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Aceitar o serviço foi uma sorte para nós,
os desta equipa que é rendida.
Será também para a equipa que vem.

FONTAÍNHAS

(CASAL RESPONSÁVEL

PELA

COMUNICAÇÃO)

também, descartável, fundaram as
suas famílias, educaram os seus filhos
e evangelizaram-se a si e aos outros
pela sua acção e entusiasmo militante, testemunho de vida. E continuam
sem emenda nem descanso.

Calhou neste mês de Novembro a
festa dos 70 anos do nosso Movimento. Promissor desde o primeiro vagido, dos primeiros passos um tanto
trôpegos e inseguros, começou a andar cedo e cedo se mostrou confiante e
surpreendente. Portador de mensagem do Espírito, encontrou as pessoas
certas para a acolher, experimentar,
desenvolver e testemunhar, atraindo
outros numa dinâmica rapidamente
contagiante.

Descobrimos que este nosso “negócio” de amor conjugal é um “negócio”
que mantemos com Deus, e é prioridade nas nossas vidas, se o quisermos fazer funcionar. O Matrimónio cristão e o amor que nos une, é
uma mensagem do amor de Deus aos
homens que, neste nosso tempo tão
esquecido do essencial, os homens não
querem entender. Aceitar esta boa
nova não é pacífico nem nos dá
sossego.

A mensagem que, agora, parece pouco
menos que óbvia constituía, na altura, uma revelação inesperada: o Sacramento do Matrimónio é um caminho de santidade para o casal,
quem havia de dizer, uma fonte de
espiritualidade própria, uma afirmação de cidadania do amor conjugal,
base duma família e assim baluarte
duma sociedade que começava a pô-la
em causa.

Nem fácil. O Espírito é exigente como
tem que ser, como são os grandes
amores. O que é banal morre rapidamente. É verdade que “quem se sujeita a amar, sujeita-se a padecer” e
poucas serão as verdades tão verdade
como esta. Não padeceu Cristo na
Cruz? Não nos deixou Ele como único
mandamento amar até os antipáticos
dos nossos inimigos, aqueles de quem
não gostamos mesmo nada e, se calhar, nos fizeram mal, quando nós até
para amar os nossos amigos tantas
vezes temos dificuldade?

Não que os tempos tivessem melhorado. Mesmo assim, o Movimento
espalhou-se pelo mundo inteiro e
chegou a milhares de casais que descobriram a enorme riqueza do seu
sacramento e se tornaram mais autênticos e mais felizes. Capazes dum
amor genuíno, fiel e duradoiro, numa
época em que tudo se tornou, e o amor
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A fotografia da capa desta carta é a
fotografia da nova equipa da Supra-Região, que vem render a actual.
Gente generosa e assustada que se
entrega confiante nas mãos do Senhor
para O servir, para nos servir, como
aconteceu há já cinco anos connosco.
E dizemos “já” porque o tempo passou depressa, no entretanto de reuniões e reuniões, problemas e problemas, correrias e mais correrias,
criando amizades que vão ficar. E se
começa a ter a sua originalidade no
nosso mundo aceitar compromissos
(e a palavra bem poderá sair do dicionário qualquer dia, se isto continua), a verdade é que o serviço gratifica, engrandece e reestrutura-nos
fazendo, tantas vezes, com que nos
ultrapassemos e descubramos em
nós capacidades e até talentos desconhecidos. Até o tempo e o saber que,
evidentemente, não tínhamos e des-

culpas de mau ou bom pagador, conforme os casos. Tudo porque o Espírito está atento. Assim estejamos nós
abertos e disponíveis para Ele, vazios
de nós mesmos, invocando-O e escutando-O. Nós, sozinhos, não valemos realmente nada. Assumirmos
isso só nos faz bem.
Quer dizer: aceitar o serviço foi uma
sorte para nós, os desta equipa que é
rendida. Será também para a equipa
que vem. Culpa nossa no que não foi
sorte para vós. Animem-se e o remédio é aceitarem um serviço sem tardar. Amar o próximo tem destas
coisas – servi-lo. Não disse Cristo que
veio para servir e não para ser servido? Não lavou Ele os pés aos discípulos? Afinal quem nos julgamos nós?
POIS. MAS ENTÃO NÃO É QUE,
AGORA, A DESPEDIDA CUSTA?...

