concretos da existência. O
Povo de Deus fez, ao longo do seu
percurso pela história, a incrível ex-
periência de um Deus que ama pes-
soalmente, de maneira gratuita e
eterna, cada homem e cada mulher.

A revelação desse Deus que ama para
além de toda a medida, atingiu o seu
momento culminante em Jesus Cris-

to, o Deus que “veio habitar connos-
co” (Jo 1, 14) e que, com gestos con-
cretos de perdão, de solidariedade,
de misericórdia, de serviço, de doa-
ção, manifestou a todos os homens e
mulheres – particularmente aos po-
bres, aos maltratados pela vida, aos
excluídos da sociedade – o rosto
materno e paterno de Deus. A sua
morte na cruz é a manifestação su-
prema de um amor que vai para
além de toda a medida: “ninguém
tem maior amor do que aquele que
dá a vida pelos amigos” (Jo 15, 13).

O encontro de cada homem e de cada
mulher com esse Deus que “é amor”,
não pode ser uma experiência con-
templativa sem consequências,
vivida e conservada em circuito fe-
chado. “Se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar-nos uns
aos outros” (1 Jo 4, 11). Quem desco-
bre o amor de Deus, não pode deixar
de tornar-se profeta do amor no
meio do mundo e dos homens. É por
isso que, na segunda parte da Encí-
clica, Bento XVI reflecte sobre a prá-
tica eclesial do amor ao próximo.

Profetas do AmorProfetas do Amor

servidores
da

caridade

servidores
da

caridade

PADRE JOAQUIM MANUEL GARRIDO MENDES

in Lúmen
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Num percurso que nos leva desde a
comunidade primitiva de Jerusalém
até ao tempo actual, o Papa mostra
que a Igreja sempre entendeu como
sua missão fundamental a atenção
aos sofrimentos e às necessidades do
mundo e dos homens, particular-
mente dos pobres, dos débeis, dos
excluídos.

No início do terceiro milénio, consi-
derando os desafios que o mundo
apresenta, faz todo o sentido recor-
dar aos crentes que o amor é o cerne
da existência cristã. O culto do indi-
vidualismo, o endeusamento da
técnica, as fracturas sociais e civili-
zacionais, os esquemas de exploração
e de alienação, contribuem para au-
mentar, todos os dias, o imenso rol
dos sofredores, dos solitários, dos ca-

rentes de amor e de compreensão; e,
nesse quadro problemático, compete
aos crentes dar testemunho, com ges-
tos concretos, de um Deus com cora-
ção, que continua, hoje como ontem,
a lançar sobre o mundo um olhar de
bondade, de ternura, de misericórdia.

A Encíclica Deus caritas est faz pensar.
Constitui, para cada crente e para
cada comunidade cristã, um desafio
a redescobrir o essencial. O cristia-
nismo não é uma lei ou uma moral;
as comunidades cristãs não são em-
presas onde se privilegiam questões
institucionais ou organizativas. O
cristianismo é o encontro com o Deus
que “é amor”; e é, também, como
consequência desse encontro, o servi-
ço da caridade. Não há cristianismo
onde não há amor.

MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA, NÓS ADMIR, NÓS ADMIR, NÓS ADMIR, NÓS ADMIR, NÓS ADMIRAMOS-AMOS-AMOS-AMOS-AMOS-TETETETETE

MARIA DE BELÉM, QUE SE MARAVILHA COM JOSÉ
DIANTE DE JESUS RECÉM-NASCIDO
E SE ASSOCIA À NOSSA ORAÇÃO DE PAIS,
MARIA DAS CAMINHADAS PARA O EGIPTO E ISRAEL
SUBMISSA À VONTADE DE DEUS ATRAVÉS DOS IMPERATIVOS DA EXISTÊNCIA
MARIA DO TEMPLO, QUE ESTREMECE DE ANGÚSTIA COM JOSÉ
ANTES DE LHE SER REVELADO QUE O SEU FILHO
PERTENCIA AGORA A DEUS E À SUA MISSÃO,
MARIA DE NAZARÉ PRESENTE NO QUOTIDIANO DA NOSSA VIDA,
MARIA DE CANÁ, ATENTA ÀS NOSSAS FALTAS DE VINHO,
MARIA DO CALVÁRIO, QUE NOS ACOLHE ATRAVÉS DO SEU FILHO MORIBUNDO
E NOS GUARDA SOB A SUA PROTECÇÃO
COM AS NOSSAS DIFICULDADES, OS NOSSOS SOFRIMENTOS E OS NOSSOS MEDOS
MARIA DA PÁSCOA, VISITADA PELO SEU FILHO GLORIOSO,
MARIA DO PENTECOSTES, QUE NOS CONVIDA A ACOLHER O ESPÍRITO,
MARIA DA ASSUNÇÃO, QUE NOS PRECEDEU NA GLÓRIA,
PRIMEIRA CRIATURA A APROXIMAR-SE DA TRINDADE
E MAIS QUE NUNCA NOSSA MÃE.

GERMAINE E FRANCIS
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Padre João

O maior progresso social é viver com
Jesus.

O maior progresso social é viver com
os pobres.

Falar-vos sobre a Nova Evangeliza-
ção, neste dia em que começa a etapa
de Lisboa do ICNE, é para mim um
motivo de agradecimento e de pedido
a Cristo: «Fica connosco Senhor, por-
que vem caindo a noite».

A 1.ª reflexão vou apresentá-la no
contexto da narração de um aconte-
cimento recente. Dia 17 de Outubro
celebraram-se os 60 anos da criação
da FAO — organismo das Nações
Unidas que se preocupa com a agri-
cultura e a alimentação.

Na freguesia do Seixal, os professores
do 1.º ciclo falaram disso às crianças
e estas, depois de terem falado com
os seus pais, vieram oferecer, cada
uma delas, um pacote de leite uma
lata de atum, ou outro alimento ao
grupo paroquial Ajuda Fraterna que
procura atender pessoas em necessi-
dade. Perguntei a essas crianças para
quem eram os alimentos que ofere-
ciam e disseram logo que eram para
crianças pobres. Ao que eu pergun-
tei: «E vós, não sois pobres?!». Fica-
ram muito surpreendidas. Então,
procurei explicar-lhes. Reparai bem:

«Quando vedes pessoas a precisarem
de ajuda, ficais felizes ou tristes?».
Todas disseram que ficavam tristes.

«Então, se alguém as ajudar elas vão
voltar a ter alegria e esperança, e vós
ao vê-las agora já ajudadas, ides fi-
car felizes com elas ou tristes?» Tam-
bém prontamente responderam que
iriam ficar felizes. Logo eu conclui
que, enquanto tivermos pessoas a
precisarem de ajuda e a não a en-
contrar, todos somos pobres, porque
não temos a alegria de ver a todos
amados.

«Compreendestes bem o que vos quis
dizer com esta narração?

Normalmente pensamos que são
pobres os outros, mas não é assim:
todos somos pobres. E, se uns não
encontram ajuda ou não a sabem
procurar, ou têm dificuldade em re-
cebê-la, outros não ajudam, ou não
sabem ajudar e têm dificuldade em
reconhecê-lo. Para além de que a
verdadeira alegria não é estar feliz
consigo mesmo, mas com os outros.»

Considero que esta narração é apta a
apontar o que seja a Nova Evange-
lização.

Mas, antes de avançar, quero intro-
duzir outro elemento.

São João Baptista preocupava-se
muito, procurando que os seus con-
temporâneos abandonassem os ca-
minhos injustos que seguiam e pas-
sassem a praticar obras justas1 .

1 O mesmo é dizer as obras santas.

“O Maior Progresso Social  é o Regresso a Nazaré”
(Padre Américo)
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Porém, São João Baptista claramente
não esperava que os injustos pudes-
sem fazer justiça.

Este é um dado estável e permanente
para o presente e para o futuro. O
homem não pode adorar a obra das
suas mãos. O homem não pode ado-
rar-se a si mesmo, sob pena de cair
sobre ele esse facto, de matar e
morrer.

O grande erro de hoje não é simples-
mente o homem desprezar ou acusar
o outro homem: o verdadeiro perigo
dessa atitude é o homem negar-se a
si mesmo, não se encontrar ou des-
truir-se como homem.

Não há um problema sobre Deus e
outro sobre o homem.

Tudo é uma realidade única e una.
Nunca se poderá encontrar com ver-
dade o homem sem encontrar o Deus
verdadeiro e nunca se poderá en-
contrar o Deus verdadeiro sem que
Ele nos leve a encontrarmo-nos con-
nosco mesmos em verdade.

(Também encontrar a obra é encon-
trar o artista).

São João Baptista esperava de Deus a
Palavra da justiça.

Ele queria ser um homem, queria ser
a voz da Palavra. Ele não era menti-
roso, não aceitou passar por sábio ou
mestre: ele sempre pediu a Deus que
lhe iluminasse os olhos, que o fizesse
ver.

Mas São João Baptista estava tam-
bém bem longe dos homens do (seu)
nosso tempo que esperavam mudar o
mundo com palavras, leis, regula-

mentos, censuras e prisões, propa-
gandas e calúnias.

Ele bem sabia que ter por bem a jus-
tiça, não é de facto nenhum bem mas
o pior dos males, a não ser que pos-
samos começar a praticar o bem que
vemos, até que ele se realize em nós e
em todos.

A verdadeira felicidade é trabalhar,
estou a dizer: a verdadeira felicidade
é Deus, não apenas dar-nos luz para
vermos o que é santo e justo, mas
logo, pela Sua Misericórdia, se Lho
pedirmos e recebermos, dar-nos
também a graça de termos força
para, cheios de gratidão, abando-
narmos o mal e, até à morte corporal,
incansavelmente, fazermos o bem
que Ele mesmo nos mostrará.

Quando Jesus vai ao seu encontro,
São João Baptista pede-Lhe: «Bap-
tiza-me, no fogo e no Espírito Santo».
E Jesus, que o pode santificar, diz:
«Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo». Aquele que vem
ao seu encontro, vem também ao
encontro do mundo para que o mun-
do seja salvo por Ele.

Evangelizar é deixar-se Evangelizar.
Tanto como para que uma vela dê luz
é necessário que a receba. Só Jesus
Evangeliza. Se nos deixarmos en-
contrar por Ele, a nossa vida mudará
tanto que será como luz nas trevas
da cidade.

Preso, São João Baptista pôde mesmo
assim morrer em paz, porque os seus
olhos tinham visto a salvação de to-
dos os povos2 . E se alguma dúvida

2 São João Baptista (e nós) é irmão (filho) de
Simeão.



35

teve, ou tiveram os seus discípulos,
estes foram interrogar Jesus se em
verdade era Ele quem havia de vir ao
mundo3 . Qual foi a resposta de Jesus?
Palavras? A resposta não é antes um
facto?: «Os cegos vêem, os coxos an-
dam e a Boa Nova é anunciada aos
pobres»4 .

Voltemos a olhar para as crianças e
seus pais. Olhemos concretamente
para Jesus, Maria e José. A acção
evangelizadora de Jesus5  começa na
sua Anunciação.

Nos dias da Virgem Maria não sa-
bíamos que a participação do homem
e da mulher na geração dos filhos é
simétrica. A mulher dá ao filho uma
célula sua, o óvulo, e o homem dá ao
filho uma célula sua, o espermato-
zóide. Não, não era isso que se sabia.
O que a experiência levava a ter por
certo era que a mulher se compor-
tava como um campo que para dar
trigo precisava de ser semeado. A
participação do homem e da mulher
na geração dos filhos não era tida
então como simétrica. O homem é
que dava os filhos à mulher, ela re-
cebia-os e alimentava-os, cheia de
alegria e gratidão.

Jesus é, então, dado a Maria. Verda-
deiro homem, é Filho de Deus Pai e a
sua primeira Palavra, que vence as
trevas deste mundo, é em verdade

desde logo toda essa: o homem vivo é
Filho de Deus. O homem não tem
poder sobre a vida do outro homem.
Os pais não têm poder sobre a vida
dos filhos. A vida é um dom de Deus.
Desprezar a vida do mais pequenino
dos homens é ter olhos e não ver, é
ser cego; é ser chamado à vida e es-
colher a morte.

Também São José nos testemunha a
verdade, porque a viu e a aceitou,
realizando-a: Jesus é meu filho, sem
deixar de ser Filho de Deus e de Ma-
ria6 . Mais, considero o que vou agora
dizer como sendo ainda maior do que
o que já disse: São José aceitou com
uma alegria, GRATIDÃO E AMOR
INDIZÍVEL a Virgem Santa Maria,
Esposa de Deus, Mãe de Jesus, como
sua esposa verdadeira, que Deus lhe
deu.

O Matrimónio, o Amor Esponsal é
vivido (já) neste mundo, que desde o
pecado todo o homem espera e pro-
cura, mesmo quando não o sabe.
Deus o deu de novo à humanidade
por seu Filho Jesus Cristo e os que até
hoje mais perfeitamente O receberam
foram Maria e José.

Educar é defender do mal. É velar e
trabalhar para que o bem que vem de
Deus seja reconhecido, recebido, en-
raíze, cresça e dê fruto abundante.

A Virgem Santa Maria e São José
Operário são verdadeiros modelos,
cada um a seu modo, de educadores.

Eu mesmo chego a pensar que seria
hoje mais defensável, entendível e

3 Sim, como poderia Deus abandonar para
sempre a obra das suas mãos? E, esperá-Lo
já é viver.
4 Eu vejo-nos a nós nos cegos e coxos, e
naqueles a quem chamamos pobres nos
pobres a quem é anunciada a Boa Nova.
5 Feito homem.

6 É grande este mistério: digo-o em relação a
Cristo e à Igreja.
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ajustado, que falássemos em Nova
Educação, antes que em Nova Evan-
gelização. Ou então, digo que en-
tendo a Evangelização como uma
Educação: livrar o homem do mal,
trabalhar para que desde pequenino
ele cresça em santidade e graça.

Quando São João Baptista indicava:
«Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo», já a Virgem
Santa Maria e São José o tinham ex-
perimentado em primeira pessoa. E
não só eles, mas também todos os
mais que viram o Menino e adora-
ram a Deus.

Mas também, quando nós escutamos
aquelas palavras do Baptista na
Missa, antes da Comunhão, já Maria
e José espiritualmente se tinham
sempre alimentado de Jesus, a quem
alimentavam corporalmente.

Considero que a Nova Evangelização
passa pelo futuro do homem e o
futuro do homem é ter uma família.
Mas só tem uma família que tem
Jesus e ou O procura. Estou a dizer
que o Amor, a Justiça ou a santidade7

que o homem, homem e mulher,
procura: só em Cristo, por Cristo e
com Cristo se encontra, recebe e
realiza.

«Quem recebe uma criancinha em
meu nome é a Mim que recebe», diz
Jesus.

Sim, procurar dar a cada criancinha,
a cada pobre, o Amor que Deus lhe
tem é (re)encontrarmos nós mesmos
esse Amor, recebê-l’O8 . Afirmo que só

sabe o que é ter pão (Jesus) aquele
mesmo que saiba também o que é
não o (O) ter.

Os esposos que se amam em verdade,
os pais que amam os seus filhos e o
realizam, alimentados com esse mes-
mo Amor, para que também eles ve-
nham a amar; esses não podem es-
quecer-se dos pobres, esses sabem
que esquecer-se dos pobres é dese-
ducar os próprios filhos.

«Não é suficiente que te preocupes
contigo mesmo e com os teus: tu de-
ves pensar em todo o mundo» (cf. Is
49, 6). E é ainda o Senhor que diz:
«Feliz o homem que pensa nos po-
bres, a sua descendência será pode-
rosa sobre a terra».

Sim, pensar nos pobres é receber de
Deus a bênção de uma família santa,
numerosa e futura.

A Nova Evangelização ou será uma
Nova Educação, um novo trabalho,
ao qual Deus, Ele próprio, chama e
conduzirá, para que os homens se
vejam livres do mal, ou não será. O
futuro da humanidade e o futuro do
Evangelho é um só. As famílias como
as Igrejas têm de se abrir aos pobres.
Mas só Jesus nos pode dar essa
graça.

Só em Jesus está a Nova Evangeli-
zação. Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, dai-nos a Paz.

7 Que sendo vocábulos diferentes não po-
dem deixar de identificar a mesma realidade.

8 E quando o tivermos dado, então sim, com
toda a gratidão diremos: só fiz o que devia
ter feito, sou um servo inútil; Glória a Deus
que nos salvou; Glória a Deus que mostrou
o Seu Amor para connosco oferecendo-nos
a Vida quando O procurámos.
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Notícias

Já recebemos da Equipa Responsável
Internacional (ERI) o tema do ano
2006/2007, que está a ser traduzido
pela equipista Isabel Baptista Fer-
reira. O título do tema é “A Espiri-
tualidade Conjugal e os Compro-
missos das ENS” e integra-se num
conjunto de três temas para os anos
após Lourdes 2006. Este tema será
enviado a todos os casais e Conse-
lheiros Espirituais, durante o próxi-
mo mês de Julho de 2006.

TEMA DO ANO 2006/2007

Foi com grande alegria que recebemos
dos Bispos Diocesanos grandes in-
centivos e interesse na ligação que
propusemos das ENS às Dioceses de
Portugal.
Estas respostas vieram por carta,
mail e telefone, permitindo contactos
muito pessoais e partilha de preo-
cupações.

RESPOSTAS
DOS SENHORES BISPOS

LIGAÇÃO ÀS DIOCESES
EM INÍCIO DE ACTIVIDADE

Os Casais de Ligação às Dioceses já
iniciaram a actividade, começando
por estabelecer a ligação com o seu
Bispo e com as estruturas diocesanas
da Pastoral Familiar. Iremos dando
notícia dos avanços que forem sendo
dados.

CORRESPONDENTES
REGIONAIS

Esta Rede já começou a dar frutos.
Alguns artigos da Carta já são
assinados por casais Correspon-
dentes Regionais que assumiram o
compromisso de promover as suas
regiões.

20062006

EJNS

No passado dia 7 de Fevereiro, rea-
lizou-se mais uma reunião do Casal
Supra-Regional e do Provincial Sul
com os Jovens Responsáveis Nacional
e Internacional das Equipas de Jovens
de Nossa Senhora, para troca de in-
formações e planeamento das acções
futuras. Os Casais Responsáveis
Nacional e Internacional das EJNS,
que são também equipistas da Supra-
-Região Portugal das ENS, estiveram
presentes.

ENCONTRO E FORMAÇÃO
DE PILOTOS

O Encontro e Formação de Pilotos de
2006 realizou-se em Fátima, no Hotel
Cinquentenário, em 18 e 19 de Feve-
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reiro de 2006, com a participação de
175 casais. Durante o plenário final,
tivemos a satisfação de ter connosco o
Senhor Bispo D. António Carrilho que
nos endereçou uma palavras de estí-
mulo valorizando o papel do Casal
Piloto. A enorme afluência registada
criou alguns problemas organiza-
cionais, mas tudo foi ultrapassado
com boa vontade e o Movimento tem
mais umas dezenas de Casais Piloto,
preparados para o lançamento de
novas equipas.

Foi efectuada em Março mais uma
reunião com a Inês Fernandes, equi-
pista que tem desenvolvido a imagem
gráfica dos últimos documentos do
Movimento (excepto a Carta que está
a cargo do João José Rosa, também
equipista). A Inês está a preparar a
imagem gráfica dos documentos me-
todológicos, dando-lhes um trata-
mento gráfico que os identifique uns
com os outros e com o Movimento.

PROJECTO
PRODUÇÃO DE TEMAS

Já está em fase de design gráfico o
novo Cartaz das ENS em Portugal, na
linha gráfica do Folheto, que teve um
acolhimento excelente. Em breve
teremos acesso a um Cartaz para
poder ser afixado nas Paróquias ou
noutros locais.

CARTAZ ENS PORTUGAL

MAPAS DA SUPRA-REGIÃO

Está em curso um projecto de
produção de mapas digitalizados da
Supra-Região, para podermos
identificar os limites exactos das
Regiões e Sectores das ENS com base
nos limites das Paróquias e
Vigararias. Este projecto está a cargo
da Sofia Moita, uma equipista que se
ofereceu para ajudar na sua área de
competência (Geógrafa). Um exemplo
a seguir! Entre as ideias que já estão

em carteira, para quando esta fase do
trabalho estiver concluída, conta-se a
Geo-referenciação dos casais e
equipas no mapa, para identificação
das Paróquias mais próximas e sem
equipas, onde todos, e sobretudo as
Equipas de Sector, poderão
concentrar os seus esforços de difusão
para expansão do Movimento.

Realizou-se em Fátima, na Casa de
Nossa Senhora do Carmo, de 31 de
Março a 2 de Abril de 2006, mais uma
reunião da Supra-Região. A noite de
sexta- feira foi dedicada à oração
(Via Lucis).
A Supra-Região já está a preparar o
Encontro Nacional de Responsáveis
de 2007 (24 e 25 de Fevereiro) e o En-
contro Nacional de 2007 (10 e 11 de
Novembro), bem como estão em fase
final de preparação as Sessões de For-
mação II de Abril 2006 (28 de Abril a
1 de Maio) e Dezembro 2006 (30 de
Novembro a 3 de Dezembro). O tema
de formação tratado pelo Cónego
Dr. António Janela na manhã de Do-
mingo foi a 1.ª Encíclica de Bento XVI,
“Deus é Amor”.

REUNIÃO DA SUPRA-REGIÃO
(ABRIL)
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1000 ENDEREÇOS DE E-MAIL

Já ultrapassámos os 1000 casais e
Conselheiros Espirituais com ende-
reços de e-mail na Base de Dados do
Movimento. Para estes endereços va-
mos começar a enviar notícias direc-
tas sobre o Movimento. Quem tiver
e-mail, não deixe de nos enviar o seu
endereço para ens@ens.pt com a
indicação do seu nome e equipa.

CALENDÁRIO GERAL DAS
ACTIVIDADES EM www.ens.pt

Já se pode consultar no site o calen-
dário das actividades do Movimento,
ordenadas por data (já estava o ca-

2096 CASAIS COM PELO
MENOS FORMAÇÃO I

Segundo dados da Base de Dados do
Secretariado temos 2096 casais com
Formação I, II e nova Formação de
Pilotos. Com Formação II temos 512
casais e 337 casais têm a nova For-
mação de Pilotos. Para as próximas
Sessões de Formação II foram iden-
tificados 239 casais.