Adesão dos equipistas à Associação dos amigos do Padre Caffarel
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VIVERMOS
EM IGREJA
PADRE ANTÓNIO JANELA
(CONSELHEIRO ESPIRITUAL

DA

SUPRA-REGIÃO)

O

ANO
SACERDOTAL
Nas próprias palavras do Santo Padre “o objectivo deste Ano Sacerdotal
consiste em favorecer o fortalecimento de
cada presbítero “até à perfeição espiritual da qual depende sobretudo a
eficácia de seu ministério”, ajudar os
sacerdotes e, com eles, todo o Povo de
Deus, a redescobrir e revigorar a consciência do extraordinário e indispensável dom
da Graça que o ministério ordinário representa para quem o recebeu, para toda Igreja
e para o mundo, que sem a presença real de
Cristo, estaria perdido”.

São já decorridos alguns meses desde
que, no passado dia 19 de Junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e dia tradicionalmente dedicado
à oração pela santificação dos sacerdotes, o Santo Padre inaugurou, na
Basílica de São Pedro, um especial
Ano Sacerdotal com o tema “Fidelidade de Cristo, fidelidade do sacerdote”.
Bento XVI promulgou então, para
toda a Igreja, um ano jubilar pelos
150 anos da morte de São João Maria
Vianney, mais conhecido como o
Santo Cura de Ars, agora proclamado “padroeiro de todos os sacerdotes
do mundo”.

Trata-se, pois, de compreender cada
vez mais a importância da missão
dos sacerdotes na Igreja – nomeadamente, nos movimentos apostólicos,
como o nosso - e na sociedade contemporânea.

1. É tempo de nos interrogarmos
como tem sido, ou vai sendo, acolhido o Ano Sacerdotal nas nossas equipas, e como nos dispomos a vivê-lo
nas nossas comunidades locais, pois
este Ano destina-se a toda a Igreja.
As dioceses, os institutos religiosos,
os seminários, as comunidades cristãs e os movimentos apostólicos são
chamados a ocupar-se e preocupar-se com a vivência deste Ano Sacerdotal. Para isso, importa antes de
mais ter presente os objectivos definidos para a este Ano sacerdotal.

2. A Igreja – sabemo-lo – é o povo de
Deus, o povo reunido por Cristo graças ao mistério da sua Morte e da
sua Ressurreição e ao dom do Espírito Santo - e depois pelos apóstolos
enviados por Jesus. Este povo de
baptizados e de crentes é constituído
como “geração escolhida, sacerdote real,
nação santa, povo resgatado […] outrora
não éreis um povo, mas sois agora povo de
Deus” (I Pe 2, 9-10). Este texto céle-
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cidos na “dignidade e liberdade dos
filhos de Deus, em cujos corações o
Espírito Santo habita como num
templo” .1 A sua existência tornou-se
uma existência sacerdotal, isto é,
uma oferenda pessoal a Deus e aos
outros e uma santificação do mundo.
Porque, na sua relação com este
mundo, eles participam da Senhoria
real de Deus. Toda a sua existência
tem, daqui em diante, um novo estatuto diante de Deus: um estatuto sacerdotal.

bre, constituído por expressões do
Antigo Testamento, afirma que todos
os cristãos pertencem a um “sacerdócio real”. Que quererá dizer esta
expressão?
Na tradução ecuménica da Bíblia
(TOB) a expressão empregue é “comunidade sacerdotal do rei”. A expressão encobre uma imagem simbólica. O rei é Deus. Mas um rei não
está, normalmente, em pé de igualdade com os seus súbditos. Há, entre
ele e estes, numerosos intermediários
e uma grande distância a ultrapassar. De igual modo, Deus não está ao
mesmo nível do homem. Para estabelecer a comunicação entre um e
outro, as religiões instauraram uma
mediação ou intermediários sacerdotais. O sacerdócio é a função que
assegura esta ligação na sua dimensão ascendente, fazendo subir até
Deus os pedidos e as ofertas dos homens e, no seu sentido descendente,
ao comunicar ao povo as bênçãos
divinas.

3. Mas então, dir-se-á, porque é que
há padres na Igreja, no sentido ministerial desta palavra?
Somos aqui confrontados com uma
dificuldade de vocabulário, porque o
mesmo termo sacerdócio engloba
duas realidades muito diferentes. O
Concílio Vaticano II previu a objecção e veio dar um contributo capital:
o “sacerdócio comum” dos fiéis –
“povo sacerdotal” – e o “sacerdócio
ministerial” ou hierárquico dos bispos e dos padres são duas participações distintas no único sacerdócio
de Cristo. Entre eles, há uma diferença de “essência” ou de natureza
(LG 10). Portanto, não se trata da
mesma realidade nos dois casos.