Por ocasião da passagem do primeiro
aniversário do falecimento do Sr. Pa-
dre António Nunes Sanches, o Centro
de Preparação para o Matrimónio
(CPM), o Corpo Nacional de Escutas
(CNE), as Equipas de Nossa Senhora
(ENS) e os Grupos de Jovens, na Dio-
cese da Guarda, promoveram uma
homenagem em Aldeia Velha, Sabu-
gal, terra da naturalidade daquele
Sacerdote, no dia 23 Abril pelas 15
horas e 30 m, com um Momento de
Oração, seguido de Eucaristia, pre-
sidida pelo Senhor D. Manuel Felício,
Bispo da Diocese da Guarda, termi-
nando com a inauguração de um
Monumento em sua honra. Estive-
ram presentes vários casais do Mo-
vimento com o estandarte das ENS.

HOMENAGEM
AO SR. PADRE SANCHES

Os Regionais de Lisboa, Ribatejo-
-Oeste, dos Açores e Centro Interior
terminam o seu serviço no final deste
ano pastoral. Um agradecimento
é-lhes devido por toda a dedicação
e empenho que demonstraram ao
longo dos 4 anos em que, de uma for-
ma muito especial, cuidaram das
suas Regiões.

PASSAGEM
DE RESPONSABILIDADES

D. ANTÓNIO VITALINO
CONNOSCO EM LOURDES

É com muita alegria que recebemos
uma resposta positiva ao convide
endereçado pela Supra-Região Por-
tugal a D. António Vitalino, Bispo de
Beja e Conselheiro Espiritual das
ENS. Teremos a sua presença durante
o Encontro Internacional de Lourdes.

lendário de cada Sector/Região). Com
uma consulta rápida podemos aper-
ceber-nos da enorme diversidade de
actividades que são organizadas em
todo o país e, se estivermos por perto,
podemos ir lá e participar.
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A Região Centro Litoral organizou
no passado dia 6 de Maio, em Aveiro,
um Fórum sobre “A Educação para a
Sexualidade”. O encontro contou com
a presença do Senhor Bispo de Avei-
ro, D. António Marcelino, e dos res-
ponsáveis Supra-Regional e Provin-
cial Norte e Centro.
O tema foi abordado pelo Dr. Manuel
de Freitas Gomes que, com os seus
conhecimentos médicos e enorme ex-
periência de consultório, nos presen-
teou com uma palestra memorável.
A visão da Igreja foi apresentada de
forma muito clara pelo Padre Doutor
Jorge Teixeira da Cunha. No debate
muito participado que se seguiu, os
dois oradores foram respondendo
cada questão colocada pela assis-
tência, sendo assim a visão técnica
complementada com a visão ética.
A São e o Duarte, responsáveis da
Região, e todos os que organizaram
este encontro estão de parabéns.

FÓRUM SOBRE “A EDUCAÇÃO
PARA A SEXUALIDADE”

As Jornadas da Região Norte reali-
zaram-se no passado dia 20 de Maio
de 2006, em Famalicão. O encontro
contou com a presença dos respon-
sáveis Supra-Regional e Provincial
Norte e Centro.
O tema escolhido foi “A Oração nas
ENS”. As comunicações foram muito
interessantes, fazendo abordagens
com diferentes perspectivas sobre
este tema. Alguns temas foram apre-

As Jornadas da Região realizaram-se
no passado dia 20 de Maio de 2006,
no Seminário de Valadares. O encon-
tro contou com a presença do casal
responsável Supra-Regional. Houve
grande participação das equipas
mais novas na preparação do encon-
tro que terminou com uma Vigília
Mariana intensamente participada.
O Senhor Padre José Manuel esteve
sempre presente e atento, com as
suas “notas soltas”, curtas interven-
ções que em cada momento vinca-
vam os aspectos mais importantes.
Presidiu à celebração da Eucaristia,
centro do encontro, e orientou de
forma cheia de significado o terço na
Vigília.
A Sónia e o Manuel Martins, o Sector
de Esmoriz e todos os que organiza-
ram este encontro estão de parabéns.
No domingo realizou-se a reunião da
Região com a presença do Casal Su-
pra-Regional.

JORNADAS
DA REGIÃO DOURO SUL

sentados com base em testemunhos
dos filhos e de casais e até num in-
quérito realizado num dos sectores.
Todos os sectores da região apre-
sentaram uma comunicação.
O Senhor Padre António Oliveira,
Conselheiro Espiritual do Sector
Famalicão, fez também uma comu-
nicação estruturada sobre o tema do
encontro.
A Fernanda e o António Felgueiras, o
Sector de Famalicão, os oradores e
todos os que organizaram este en-
contro estão de parabéns.

JORNADAS
DA REGIÃO NORTE
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Igreja
Da
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V ENCONTRO MUNDIAL
DAS FAMÍLIAS

Convocado em torno do tema «A
transmissão da fé na família», esti-
ma-se que o EMF possa chegar a reu-
nir mais de um milhão e meio de
pessoas. O Pontifício Conselho para a
Família e o Arcebispado de Valência
editaram as Catequeses prepara-
tórias para o V Encontro Mundial
das Famílias (EMF), convocado para
Valência de 1 a 9 de Julho. Os títulos
das nove catequeses são os seguintes:
«A família, primeira e principal
transmissora da fé»; «Deus Uno e
Trino»; «A pessoa de Jesus Cristo,
centro e síntese da fé cristã»; «O Es-
pírito Santo e a Igreja»; «Os sacra-
mentos, momentos especiais para a
transmissão da fé»; «Os mandamen-
tos da Lei de Deus»; «O domingo: Eu-
caristia e outras expressões»; «A ora-
ção litúrgica e a piedade popular» e
«A santíssima Virgem Maria». As
catequeses estão disponíveis no site
do EMF (www.emf2006.org) em fran-
cês ou no site do DNPF, em português
(www.cefamilia.org).

Durante as Formações I e II que se
realizaram simultaneamente em

Fátima, uma das Eucaristias reuniu
os casais dos dois encontros. O Ofer-
tório dessa Eucaristia teve como fi-
nalidade a entreajuda para o Encon-
tro Internacional. A generosidade de
todos fez com que mais um casal
possa ir a Lourdes.

OFERTÓRIO DA EUCARISTIA
DA FORMAÇÃO I E II
REVERTE PARA
ENCONTRO DE LOURDES

20.º EDIÇÃO DO ANUÁRIO
CATÓLICO DE PORTUGAL-2006

O Anuário Católico de Portugal, que
no ano de 2006 sai pela 20.ª vez, é uma
obra que reúne e apresenta um amplo
conjunto de dados sobre a Igreja em
Portugal. Resulta da preocupação da
Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) no sentido de proporcionar aos
agentes da pastoral, aos órgãos de co-
municação social, aos fiéis e ao públi-
co em geral, uma informação o mais
actualizada possível sobre a sua vida
e instituições que a integram. O
Anuário de 2006 está organizado em
sete partes: Santa Sé, Conferência
Episcopal Portuguesa, Dioceses, Insti-
tutos de Vida Consagrada, Outras
instituições católicas, Comunidades
de Migrantes e Refugiados e Índices.
Esta publicação da Conferência Epis-
copal Portuguesa apresenta ainda um
conjunto de elementos estatísticos re-
ferentes a 2003. Segundo o Anuário,
91,52% da população professa a fé

católica, mas confirma a queda no
número de baptismos e de ordena-
ções sacerdotais.
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SAUDAÇÃO DO PAPA
AO PRIMEIRO ENCONTRO
DE MOVIMENTOS
NA AMÉRICA LATINA

Palavras de Bento XVI aos movi-
mentos da América Latina que tam-
bém podem ser dirigidas a nós: “À
gratidão por tantos esforços reali-
zados com generosidade e compe-
tência, soma-se também a esperança
da Igreja de que os Movimentos e
Novas Comunidades contribuam
para dar um renovado impulso à
evangelização de todos os sectores
da sociedade, do mundo do trabalho
e da família, da cultura e da educa-
ção, enfim, em todos aqueles campos
em que se desenvolve a vida dos
homens de hoje, em circunstâncias
tantas vezes pouco favoráveis para
uma existência cristã íntegra e
profunda”.

CONGRESSO MUNDIAL
DA UNIÃO CRISTÃ
INTERNACIONAL
DE DIRIGENTES DE EMPRESA

De 25 a 27 de Maio foi celebrado em
Lisboa o Congresso Mundial da
União Cristã Internacional de Diri-
gentes de Empresa (UNIAPAC), sobre
o tema: «Reforçar os líderes empre-
sariais para servir à humanidade no
mundo moderno – Como melhorar
uma classe dirigente de executivos
cristãos num mundo complexo?».

A preparação deste segundo Sínodo,
convocado por João Paulo II e confir-
mado por Bento XVI, está em pleno
desenvolvimento, estando os Car-
deais, Arcebispos e Bispos da África
e da Santa Sé que formam parte do
Conselho Especial para África da
Secretaria do Sínodo dos Bispos, a
trabalhar na redacção do primeiro
documento de preparação, os «Li-
neamenta» (orientações).

SÍNODO DE BISPOS DE ÁFRICA

PAPA BENTO XVI RECEBE
OS MOVIMENTOS ECLESIAIS

Sábado, 3 Junho 2006, na Praça de
São Pedro, vésperas da vigília de
Pentecostes, o Papa recebeu os mo-
vimentos e as Novas Comunidades,
sob o tema “A beleza de ser cristãos
e a alegria de o comunicar”.
As ENS estavam presentes.

«Recebereis a força do Espírito Santo,
que descerá sobre vós, e sereis mi-
nhas testemunhas» (Actos 1, 8) é o
lema escolhido pelo Papa para a
grande convocatória que poderá reu-
nir na cidade australiana de Sydney
mais de meio milhão de peregrinos,
135 mil de fora do país, estima a or-
ganização.
A JMJ realizar-se-á de 15 a 20 de Ju-
lho de 2008.

JORNADA MUNDIAL
DA JUVENTUDE (JMJ) 2008

Os participantes procederam de to-
dos os continentes.
O encontro foi realizado no Centro
Cultural de Belém e as celebrações
eucarísticas, inaugural e conclusiva,
aconteceram no esplêndido Mosteiro
dos Jerónimos.
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Arco-íris

Raros são, os que indo, ao Japão visi-
tam Tsukuba: é a cidade da Ciência e
da Tecnologia, construída depois da
segunda guerra mundial, uma espé-
cie de Silicon Valley japonês. O que
nos interpela é o facto de tratar o
moderno sem destruir as tradições
ou, melhor, os valores tradicionais.

Nada do antigo, nem templos nem
santuários, ali está presente. Que di-
ferença em relação a Quioto, a cidade
da tradição, antiga capital imperial,
dos templos, dos santuários, dos pa-
lácios e dos jardins, e que agora dá ao
mundo o nome pelas exigências de
convívio do homem com o ambiente!
Tsukuba é toda moderna, mas diz-
-nos que o moderno convive com os
valores herdados.

 No hotel espera-nos um kimono e
umas sandálias. Nos restaurantes
encontramos tanto as mesinhas
baixas, para nos sentarmos de per-
nas cruzadas depois de arrumados
os sapatos, que os soalhos brilham e
não aceitam solas, como mesas altas,
com cadeiras ou bancos em que nos
sentamos à ocidental. Mas sempre
com pratos japoneses: sushi, sha-
mizi, tofu, tempura e outros mais.
Já não se bebe só o chá verde e o saké
quentinho, que os gostos ocidenta-
lizados exigem e propõem toda a
variedade dos outros mundos. Mas
seja o que for, é-nos proposto e ser-
vido com delicadeza e esmero. Nos
restaurantes tradicionais, estando
nós a um nível baixo, quem serve
coloca-se de joelhos ao pé de nós
para que nos não aborde mirando
de cima para baixo. Em qualquer loja
ou serviço, acolhem-nos com a vénia
tradicional, de respeito e hospitali-
dade, tal como era em tempos o
nosso aperto de mão. Mas isso não
impede que se trate da cidade onde
se vão desenvolvendo dos melhores
avanços tecnológicos em tantas
áreas científicas.

A cultura dos jardins, tão cara aos
japoneses, também aí está presente.
Quando a primavera se instala, são

Interpelações

lugar
do

Interpelações

lugar
do

LUÍSA E LUÍS SANTOS PEREIRA

TSUKUBATSUKUBATSUKUBATSUKUBATSUKUBA
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as flores que marcam: magnólias car-
regadas de flor branca, camélias ver-
melhas, rosa e brancas, ameixieiras
de flores rosadas ou ce-
rejeiras quase brancas,
todas fazendo contraste
com as árvores sempre
verdes, como o pinheiro
ou o abeto, ou com ár-
vores ainda sem folhas,
que produzem uma to-
nalidade brumosa, entre
o cinza e o pardo. E, claro,
arbustos e árvores, edu-
cados para crescerem
pouco, com ramos trans-
formados em tufos arre-
dondados, bem lisos pe-
los cortes frequentes e
cuidados.

Combinar os valores tra-
dicionais e a modernidade
é grande desafio do nosso
tempo. Não há dúvida que
cada dia que passa nos
traz alguma novidade ou
alguma solicitação para
adoptar ou pelo menos
experimentar algo de
novo. Mas que devemos
nós fazer com os valores?
Deitá-los janela fora por-
que incompatíveis com o
moderno e depois dizer “agora é as-
sim, que se há-de fazer”? Se a socie-
dade japonesa é capaz de compati-
bilizar o antigo com o moderno, por
que não o seremos nós? Será que os
nossos valores são menores? Ou que
opõem-se ao moderno?

Saindo da cidade para o campo des-
cobre-se um mundo rural, onde a

agricultura se mistura com a indús-
tria e os serviços, mas uma agricul-
tura quase de jardim, em pequenos

campos esmerados, onde é viva a
presença dos camponeses, trajando
de azul e de cabeças cobertas em
tons claros. As aldeias e vilas
sucedem-se rapidamente, mas onde
dominam as casas tradicionais,
embora recentes, de rés-do-chão e
primeiro andar, com um pequeno
pátio, onde um pequeno espaço é
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ocupado por um pequeno jardim
intimista, em que jogam as árvores
podadas em tufo, os arbustos verdes
para dar flor, as flores ridentes da
época, as pedras, a relva, a areia e a
gravilha. São locais que convidam à
reflexão, à medita-ção, à oração
talvez. Podem ser mui-to pequenos,
dois ou três arbustos e pouco mais,
mas aí estão, marcando a paisagem
construída de cidades ou aldeias.

O budismo é a religião marcante, não
pela teologia ou pela prática colec-
tiva mas pelo ethos da relação com os
outros, com a natureza, com o cria-
dor. Que local melhor para meditar e
rezar do que o seu próprio jardim
concebido apenas para se estar? Ou
um templo de janelas abertas para
uma paisagem tranquila ou para um
recanto onde as plantas, as pedras e
a água se combinam para dar a paz?
A simplicidade da religião fá-la ul-
trapassar suavemente os desafios do
tempo porque quase se resume ao
viver do ethos que comunica. As pes-
soas deslocam-se aos templos para
repousar e pensar. Para rezar tam-
bém, mas numa conversa íntima
com Deus criador. Cerimonial colec-
tivo quando alguém morre, que o en-
contro com os antepassados é coisa
importante.

Era o tempo das flores que vêm com
a primavera. Num largo, uma cere-
jeira, velha de mais de 400 anos, car-
regadinha de flor, alva de pasmar,
com os ramos pendendo suavemente,
quase a tocar o chão. Um templo, uns
séculos mais antigo. Um cemitério
com a simplicidade e a dureza das
pedras tumulares. Um pequeno jar-

dim japonês para ajudar a reen-
contrar a paz. Uma avó, ainda jo-
vem, com o neto pela mão, miúdo de
cara redonda, olhos que brilham e
saltitam, cabelo bem negro e espe-
tado para o ar. Como nós, olham
tudo com atenção e dirigem-se ao
templo. Está fechado mas tem de-
fronte, sob o alpendre, o vaso de
queimar o incenso. Avó e neto falam,
tomam um pauzinho, queimam-no e
o miúdo lá vai contente colocá-lo no
incensório. Do tecto pende uma fita
de lã que a avó ensina ser a corda de
um sino e o garoto toca uma bada-
lada. Gostou, sorri muito, quer tocar
outra vez, mas a avó lá o convence
que Deus, se estava distraído, já o
ouviu, não é preciso chamá-l’O de
novo. Falam outra vez baixinho e o
miúdo, sorridente, acende outro
pauzinho de incenso. E voltam à
cerejeira em flor, que é outra face do
templo e do Criador. E o ethos simples
vai-se transmitindo de geração em
geração.

O Taka, que é católico, lá foi também
fazer uma vénia diante do templo e
tocar o sino. Já antes, no local onde
tinha toda a sua experimentação de
campo, nos mostrara um pequeno
templo budista que aí construíra por
entre máquinas e contentores. E de-
pois de tocar o sino explica: o nosso
Deus também precisa que O cha-
memos de vez em quando e que O
adoremos em qualquer templo, mes-
mo só pela cerejeira. E ficámos a pen-
sar que, afinal, o ethos da religião que
ali domina também é nosso e que
manter os seus valores é também
nossa missão.
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GRAZIELA E ZÉ DAVID

No dia 29 de Janeiro de 2006 teste-
munhamos com o coração.

Iniciámos o dia por terras beirãs, a
caminho da Guarda, onde iam de-
correr as I Jornadas da Região Centro
Interior.

CASAL RESPONSÁVEL REGIONAL CENTRO INTERIOR

À medida que avançávamos, depa-
rávamo-nos com uma paisagem
extremamente alva e alguns graus
negativos (-4ºC mais precisamente).

Nestas Jornadas estiveram presentes
casais dos três Sectores que com-

põem a Região Centro Interior:
Covilhã, Fundão e Guarda. Este úl-
timo Sector ficou com a responsa-
bilidade de toda a logística.

A união e a comunhão que nos une,
com Cristo como centro, impele-nos
a agir. Não podemos, como pobres e
fracos que somos, deixar de nos sen-

IJornadas

Centro Interior

da
Região

Jornadas

Centro Interior

da
Região
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tir satisfeitos e com um certo sorriso
nos lábios, porque iniciámos com
“chave de ouro” esta ideia das Jor-
nadas Regionais.

Tivemos a presença, muito querida,
do nosso casal SR, Ana e Vasco Va-
rela, que nos deram o testemunho de
casal, vários esclarecimentos impor-
tantes e nos salientaram o espírito de
serviço e humildade nas nossas res-
ponsabilidades.

Como palestrante e a presidir à eu-
caristia, esteve o Sr. Bispo da Diocese
da Guarda, D. Manuel Felício, que
desde o primeiro momento, se dis-
ponibilizou para o serviço no Mo-
vimento.

O tema tratado foi “À descoberta de
Cristo”, “Quem dizem os homens que
eu sou? “ que nos fez reflectir na difi-
culdade que sentimos quando somos
nós os interpelados.

Debruçarmo-nos sobre aquilo que os
outros dizem sobre Jesus Cristo é
complexo. Escreve-se muito, mas,
por vezes, não O interpretam à luz
do Amor.

Uma das pessoas do nosso tempo que
também escreveu sobre Jesus Cristo
foi o Papa Bento XVI, com a Encíclica
“Deus é Amor”, divulgada no dia 25
de Janeiro. D. Manuel Felício abordou
a dimensão teológica do documento.

Jesus Cristo, amor encarnado de
Deus, como forma sublime de doação
vai à procura da humanidade per-
dida e transviada.

Alertou para o uso da liberdade
responsável e a grande importância
do objector de consciência.
Consciência de sermos cristãos con-
victos, em liberdade, de marcarmos
pela diferença positiva, de sermos
casais que precisam de tomar po-
sição perante os problemas que apa-
recem na nossa sociedade.

Convictos de que o nosso desins-
talamento não é do nosso foro pes-
soal, mas sim da acção do Espírito
Santo que nos faz sair de casa, de
enfrentar um dia gelado, mas que
terminou com o coração bem quente
e com um conforto interior, que nos
fez transbordar.

Da parte da tarde, envolvendo todos
os presentes, fizemos as Equipas
Mistas, sempre um momento muito
do agrado geral, já que permite
trocar experiências e abordar novas
propostas.

O dia culminou com um plenário
geral, em que cada equipa expôs as
suas conclusões, e com uma oração
mariana.

A TODOS UM BEM-HAJA.



4 8

Foi em época de chuvas, em
Novembro de 1997 que se lançaram
as sementes das ENS no Niassa,
concretamente na cidade de Lichinga
e na paróquia de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição de Nzinge
(bairro periférico).

Foi em Setembro último, aquando de
uma deslocação a Lichinga para
avaliar e repensar um Projecto de
Cooperação Sanitária no Niassa
patrocinado pela Associação África
Solidariedade, que tivemos ocasião
de, após a Eucaristia dominical, nos
encontrarmos com casais das 3 equi-
pas existentes, com os quais marcá-
mos uma reunião posterior em casa

da Filomena e do Daniel Guidione,
responsáveis de Sector.

Foi então que nos demos conta de
uma forte necessidade de formação
daqueles equipistas. Sem grandes
possibilidades de contactos com
outros sectores de Moçambique,
marcados pelo isolamento que as
grandes distâncias e as dificuldades
de comunicação condicionam, mos-
traram-se carregados de dúvidas e
preconceitos, não tanto quanto à
vida das equipas em si, mas quanto
às estruturas e espírito de respon-
sabilidade no Movimento.

No Maputo, durante um simpático
jantar em casa do casal Beatriz e

ISABEL E AUGUSTO VEIGA DE MIRANDA

COIMBRA 39

Niassa,
tempo fecundo

chuvas

No

no

das

Niassa,
tempo fecundo

chuvas

No

no

das
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António Layce responsáveis da
Região Moçambique, demos conta da
nossa preocupação colocando-nos,
desde logo, disponíveis para cola-
borar numa Acção de Formação.

Chegados a Portugal, contactámos
a Lai e o Fernando Marques, Res-
ponsáveis da Província África, que
pusemos a par da situação desafian-
do-os para uma viagem a Lichinga,
um Moçambique muito diferente de
Maputo, desafio que, por motivos
mais que pertinentes, não puderam
aceitar.