Ora, Jesus mudou tudo isto com a
sua Morte e a sua Ressurreição realizadas de uma vez por todas. Ele
tornou-se o único sumo sacerdote de
Deus segundo a Carta aos Hebreus, sacerdote de um sacerdócio único e definitivo, que realiza todos os que o
precederam, ao ponto de os abolir.
Este novo sacerdócio é tão eficaz que
todos os baptizados, enquanto povo
sacerdotal, podem participar nele
tornando-se, por sua vez, os “sacerdotes” segundo o Apocalipse (1,6). Doravante, têm acesso directo à casa de
Deus. A sua relação com Deus é imediata, graças a Cristo. São estabele-

Para os fiéis, é uma participação
num aspecto da existência de Jesus.
Para os bispos e os padres ordenados, é uma participação na missão de
Cristo que tem como objectivo reunir
a sua Igreja, portanto, é uma respon-

1
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sabilidade e um cargo. Mas este sacerdócio ministerial ordena-se ao
outro, isto é, tem por missão estar ao
serviço do sacerdócio comum e permitir-lhe o seu exercício. Como o sacerdócio comum, ou baptismal, tem
a sua fonte no único Cristo, deverá
permanecer “ligado” a esta fonte. A
função do padre é permitir a todos
os baptizados, pelo anúncio da Palavra, a celebração dos sacramentos
e a animação da comunidade, viverem do dom que lhes é dado pelo facto de constituírem um “sacerdócio
santo”.2

O ministério do sacerdote é de fundamental importância na vida da
Igreja. Porém, é um serviço que hoje
atravessa não poucas dificuldades.
O Ano Sacerdotal convida-nos, precisamente, a tomar consciência da
exigência de perfeição espiritual e
moral que brota do ministério sacerdotal, tendo presente que a fecundidade pastoral desse ministério
depende, em grande parte, dessa
resposta espiritual, embora não dependa dela a eficácia salvífica dos
sacramentos para os fiéis que os recebem, pois essa é fruto da própria
acção salvífica de Cristo que eles
representam. Frágil e vulnerável
como todo o ser humano, cada um
dos sacerdotes sabe que “ transporta em si um tesouro em vaso de barro”
(2 Cor 4, 7).

4. Podemos perguntar: mas, por quê,
um ano sacerdotal precisamente na
recordação do Santo Cura d’Ars que,
aparentemente, nada fez de extraordinário?

Este especial Ano Sacerdotal – esclarece ainda o porta-voz do Papa – responde às dificuldades que o sacerdote experimenta hoje, devidas a
diversos factores: “O clima geral de
secularização em vastas regiões do
mundo, uma menor valorização do
papel do sacerdote na sociedade, as
profundas feridas sofridas pela
imagem pública dos sacerdotes por
causa de comportamentos indignos
de alguns deles e, inclusive, a própria
e justa valorização das vocações leigas na Igreja”.

“Pode parecer quase uma provocação apresentar como referência espiritual aos sacerdotes do mundo
inteiro um pároco que viveu numa
pequena localidade francesa de 230
pessoas, falecido há 150 anos” - reconhece o Pe. Federico Lombardi, SJ,
director da Sala de Imprensa da
Santa Sé – “mas se o sacerdote vive
verdadeiramente da Eucaristia e do
serviço da reconciliação entre Deus e
os homens, isto é, da manifestação da
misericórdia de Deus, o tempo e o lugar tornam-se secundários”.

Diante destas dificuldades, o Santo
Padre ao promulgar o Ano Sacerdotal não responde com considerações
sócio-religiosas, mas promove, antes
de mais, o compromisso de renovação interior de todos os sacerdotes,
para que o seu testemunho evangé-

2
Cf SESBOÜÉ, Bernard Pensar e viver a Fé
no Terceiro Milénio – convite aos homens e
mulheres do nosso tempo, Coimbra, Gráfica de
Coimbra, 2001, pp. 528-530.
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lico no mundo de hoje seja mais intenso e incisivo. Por isso, a carta que
o Papa, ao inaugurar o Ano Sacerdotal, dirigiu a todos os seus irmãos
no sacerdócio, “não parte do exterior,
mas do coração da vocação sacerdotal, do modelo concreto de santidade sacerdotal que nos oferece o
Santo Cura de Ars, São João Maria
Vianney”.