Quis o Senhor que em Fevereiro pas-
sado nos deslocássemos mais uma
vez a Lichinga, no âmbito do referido
projecto de cooperação sanitária.

Contactamos com a Irmã Lúcia Ge-
raldo, Teresiana que, na falta de sa-
cerdotes, tem feito o acompanha-
mento espiritual daquelas equipas,
para equacionar a hipótese de uma
formação, pois estávamos dispostos
a assumi-la nos dois fins-de-semana
que iríamos passar em Lichinga.

E foi assim que à nossa chegada, no
dia 24 de Fevereiro, tínhamos à
nossa espera a magnífica imagem do
lago Niassa espelhando o sol poente,
mas também a Irmã Lúcia, que nos
acolheu em sua casa e nos garantiu
que estava tudo preparado para
começarmos a trabalhar com os
casais.

No sábado 25, sábado de Carnaval,
de manhã ainda trabalhámos no
Hospital e foi logo a seguir ao almoço
que nos encontrámos, nas instala-
ções da paróquia de Nzinge, com

casais representantes das 3 equi-
pas. Chovia imenso e, embora muni-
dos de material para projecção (ce-
didos pelo Projecto supra citado)
esta revelou-se impossível, devido
ao corte de energia.

Com grande pena da Irmã Lúcia, que
conhecera na véspera o material que
havíamos preparado, tivemos que
usar apenas os nossos dotes orais
e a experiência de trabalhar com
grupos.

Foi, no entanto, muito rica aquela
tarde!... Incidiu sobre a razão de ser
das equipas e os pontos concretos de
esforço. Todos tiveram hipótese de
dar opinião. Temos a certeza que
tudo ficou muito mais claro e nós
também ganhámos imenso com o
diálogo. Quando se falou no dever de
participarmos na Eucaristia semanal
além de Domingo, concluímos que
assumiram a responsabilidade de
animar a missa paroquial todas as
Quintas-Feiras e que só não partici-
pam os equipistas que de todo não
podem. A nossa Missa Mensal dos
primeiros Sábados é para eles se-
manal (às Quintas-Feiras)…

Porque o Sr. Anri (da Lichinga 2) nos
convidou, garantindo que em casa
dele raramente faltava energia e ha-
via espaço para todos, ficou combi-
nado que no dia seguinte o encontro
seria lá.

Depois da missa dominical e de um
rápido almoço lá fomos, sempre
conduzidos pela Irmã Lúcia que já se
habituou aos buracos nas estradas
de matope (lama). Connosco foi
sempre também a Irmã Juliana que
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substitui a Irmã Lúcia sempre que
necessário. O espaço que o Senhor
Anri nos oferecia era uma ampla
palhota aberta e electrificada sim
mas, naquele dia presenteado com
uma chuva torrencial e uma típica
trovoada tropical, sem energia.

Com muita pena nossa e sobretudo
das Irmãs, lá colocámos o compu-
tador e o projector num sítio mais
abrigado de alguns pingos mais
teimosos que furavam a cobertura
do recinto e usámos metodologia
semelhante à do dia anterior. Os ca-
sais tinham acorrido em maior nú-
mero que na véspera e bastante
participativos.

Foi muito interessante esta tarde em
que tratámos da reunião de equipa,
debruçando-nos sobre cada um dos
seus tempos e debatemos também a
importância do casal responsável, do
casal animador e das reuniões de
preparação.

Sempre em clima de diálogo fomos
concluindo que, porque reunidos em
nome de Cristo, a reunião de equipa é
“lugar sagrado” com tudo o que si-
gnifica enquanto espaço de comu-
nhão, profundo respeito, solidarie-
dade e co-responsabilidade.

Marcámos o encontro do sábado se-
guinte para casa do casal Guidione.

Uma vez que de manhã era neces-
sário trabalhar no hospital, reuni-
mos após o almoço.

Revoltámos a casa, destronámos a
Nossa Senhora de Fátima para
arranjar uma parede que possibili-
tasse a projecção mas, desta vez, foi a

nossa “asselhice” que não conseguiu
concretizá-la. Enfim, alguns casais
ainda conseguiram ver algo no ecrã
do computador…

Falámos do Movimento como equipa
de equipas, do espírito de serviço
inerente a toda a responsabilidade
no Movimento, nomeadamente no
Sector e focámos especial atenção no
casal de ligação como primeira es-
trutura do movimento.

O encontro do dia seguinte, o último
Domingo da nossa estadia, foi mar-
cado para a paróquia, a começar logo
a seguir à habitual missa celebrada
às 8 horas. Combinámos almoçar em
conjunto, levando cada mamã um
farnel para partilhar e nós também
claro.

A missa estava repleta de gente, mais
de 1500 pessoas, com muitos jovens
e crianças como é típico daquelas
terras.

A chuva continuava a cair ininter-
ruptamente.

Após a Eucaristia, as irmãs conse-
guiram que se abrissem as portas da
Escolinha (infantário) da paróquia.
Desta vez, sentados em cadeiras
pequeninas, conseguimos fazer
funcionar o projector…Urra!...

Insistimos nas estruturas do Movi-
mento, mostrámos a sua dimensão
a nível mundial servindo-nos da
apresentação cedida pela Ana e pelo
Vasco. Almoçámos em conjunto,
rezámos, cantámos, convivemos…
Ainda viram parte do vídeo que
mostra o último Encontro de
Responsáveis…
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Sentimos que estavam muito felizes
e gratos pela oportunidade que lhes
foi dada. Pediram-nos muito para
não os esquecêssemos.

Sentem grande falta dos temas de
estudo que, de facto, não têm che-
gado àquelas longínquas paragens
mas, se calhar, nem será assim tão
difícil….

Quanto a nós agradecemos ao Senhor
o facto de nos ter ajudado a libertar
aqueles dias e resistir à tentação de
passar um fim-de-semana no Lago,
porque temos consciência de que Ele
fez maravilhas.

Com Maria
cantamos Magnificat!

MoçambiqueMoçambique
FILOMENA E DANIEL GUIDIONE

Em primeiro lugar, queremos enviar-
-vos os nossos cumprimentos.

Queremos sim dizer a todos vós que
no canto norte de Moçambique, mais
concretamente em Lichinga, existe o
Movimento das Equipas de Nossa
Senhora desde o ano de 1998, que
nasceu a partir da Dr.ª Isabel Veiga

Caríssimos Irmãos das Equipas  de Nossa Senhora do Mundo Inteiro :

de Miranda, que, inspirada pelo
Espírito Santo, contactou com famí-
lias da paróquia de Nossa Senhora
da Imaculada Conceição de Nzinge
na cidade de Lichinga.

Hoje existem 3 equipas e destas
2 já têm o compromisso e uma está
em pilotagem.
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Acreditamos que a semente lançada
à terra necessita de água para que ela
nasça, cresça e dê bons frutos.

É desta forma que as Equipas de
Nossa Senhora de Lichinga benefi-
ciaram de uma formação sob orien-
tação da família Isabel e Augusto
Miranda em 4 dias.

Estavam presentes na formação a
maioria dos equipistas e ausências
foram devidas a muitas ocupações
nos serviços.

A formação que recebemos nos
4 dias ajuda-nos a revigorar a
nossa devoção a Maria e a nossa
vontade de permanecer com Maria
no Movimento das Equipas de Nossa
Senhora.

Nesta formação trocámos várias ex-
periências.

Da nossa experiência queremos par-
tilhar que para a missa semanal
escolhemos as quintas-feiras e por
isso todas as quintas-feiras a missa é
animada pelas equipas e fazemos a
adoração do Santíssimo.

Este tipo de formação e trocas de
experiências fazem-nos falta mas
fazem-nos bem ao ponto de não
sabermos como agradecer à família
Miranda que criou e continua a
prestar maior atenção. Só Deus é que
saberá recompensar o sacrifício por
eles empreendido que consideramos
ser uma a missão apostólica.

Por tudo isso o nosso muito obri-
gado.

Temos dificuldade em termos os te-
mas de estudo de cada ano. Aju-
dem-nos, irmãos, a tê-los.

Arminda Palmira Papa e Bernardo Moisés.
Filomena Pio e Daniel Guidione.
Ofélia Oliveira e Alique Parco.
Cecília Enoque e Manuel Miguel Chitenga.
Leonora e Ermelindo Paulo.
Teresa Felismino e Batista Amisse.

Lichinga 1

Marieta Estêvão e Martinho Beula Cuche.
Rita Sinésio e Agostinho Pedro Anrique.
Lucinda Horácio e Lucas Wiliamo.
Natália Simão e Armindo Malique.
Ancha dos Anjos e Isidoro Lendema.

Lichinga 2

Benilde Carlos José Miqueias e Amisse Corata.
Teresa Dimone Molesse e Félix Moless.
Deolinda Ramos e Patrício Paulo.
Maria Carlitos e Lúcio Pápio.
Rosalina Mário e Franscisco Paulo Boaventura.
Julieta Jairosse e Ramos Amós.
Isabel Salimo e Rosário Andrade.

Lichinga 3
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Sectores de Aveiro A e B e Águeda

Um ponto alto da caminhada qua-
resmal para o Movimento das Equi-
pas de Nossa Senhora nos sectores
de Aveiro e Águeda, foi o Retiro
Anual, nos dias 18 e 19 de Março, em
Albergaria-a-Velha, com a partici-
pação de 51 casais.

Foi orientador o Padre Carmelita
Jeremias Carlos Vechina que acedeu
gentilmente, apesar da sua sobre-
carregada agenda, ao convite que lhe
foi dirigido. A sua muita experiência,
a natural disposição para uma
comunicação fácil, clara e agradável
e a profundidade das ideias que ex-
planou, recheadas de fecunda vi-
vência apostólica, tocaram fundo a
sensibilidade dos casais presentes,
que saíram da Casa Diocesana mais
ricos na sua espiritualidade e mais
inquietos quanto às suas responsa-
bilidades na vivência dos valores
perenes do Matrimónio, face às exi-
gências crescentes da Nova Evange-
lização no mundo actual, em que
crescem perigosamente as ameaças
de corrosão do Cristianismo.

O Padre Jeremias, depois de ter refe-
rido a asserção filosófica de Descar-
tes «Penso, logo existo», como grande
suporte do Racionalismo e, de modo
geral, da Filosofia Moderna, parafra-
seou o filósofo francês, dizendo «Amo,
logo existo», asserção que deve servir
de base à Filosofia hodierna.

Esta introdução foi o interessante
ponto de partida para o desenvol-
vimento do tema «O Amor Conju-
gal, Sacramento de Deus», em que
destacou vários pontos fulcrais para
reflexão dos casais cristãos:

- Distinção entre crença e Fé;
- Necessidade da partilha da Fé;
- Características do encontro de

Jesus connosco;
- A importância do Amor e a realida-

de humana e cristã do casamento;
- A eficácia da força unitária do

Amor, alcançada na realidade
humana;

- Os cônjuges como sinal da presen-
ça de Deus um para o outro, para a
Família e para o mundo;

- A valorização das experiências hu-
manas para a descoberta do sentido
de Deus, que passa sempre pelo
Homem;

- A misericórdia como expoente má-
ximo da capacidade de amar;

- A Amizade como sacramento de
Deus.

Realçamos a forma particularmente
feliz e esclarecedora como o Padre
Jeremias fez o entrosamento dos
conceitos/valores do Amor e da
Amizade, acentuando a relevância
deste último como a sublimação do
primeiro, na relação oblativa que
caracteriza o Matrimónio Cristão.

Julgamos poder concluir que todos
os casais deram graças a Deus pela
oportunidade que tiveram de re-
forçar os seus propósitos de serem
imagem do Amor de Deus no
Mundo.

Aveiro, 22 de Março de 2006.

O Retiro Anual
das ENS

O Retiro Anual
das ENS

CASAL SOUSA E SILVA
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SELECÇÃO E OPÇÃO POSITIVA

ajuda em casa ou de sair com os
amigos. Os pais começam a ver a
consola de vídeo, ou o computador,
como uma grande perda de tempo.

Quase de forma imediata, passa-se
à fase do vício, em que as crianças
passam horas e horas a jogar, pro-
curando superar-se a si mesmas ve-
zes sem conta, desligadas da reali-
dade, sem pensar nas suas necessi-
dades básicas, como comer, lavar-se
ou vestir-se, e muito menos nas ou-
tras necessidades prioritárias, como
fazer os trabalhos de casa, estudar
ou arrumar o quarto. Nesses mo-
mentos os pais declaram guerra, não
se sabe bem a quem: se à criança, se
ao jogo de vídeo que lhe absorveu o
cérebro ou se a mesmos que o com-
praram com alegria...

Depois destas fases, passa-se à fase
do isolamento. Nesta fase os pais são
autênticos inimigos da relação entre
a criança e o jogo de vídeo, os amigos
não são necessários, o desporto pro-

Dos pais que conheço, poucos consi-
deram os jogos de vídeo uma forma
de ocupar os tempos livres com va-
lor educativo e positivo.

Não desejo defender os jogos elec-
trónicos na sua totalidade, nem fazer
propaganda a determinadas marcas
de consolas de vídeo, mas tenho
como objectivo tirar o medo a esse
grande número de pais que, por des-
conhecimento, consideram os jogos
de vídeo infernais e capazes de oca-
sionar, por si mesmos, todo o tipo de
alterações psíquicas.

Em segundo lugar, desejo demons-
trar que, com os pais pelo meio, os
jogos de vídeo podem converter-se
num instrumento educativo
precioso.

O PORQUÊ DO MEDO

O medo começa quando o jogo de ví-
deo entra em casa. Com o seu enorme
poder de sedução o jogo, apodera-se
das crianças ou dos adolescentes que
passam horas e horas a experimen-
tar as suas inúmeras possibilidades
em vez de estudar, de dar alguma

José Apolonio García Cabeza , médico e pai de família.

Extraído do site do Cenofa (Centro de Orientação Familiar)
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voca grande sofrimento e o ar livre
parece-lhe tóxico. Qualquer diálogo é
fonte de discussão e o “inimigo” já
está completamente instalado em
casa, sendo impossível destroná-lo ou
eliminá-lo, excepto num acto de au-
toridade, sem contemplações para
com os sentimentos da criança que,
certamente, sairá magoada.

Mais tarde chega a fase da identifi-
cação, em que o jogador se veste e
pensa como o protagonista do jogo e,
accionado pela mesma vontade que
move os dois seres, age dentro dos
parâmetros desenhados para o jogo.
Esta é uma fase claramente pato-
lógica e preocupante.

PORQUE SE PERMITE
QUE ENTREM EM CASA?

· Principalmente porque a criança o
pede de presente e nalguns casos,
porque ela teve boas notas.

· Outras vezes os pais são enganados
pela actual necessidade e pelas pos-
sibilidades do computador na me-
lhoria dos estudos...

· Noutras ocasiões, seduzidos pelo
próprio grafismo do jogo, ou ao ver
como os filhos jogam bem em casa
de um amigo ou na loja de informá-
tica, onde fazem demonstrações...

· Às vezes os pais compram-no para
que os filhos fiquem sossegados e
não aborreçam...

Há que acrescentar mais dois ele-
mentos na decisão de comprar a con-
sola ou o computador:

- o primeiro é a ingenuidade com
que muitos pais avaliam a matu-

ridade, inteligência e responsa-
bilidade do seu filho. Quantos pais
pensam que não há problema? O
menino é muito estudioso e res-
ponsável...

- o outro elemento é a ignorância
absoluta que os pais têm sobre es-
tes temas. Quantas vezes não ouvi-
mos: Eu dou-lhe o dinheiro e ele que
compre o que quiser. O que é que eu per-
cebo de jogos de vídeo, com aqueles no-
mes tão esquisitos?

Há muitos pais sensatos, mas igno-
rantes e com a cabeça cheia do que
lhes contam ou do que vêem nas no-
tícias, optam por proibi-los em sua
casa e evitar qualquer contacto com
estes jogos de vídeo. Dizem aos filhos
que façam “os jogos do costume”,
correndo o risco de manter uma
guerra diária com os filhos, pro-
curando manter o inimigo longe da
sua fronteira... Quanto tempo
resistirão?

DECIDA-SE!

Compre-lhe o computador ou a con-
sola, mas não se esqueça de que o
está a comprar também para si! No
início deixe-se aconselhar pelo seu
filho, pergunte-lhe em que consistem
os jogos e proíba-lhe os que forem
excessivamente violentos. Pouco a
pouco, você irá converter-se num
perito e os seus filhos saberão em que
parâmetros se podem mover na aqui-
sição dos jogos, sobretudo se se tiver
recusado a comprar uns quantos,
quando o tiverem tentado enganar.
Decida-se a desfrutar das emoções de
pilotar um avião da Primeira Guerra
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Mundial ou da Guerra da Coreia, te-
máticas do Air Warrior II, agora que
não há batalhas com soldadinhos de
chumbo, visto que o chumbo é tóxico
assim como as tintas e que, por essa
razão, estão proibidos. Este jogo dá-
lhe a possibilidade de escolher entre
300 missões especiais, voando na
Primeira, na Segunda Guerra Mun-
dial ou na Guerra da Coreia.

Graças aos jogos de vídeo, você pode
salvar as batalhas, ganhá-las ou per-
dê-las, em qualquer época da histó-
ria. Por exemplo, experimente as
Guerras da Gália de Júlio César em
Caesar.

PARA DESFRUTAR DOS JOGOS DE VÍDEO
SEM CORRER RISCOS

Em primeiro lugar, leia bem as carac-
terísticas do jogo, em que consiste e
como se obtém a vitória final. Com-
pre um jogo adequado à idade e ao
desenvolvimento da personalidade
do seu filho. Antes de oferecer uma
consola ou jogos de computador, é
importante pensar se isso irá preju-
dicar a criança.

Consideramos os jogos contra-indi-
cados se a criança:

· Tem tendência a ensimesmar-se ou
isolar-se. É o caso das crianças tími-
das e pouco sociáveis.

· É fascinada pela televisão. Refiro-
me às crianças viciadas em “olhar”
e que não prestam atenção ao que
vêem, mas que não podem passar
sem a televisão.

· Tem muito pouca força de vontade.
Nestes casos há que ser mais rígido

e fazer um controlo rigoroso do
tempo que passam a jogar.

· Tem mau aproveitamento escolar.
Absolutamente contra indicado.

· Tem problemas na fala ou de ma-
turidade afectiva.

São aconselhados nos casos de:

· Hiperactividade com défice de
atenção, visto que aumenta a sua
capacidade de atenção e oferece um
objectivo à sua hiperactividade.

· Transtornos de coordenação mo-
tora. Exercita os reflexos dos dedos
e das mãos.

· Crianças hipoactivas, de reflexos e
inteligência lentos. Pelos mesmos
motivos do ponto anterior.

· Esquecidos ou despistados. Na
maioria dos jogos é preciso ser
muito rápido e estar muito atento.

· Problemas de auto-estima. Nestes
casos devem escolher-se jogos esti-
mulantes e não muito complicados.

Em segundo lugar, é preciso estar in-
formado sobre o tipo de jogo. Tenha
muito cuidado e aconselhe-se. Há
algumas revistas que oferecem “de-
mos” para jogar e ver como funciona.
É aconselhável ler alguns comen-
tários sobres os jogos em revistas
especializadas, como a Family PC ou
PC mania, Micromania, Nintendo
ou Playstation, etc.

Conheça os tipos de jogos que existem
e compre o mais adequado à idade e
maturidade da criança.

1. Plataformas. Indicado para crian-
ças dos 6 aos 10 anos, dependendo
do grau de dificuldade. Por exem-
plo: Rayman2 e Super Mario Bross.
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Melhoram o nível de atenção e a
coordenação motora.

2. Arcada. O protagonista tem uma
missão a cumprir. Cuidado! Ten-
dem a ser violentos e, em certas
ocasiões, o fim justifica os meios.
Por exemplo: Doom, Quake e
Mission Impossible. Maiores de 12
anos.

3. Desporto. Simulam jogos de fute-
bol, basquete, ténis, rugby, etc. A
partir dos 10 anos. São estimu-
lantes, desenvolvem o sentido de
estratégia e colocam a criança em
campos reais. Por exemplo: Fifa
2000, NBA live, Roland Garros
2000, etc.

4. Corridas. A partir dos 8 anos. Tra-
ta-se de conduzir automóveis ou
motas em circuitos diferentes. Por
exemplo: Formula 1 2000, Sega
Rally, Super Byke. Cuidado! Neste
grupo há jogos que permitem eli-
minar o rival ou atropelar cida-
dãos inocentes com o objectivo de
ganhar.

5. Simuladores. A partir dos 10 anos
pode desfrutar-se de descolagens,
voos e aterragens nos mais mo-
dernos e sofisticados aviões. Por
exemplo: F-22, USAF, Flight simu-
lator 2000.

6. Aventura. Os melhores. A partir
dos 10 anos podem viver-se aven-
turas incríveis em ambientes
magníficos. São muito estimulan-
tes e, normalmente, há hieróglifos
para decifrar e mistérios para des-
vendar. Por exemplo: Indiana Jo-
nes, e Star-Wars. Também existem
aventuras de terror, apocalípticas
ou demoníacas, nada
recomendáveis.

7. Estratégias. A partir dos 12 anos.
Trata-se de escolher uma missão e
desenvolver uma estratégia para
vencer. Estimulam a planificação e
a ordem. São menos emocionantes
no início. Por exemplo: Age of Em-
pire, Star-Craft, Dark Colony, Navy
Strike.

8. De construção e gestão: Em jogos
como Themepark world, Theme
Hospital, Sim City, Los Sim, etc,
trata-se de construir e gerir desde
parques de diversão até hospitais,
pizzarias ou mesmo uma família.
Requer paciência e queda para os
negócios. Recomendado a partir
dos 12 anos.

9. Educativos. É o caso de Ika stories,
que são contos interactivos com
leitura de textos e mudanças de
língua, e Pipo, para aprender vo-
cabulário, música, geografia, etc.
Muito indicados a partir dos
3 anos.

MAIS CONSELHOS E ORIENTAÇÕES

Rejeite os jogos que lhe pareçam
violentos e que tenham a violência
como fim, ou que a apresentem de
forma explícita e cruel na capa.