6. Como referia Bento XVI, na sua catequese da audiência geral de quarta-feira, em 24 de Junho passado, indubitavelmente mudaram as condições
histórias e sociais em que veio a encontrar-se o Cura d’Ars, e é justo
perguntar-se como podem os sacerdotes imitá-lo na identificação com o
seu próprio ministério nas sociedades globalizadoras contemporâneas.
Num mundo em que a visão conjunta da vida abrange cada vez menos o
sagrado, em cujo lugar a “funcionalidade” se torna a única categoria
decisiva, a concepção católica do
sacerdócio poderia correr o risco de
perder a sua consideração natural,
às vezes inclusive no interior da própria consciência eclesial. “Não raro
– afirmava o Santo Padre - quer nos
ambientes teológicos, quer também
na prática pastoral concreta e de formação do clero, confrontam-se e por
vezes opõem-se dois conceitos diferentes de sacerdócio. A este propósito, salientei há alguns anos que
existem «por um lado uma concepção social-funcional que define a
essência do sacerdócio com o conceito de “serviço”: o serviço à comunidade, no cumprimento de uma
função... Por outro lado, existe a concepção sacramental-ontológica que,
naturalmente, não nega a índole de
serviço do sacerdócio mas, ao contrário, vê-a ancorada no ser do ministro e considera que este ser é determinado por um dom concedido
pelo Senhor através da mediação da
Igreja, cujo nome é sacramento» (J.
Ratzinger, Ministero e vita del Sacerdote,
em Elementi di Teologia fondamentale.

5. A Providência divina fez que a figura do Santo Cura d’Ars se aproximasse da de São Paulo. Concluído o
Ano Paulino, dedicado ao Apóstolo
das nações, modelo extraordinário
de evangelizador que realizou diversas viagens missionárias para
difundir o Evangelho, este novo Ano
jubilar convida-nos a olhar para um
pobre camponês convertido em humilde pároco, consagrado ao seu
serviço pastoral num pequeno povoado. Se os dois Santos se diferenciam muito pelos trajectos de vida
que os caracterizaram – um viajou
de região em região para anunciar o
Evangelho, o outro acolheu milhares
e milhares de fiéis permanecendo
sempre na sua pequena paróquia –
há, no entanto, algo fundamental que
os irmana: é a sua total identificação
com o próprio ministério, a sua comunhão com Cristo que levava Paulo
a dizer: “Estou crucificado com Cristo! Já
não sou eu que vivo, é Cristo que vive em
mim” (Gálatas 2, 19-20). Já São João
Maria Vianney gostava de repetir:
“Se tivéssemos fé, veríamos Deus
escondido no sacerdote como uma
luz por detrás do cristal, como o vinho misturado com a água”.
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Saggio su fede e ministero, Bréscia 2005,
pág. 165). Também a passagem terminológica da própria palavra “sacerdócio” para os termos “serviço,
ministério e encargo”, é sinal desta
concepção diferente. Além disso à
primeira - a concepção ontológico-sacramental - está vinculado o primado da Eucaristia, no binómio
“sacerdócio-sacrifício”, enquanto à
segunda - a concepção social-funcional - corresponde o primado da
palavra e do serviço do anúncio.

cio não é apenas um “discurso”. Inclui, ao mesmo tempo, o seu próprio
agir: os sinais e os milagres que realiza indicam que o Reino vem ao
mundo como uma realidade presente, que em última análise coincide
com a sua própria pessoa. Neste
sentido, é importante recordar que,
também no primado do anúncio,
palavra e sinal são indivisíveis. A
pregação cristã não proclama “palavras”, mas a Palavra, e o anúncio
coincide com a própria pessoa de
Cristo, ontologicamente aberta à
relação com o Pai e obediente à sua
vontade. Portanto, um serviço autêntico à Palavra exige da parte do
sacerdote que tenda para uma aprofundada abnegação de si mesmo, a
ponto de dizer com o Apóstolo: “Já
não sou eu que vivo, é Cristo que vive em
mim”. O presbítero não pode considerar-se “senhor” da palavra, mas
servo. Ele não é a palavra mas, como
proclamava João Baptista, é “voz” da
Palavra: “Voz que brada no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas” (Mc 1, 3).

7. Considerando bem, não se trata de
duas concepções opostas. A tensão
que, contudo, existe entre elas deve
ser resolvida a partir de dentro.
Assim o Decreto Presbyterorum ordinis,
do Concílio Vaticano II, afirma:
“Com efeito, é pela mensagem apostólica do Evangelho que se convoca e
congrega o Povo de Deus, de modo
que todos... se ofereçam a si mesmos
como “hóstia viva, santa e agradável
a Deus” (Rm 12, 1). Mas é precisamente pelo ministério dos sacerdotes
que se consuma o sacrifício espiritual
dos fiéis, em união com o sacrifício de
Cristo, único Mediador que, em nome
de toda a Igreja, é pelos mencionados
sacerdotes oferecido incruenta e
sacramentalmente na Eucaristia, até
que o próprio Senhor venha” (n. 2).