Leia a contracapa do jogo e veri-
fique se se tomam decisões contrá-
rias aos seus princípios mais fun-
damentais no desenrolar do jogo,
com o objectivo de ganhar, isto é,
averigúe se, para obter a vitória final
são permitidas, ou pior, são obri-
gatórias, certas acções como em-
purrar o rival para fora da estrada,
atropelar inocentes ou matar, para
obter pontos. Estas particularidades
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habitualmente não vêm especifi-
cadas na descrição do jogo. Infeliz-
mente, terá de analisá-las após a
compra.

Atenção! Um dos objectivos, que os
pais e os professores devem ter como
educadores, é combater a moral que
se difunde na televisão, no cinema e
nos jogos de vídeo: matar ou em-
purrar para fora da estrada é mau,
mesmo se servir para obter a vitória
final. Infelizmente, poucos jogos são
elaborados com a necessária e ele-
mentar sensibilidade moral.

Escolha o local. A consola ou compu-
tador não deve estar no quarto do
seu filho, mas numa sala comum.
Evite que a criança possa utilizar a
consola ou computador a seu bel-
-prazer, durante o tempo que desejar
e com qualquer jogo.

Estabeleça um horário. Não estabe-
leça um número global de horas.
Defina claramente em que dias da
semana e a que horas pode jogar e
estabeleça regras para as excepções.

Estabeleça prioridades, de preferên-
cia de comum acordo, e não permita
que se altere a ordem. Em primeiro
lugar está o estudo, as obrigações
familiares e os amigos, só depois o
jogo. Enquanto houver algo para
estudar, um trabalho para fazer ou
outro compromisso a cumprir, não
se pode jogar.

Quebre o isolamento. Assim que ti-
verem cumprido as suas obrigações e
estejam no período estabelecido para
jogar com a consola, anime os seus
filhos a jogarem com os amigos.

Anime-os a partilhar os jogos. Expe-
rimentar jogos com várias pessoas é
tão emocionante como dominar ape-
nas um e é muito menos viciante.

É obrigatório realizar outras activi-
dades para ocupar os tempos livres.
Saiba que os tempos livres têm uma
grande importância na formação do
seu filho como pessoa. Procure que
ele reparta o tempo equitativamente:
deve praticar desporto, dar passeios
no campo, ler, ouvir música, conver-
sar com os amigos, fazer excursões,
cantar ou tocar algum instrumento
musical, etc.

Também não deve esquecer-se de
dedicar uma tarde aos jogos de
mesa, ver um bom filme ou fazer
caminhadas em família.

Jogue com os seus filhos! Anime-se
a passar uma tarde de domingo
tentando derrubar o avião do Barão
Vermelho, mas entregue o comando
quando o derrubarem a si!

Converse com os seus filhos acerca
do conteúdo e do funcionamento do
jogo. Peça-lhes que lhe expliquem
como se joga e quando tiver de proi-
bir algum jogo, seja inflexível e ex-
plique o motivo da proibição. Aceite
o repto para participar nestes jogos
electrónicos com eles. Lembre-se:
sem si os jogos podem ser uma
grande perda de tempo, viciantes,
imorais e origem de patologias. Em
contrapartida, com a sua presença,
podem ser instrutivos, educativos e
sociáveis.
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No meio das inúmeras tarefas, fontes
de preocupação e alegrias, lá arran-
jámos determinação para marcar o
retiro e, em Janeiro, enviámos a ins-
crição, por e-mail, para o de Março
(10 a 12).

Como tardava a confirmação, pensá-
mos: o Espírito Santo quer que não diva-
guemos, quer que nos concentremos nas
nossas tarefas de animação do Movimento.
E fizemos planos de trabalho para o
fim-de-semana. Ainda bem, com
tanto para pensar e fazer, ir ao retiro
era loucura. Tão enganados que
estávamos!

De facto, à última hora, na quinta-
- feira à noite, liga-nos o Miguel:
“temos lugar para vós, ficam com
mais quatro casais numa residencial
lá ao pé, mas tomam todas as refei-
ções connosco, estamos à vossa es-
pera”. Pensámos: afinal parece que o
Espírito Santo mudou de ideias. Desmar-
cámos tudo e lá fomos. Pensámos:
nos tempos livres e à noite, trabalhamos.

Levámos o computador portátil,
livros, documentos, papel e caneta.
Estávamos preparados para as tare-

fas que tínhamos que fazer e, ao mes-
mo tempo, podíamos participar no
retiro, em Palmela.

Na sexta-feira ao fim da noite, quan-
do fomos para o quarto, abrimos o
computador e ... avariou! Avariou?
Como? E agora? ...

Puxámos da caneta bic, novinha em
folha, a estrear, para tirar as notas
durante o início do retiro, nessa noite
e ... não escreve! Não escreve? Como?
Mas escrevia! Desta vez parece mesmo
que o Espírito Santo abusou! Ou seremos
nós quem está a abusar? Quem não quer
parar como Marta e olhar para Cristo?
Quem não Lhe deixa espaço para transfor-
mar a água em vinho?

Dormimos a noite toda, mergulhá-
mos a fundo no retiro todo o Sábado,
no Domingo de manhã e, de tarde
após a Eucaristia, já no regresso a
casa, vínhamos renovados, recon-
vertidos e ... cheios de ideias! Aben-
çoado retiro.

Uma palavra final é devida ao Pre-
gador e aos organizadores do retiro.
Ao Pregador, que nos guiou ao longo

Rostos do Movimento

ANA E VASCO VARELA

Obrigado
Senhor

pelo Retiro
de 2006

Obrigado
Senhor

pelo Retiro
de 2006
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do “Caminho de Nazaré”, aquela
Nazaré que é lugar mas também ca-
minho, o caminho que Jesus percor-
reu, homem como os homens, antes
da sua vida pública, com o qual nos
identificamos e que é modelo de vida.
E aos casais que assumiram a res-
ponsabilidade de organizar tudo,

incluindo as surpresas e os mimos,
deixando-nos a todos viver o retiro
sem mais preocupações, permitin-
do-nos mergulhar em águas mais
profundas da nossa Espiritualidade,
o nosso agradecimento. Bem hajam.
Terminamos como o Padre Zé Manel
terminou o retiro, com esta oração:

Senhor, ensina-nos a repousar.
Ensina-nos
a deixar as coisas em suspenso,
a não querer arrumar tudo antes de dormir.
Ensina-nos
a aceitar estarmos cansados.
Ensina-nos a acabar uma jornada;
senão
nem saberíamos morrer.
Porque, depois de nós,
ainda haverá trabalho...
Ensina-nos
a aceitar que não somos Tu.

Oração para nos livrar da tentação da Omnipotência

PIERRE FAUCHER, S.J.
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Foi o culminar natural de um cami-
nho percorrido em Equipa, apoiados
pelos Casais Piloto e pelos Assisten-
tes Espirituais, rumo a um compro-
misso de viver a nossa condição de
casais cristãos, dentro da espirituali-
dade do Movimento das Equipas de
Nossa Senhora.

A conjugação do enquadramento
natural do sítio, Nossa Senhora do
Socorro, com o empenho e generosi-
dade de uma Equipa Coordenadora,
muito rica de experiência humana e
de vida nos ideais do movimento, fo-
ram a moldura ideal para a integra-
ção oficial dos casais que se apresen-
taram, perante Deus e a comunida-
de, para assumir o seu compromisso.

Os diferentes momentos do Encontro
foram de profunda riqueza e, pode
dizer-se que indissociáveis, fazendo
parte de um todo harmonioso em que
cada tempo foi preparado pelo que o
precedeu.

Assim, os testemunhos, quer pela
forma quer pelo conteúdo, foram

comoventes e podem servir de ver-
dadeiras lições de vida. O exercício
do “dever de se sentar”, na tarde de
Sábado,  e o momento da oração con-
jugal,  promoveram o encontro do
casal por forma a prepará-los para
um Sim, sentido no coração e pro-
nunciado com força perante a As-
sembleia da Eucaristia de Domingo.

Albergaria-a-Velha

Encontro de Equipas Novas
Dias 1 e 2 de Abril de 2006



6 2

O casal Homem de Gouveia, como
sempre, recebeu-nos com muita
alegria, cordialidade, simpatia, en-
tusiasmo e carinho. Após o acolhi-
mento, foi celebrada uma missa para
comemorar esta data tão importante
da nossa Equipa que ocorreu no dia
21 de Outubro de 2005.

O nosso Conselheiro Espiritual, o
Senhor Padre Rafael Andrade, aten-
de-nos sempre benevolente, dispo-
nível e pronto a participar nas reu-
niões e esclarecer as nossas dúvidas.
Como tal, o Senhor Padre Rafael
celebrou a Santa Missa com a cola-
boração do diácono João Carlos Ho-
mem de Gouveia, filho do casal que
nos recebeu nesse dia.

Região
Madeira

Região
Madeira

Além dos casais da nossa Equipa,
participaram neste evento o casal de
Ligação: Casal Caires (Rita e Higino),
o Casal Piloto - Casal Abreu (Ma-
nuela e Dionísio) e duas irmãs do
nosso Conselheiro Espiritual.

O Casal Freitas, que animou este
encontro, fez as leituras. Depois de
ter lido o Evangelho e ter sido feita a
interiorização da Palavra por cada
um de nós, o Senhor Padre explicou-
-nos o sentido do Evangelho através
de uma breve Homilia.

Todos os casais participaram na
Oração dos Fiéis.

Terminada a “grande”, “íntima” e
“sagrada” cerimónia da Eucaristia,
um marco importante na nossa
caminhada, saboreou-se um tempo
de caloroso e agradável de grande
convívio. Tomou-se um chá, que nos
confortou o corpo e a alma, acom-
panhado de iguarias que só o amor
e boa vontade podem preparar e
confeccionar. No Lar do Casal Ho-
mem de Gouveia sentimo-nos, todos
felizes e em paz numa família alar-
gada e unida pelos laços do Amor
de Deus.

O Casal Homem de Gouveia presen-
teou-nos ainda com um postal e com
uma mensagem para jamais esque-
cermos esta data.
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Experiências das práticas da equipa

As Equipas de Nossa Senhora são um
movimento de espiritualidade con-
jugal e propõem aos seus membros
uma vida de equipa e meios concre-
tos de esforço para ajudar a progre-
dir, em casal e em família, no amor
de Deus e do seu próximo.

Foi tendo presente estas ideias que
na comunidade de Lucheringo I, pa-
róquia do Sagrado Coração de Jesus,
foi criada a 3.ª equipa, hoje designada
Lichinga III de que apresentamos a
seguir as experiências do desenrolar
das suas actividades:

A Equipa foi criada no dia 23-03-2004
e é formada por 7 famílias.

Está na pilotagem até à data da ela-
boração deste testemunho. Já fez 7
encontros, faltando 3 para os 10 ne-
cessários até ao compromisso.

O próximo encontro está marcado
para o dia 11 de Março, próximo
Sábado.

A equipa tem como casal responsá-
vel a Benilde Carlos José Miqueias e
o Amisse Courata.

Todos os encontros da Equipa obede-
cem aos seguintes passos:

1 Refeição.
2 Oração com:

· Leitura da Palavra;
· Partilha da Palavra;
· Salmo responsorial;
· Oração dos fiéis.

3 Partilha – Focamos os Pontos Con-
cretos de Esforço.

4 Pôr em Comum.
5 Partilha do Tema de Estudo.
6 Avaliação do trabalho (onde cada

um diz aspectos positivos e a me-
lhorar).

7 Magnificat.

A equipa está empenhada nos vários
trabalhos da comunidade, paróquia e
mobiliza os outros casais a integra-
rem-se no Movimento, faz visitas aos
doentes, órfãos e necessitados.

As reuniões são uma vez por mês.

Conclusão

Estamos certos que, com a ajuda do
Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe
Maria Santíssima, a equipa chegará
ao compromisso.

Lichinga, 05-03-2006.

A família responsável

BENILDE E CORATA (EQUIPA LICHINGA 3)

DIOCESE DE LICHINGA

Paróquia de Nossa Senhora
da Imaculada Conceição
de Nzinge – Lichinga

LICHINGA 3Corata

Testemunho
do casal

Corata

Testemunho
do casal
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No passado Sábado dia 8 de Abril, a
Equipa do Sector H da Região de Lis-
boa com o seu conselheiro espiritual
Padre Amadeu Pinto s.j., organizou
uma peregrinação de famílias com
avós, pais, filhos e netos (40 adultos e
50 crianças, desde recém-nascidos a
mais crescidos) rumo à Senhora de
Fátima. O ponto de encontro foi a
meio da manhã na rotunda norte de
Fátima e daí partiu-se em viaturas
até Pinhel, onde se deixaram esta-
cionados os carros, com excepção dos
da necessária assistência. De ime-
diato se começou a caminhada a pé,
rezando o terço e meditando os mis-
térios gloriosos. Nos vários pontos
de paragem, que já se encontravam
previstos, foram desenvolvidas acti-

vidades lúdicas com a pedagogia do
sentido da nossa relação com Deus,
com Maria e com os Outros. Cada
família fazia um nó à sua escolha
(retirado dum guia de nós, que des-
creve as suas aplicações, a sua fun-
ção, confiança e segurança) que mais
sentido fazia para a sua vida e que,
mais tarde, na celebração eucarís-
tica, no momento do ofertório, foram
colocados no altar.

Chegámos com alegria ao Santuário
às 17h30, sempre acompanhados por
um dia lindo, onde estivemos re-
colhidos na Capelinha por uns mo-
mentos para depois seguirmos para
o Carmelo onde foi celebrada a
Missa, muito partilhada e partici-
pada, com as violas bem afinadas.

Levámos nas “mochilas” as nossas
alegrias, as dores e sofrimentos e,
sobretudo um Grande Amor a Jesus
através de Maria, padroeira deste
querido Movimento das Equipas de
Nossa Senhora que tanto nos tem
ajudado a crescer como pessoas e na
Fé de Cristo.

Peregrinação
das Famílias

GABRIELA E JOAQUIM VILLAS-BOAS

REGIONAIS DE LISBOA
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Homenagem

Fernando Araújo Barros

da Região Porto
ao Equipista

Homenagem

Fernando Araújo Barros

da Região Porto
ao Equipista

A Região Porto e o Sector da Maia (Maia e Gondomar) sentem-se orgulhosos
por terem tido como membro honorífico das Equipas de Nossa Senhora o
equipista Fernando Araújo Barros. Foi o fundador do Movimento na Maia
(com a Maia 1 - sete casais) e é tão assídua, tão volumosa e tão visível a pre-
sença das equipas da Maia nas actividades do Movimento que leva o Frei
Bernardo a falar da Maia como um Continente. Foi um verdadeiro equipista,
desempenhando todos os cargos e aceitando todas as propostas que lhe fo-
ram feitas: primeiro responsável do Sector da Maia; Casal de Ligação; Res-
ponsável de Equipa; participante e formador da Formação 1 e da Formação 2;
Casal Piloto; membro da ECIP; Informador a nível de grupo alargado, com
outros casais com que ele contactava nos primeiros tempos e depois a nível
de contacto e convite pessoal; palestrando e animando nas Jornadas e nos En-
contros a nível local e regional… E apesar das dificuldades da distância, pre-
parava-se com muito entusiasmo para o Encontro Internacional de Lourdes,
em Setembro, entusiasmo comungado por toda a equipa de base, a Maia 1.
Dada a consideração e estima de que gozava perante as pessoas, a sua pre-
sença, o seu exemplo e a sua voz faziam-se ouvir.

E não se trata de uma seca enumeração no percurso de um itinerário, mas
cada um dos momentos e etapas foram vida vivida na responsabilidade, no
compromisso e no espírito de serviço, não sabendo nunca dizer que não. O
seu apoio era requisitado sempre.

Em tudo a Graça era uma fiel e excelente colaboradora e dinamizadora.
Foi um casal de alto gabarito na angariação, divulgação e expansão do
Movimento.

Concluímos com as palavras do Frei Bernardo na Missa do sétimo dia:
Ámen e Aleluia.

L. E M. AROSO MAIA

MAIA 1
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“Quando a vida tem sentido, tudo
tem sentido na vida. Tudo converge
para o bem próprio e dos outros que
têm os mesmos sentimentos e lutam
pela mesma causa.” Neste pensa-
mento de D. António Marcelino re-
vêem-se os casais da Equipa, no mo-
mento de dizer sim à caminhada que
aceitaram fazer, dentro da espiritua-
lidade do Movimento das Equipas de
Nossa  Senhora.

Costuma dizer-se que nada acontece
por acaso. Nós acreditamos que Deus
nos dá a mão, oportunidades, e
aponta caminhos no momento certo
da nossa vida. Cada casal sentiu o
chamamento na altura certa. Inter-
rogamo-nos porque dissemos sim
agora e não em qualquer outra al-
tura. Estamos certos de que o Senhor
entendeu que o momento era este e
que a equipa também teria que ser
esta.

Graças a Deus que não estávamos
distraídos quando nos foi feito este
convite para integrar esta Equipa.

Alguém disse que “ As Equipas de
Nossa Senhora não são o meio, mas
sim um meio de cada casal viver
uma relação mais íntima com  o
Senhor. É o que nós pensamos e
sentimos.

Sentimos que a equipa nos tem aju-
dado a ser parte integrante duma
comunidade que está em união com o
Mundo e com Cristo, duma forma
concreta e visível nas palavras e so-
bretudo nas obras, sem alardes nem
“beatice”.

A espiritualidade do Movimento não
está compartimentada. É perene e
está presente em todos os momentos
da nossa vida.

Em cada encontro é proposto que
façamos uma retrospecção à nossa
vida, avaliando constantemente a
nossa maneira de estar, de agir, de
ser e de projectar as nossas atitudes,
as nossas acções no futuro.

Sentimos que o esforço em casal para
momentos de oração e a sua prática
continuada  na nossa vida,  nos pur-
ga do egoísmo e indisponibilidade
para ouvir o chamamento de Deus.
Acreditamos que Deus estabelece
uma ligação pessoal com cada um de
nós, orientando-nos sempre nos ca-
minhos do amor. A pedra de toque da
espiritualidade da equipa “o dever
de sentar” exige da parte do casal
grande responsabilidade. Abrir o
coração um ao outro, nas mais diver-
sas situações, quer adversas, quer
mais favoráveis, mantém a comu-

Os compromissos no Movimento, na Igreja e no Mundo

Caderno de Pilotagem 10
Equipas de Nossa Senhora
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nicação ao mais alto nível e ajuda-
-nos a crescer como casal.

Há outros Movimentos e outras ma-
neiras de se estar comprometido com
Deus, mas ao longo do periodo de
pilotagem percebemos que este Mo-
vimento, talvez pela forma como
está estruturado, é um meio que fa-
vorece o crescimento do casal, já que
questiona, educa e se alimenta da
Palavra de Deus.  Os espaços de par-
tilha com os outros casais da Equipa,
são profundos de riqueza e geram
fraternidade.

elo de ligação entre nós é, de facto, a
nossa condição de filhos de Deus.
Olhando de relance verificamos que
todas as tentativas de grupos de
pessoas, se não tiverem um objectivo
comum consistente, estão segura-
mente condenadas ao fracasso. Aqui,
a palavra de Deus faz luz  “Quando
dois ou mais se reunirem em meu nome, Eu
estarei no meio deles”.

Como movimento dinâmico, o seu
crescimento não se verifica em cír-
culos fechados, antes em linha orien-
tada para o encontro com Deus e,
pelo caminho encontramos, nas múl-
tiplas estações do nosso percurso,
uma infinidade de oportunidades e
apelos à  prática do dom do amor,
que nos vem da condição de Filhos
de Deus.

A nossa disponibilidade para com os
outros, bem como a sua disponibili-
dade para nós, é verdadeiramente
sentida neste grupo. Sabemos que
podemos contar uns com os outros
em qualquer momento, a qualquer
hora. Acreditamos que a Equipa 27 é
uma Família! Uma família muito di-
ferente, mas muito completa. Juntos
fazemos a caminhada da nossa vida,
tendo cada membro como um cajado
que nos apoia quando é preciso.
Nesta vida tão agitada e por vezes
tão solitária, é muito bom saber isto.

Neste processo tem que haver um
crescimento comum bem alicerçado e
uma consciência rectamente forma-
da, para que as respostas às neces-
sidades sejam adequadas, por isso,
sentimos que a proposta de viver
numa ENS foi para nós uma grande
ajuda.

O Santo Padre Bento XVI, na Encícli-
ca “Deus é Amor” diz-nos: “O dever
da Igreja é mediato, enquanto lhe
compete contribuir para a justifica-
ção da razão e o despertar das forças
morais, sem as quais não se
constroem estruturas justas”.

Percebemos então que não é apenas
um movimento de casais amigos,
mas é sobretudo um movimento de
casais cristãos. Assim, o mais forte

A espiritualidade do Movimento
não está compartimentada.
É perene e está presente em todos
os momentos da nossa vida.
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Estamos, portanto, definitivamente
comprometidos e esta não é uma
questão subjectiva, é uma qualidade
intrínseca dos cristãos.  Exige-se de
nós uma postura ousada e disponí-
vel. Cristo não foi de meias palavras,
foi veemente e deixou-nos a herança
de podermos escolher, apenas, entre
o sim e o não. Diz-nos em todos os
passos da nossa vida: “vai, vende
tudo o que tens e segue-Me...”

Assumimos assim:

· um compromisso de oração (apren-
demos que o nosso amor cresce
através da oração);

· um compromisso de equipa (des-
cobrimos juntos que o desejo, a
vontade, o empenho de concreti-
zar e o segredo do sucesso neste
caminho, está na fidelidade aos
princípios);

· um compromisso na Igreja de que o
nosso lar seja uma igreja doméstica.

Contudo, o nosso primeiro  compro-
misso tem que ser  com Deus. Vive-
mos um tempo privilegiado para
reflectirmos este tema :”Quaresma”.
Convite a uma oração mais intensa,
a uma escuta da Palavra de Deus e
consequentemente ao acolhimento da
mesma, de forma que os nossos cora-
ções sejam moldáveis como o barro,
a conversão aconteça e o nosso em-
penhamento se repercuta aos níveis
familiar, religioso e social.

Com humildade pedimos a Deus
para que a nossa Equipa seja, cada
vez mais, a face visível da nova
Aliança de amor entre Deus e os ho-
mens e para que continuemos sem-
pre unidos no seu amor.

4 de Março de 2006.