8. Ser “voz” da Palavra não constitui
para o sacerdote um mero aspecto
funcional. Pelo contrário, pressupõe
um substancial “perder-se” em Cristo, participante no seu mistério de
morte e de ressurreição com todo o
próprio eu: inteligência, liberdade,
vontade e oferta do próprio corpo,
como sacrifício vivo (cf. Rm 12, 1-2).
Somente a participação no sacrifício
de Cristo, na sua kénosi, torna autêntico o anúncio! E este é o caminho que
deve percorrer com Cristo para che-

“Então – prossegue Bento XVI na sua
catequese – interroguemo-nos: o que
significa propriamente, para os sacerdotes, evangelizar? Em que consiste o chamado primado do anúncio? Jesus fala do anúncio do Reino de
Deus como da verdadeira finalidade
da sua vinda ao mundo e o seu anún-
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Tudo o que fizermos para descobrir o
mistério do sacerdócio apostólico e
merecer a santidade dos nossos sacerdotes, devemos fazê-lo em Igreja e
com a Igreja. O outro extremo a evitar é o de diluir a especificidade do
sacerdócio apostólico na pretensa
valorização do sacerdócio comum de
todos os fiéis. O próprio Papa nos
adverte para este risco: “A centralidade de Cristo traz consigo a justa
valorização do sacerdócio ministerial, sem o qual não haveria Eucaristia, e muito menos a missão e a
própria Igreja. Neste sentido, é necessário velar para que as «novas
estruturas» ou organizações pastorais não sejam pensadas para uma
época em que se deveria «renunciar»
ao ministério ordenado, partindo de
uma interpretação errónea da justa
promoção dos leigos, porque, em tal
caso colocar-se-iam os pressupostos para a ulterior diluição do sacerdócio ministerial, e as eventuais
presumíveis “soluções” viriam a
coincidir dramaticamente com as
verdadeiras causas das problemáticas contemporâneas ligadas ao ministério”.

gar a dizer ao Pai, juntamente com
Ele: “não se faça o que Eu quero, mas o
que tu queres” (Mc 14, 36). Então, o
anúncio comporta sempre também o
sacrifício pessoal, condição para que
o anúncio seja genuíno e eficaz”.
Alter Christus, o sacerdote está profundamente unido ao Verbo do Pai
que, encarnando, assumiu a forma de
servo, se tornou servo (cf. Fl 2, 5-11).
O presbítero é servo de Cristo, no
sentido que a sua existência, ontologicamente configurada com Cristo,
adquire uma índole essencialmente
relacional: ele vive em Cristo, por
Cristo e com Cristo ao serviço dos
homens. Precisamente, porque pertence a Cristo, o presbítero encontra-se radicalmente ao serviço dos homens: é ministro da sua salvação,
nesta progressiva assunção da vontade de Cristo, na oração, no “estar
coração a coração” com Ele. Esta é a
condição imprescindível de cada
anúncio, que exige a participação na
oferenda sacramental da Eucaristia
e a obediência dócil à Igreja. Assim,
“o sacerdócio não é meramente um
“serviço” aos demais. O centro de
uma vocação sacerdotal é a configuração da própria pessoa com Cristo”
afirma Bento XVI.

10. A concluir: quando não se leva em
consideração o binómio consagração-missão, torna-se verdadeiramente difícil compreender a identidade do presbítero e do seu ministério na Igreja. “Quem é, de facto, o
presbítero – acentua Bento XVI – senão um homem convertido e renovado pelo Espírito, que vive da relação pessoal com Cristo, fazendo
constantemente próprios os critérios

9. “Desejo muito que na concepção e
concretização deste Ano Sacerdotal
– adverte Dom José Policarpo na carta dirigida às comunidades cristãs
do Patriarcado de Lisboa – se evitem
dois extremos: o de fixarmos de tal
maneira a nossa atenção nos sacerdotes, considerando-os um grupo à
parte, isolados do povo sacerdotal.
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evangélicos? Quem é o presbítero,
senão um homem de unidade e de
verdade, consciente dos seus próprios limites e, ao mesmo tempo, da
extraordinária grandeza da vocação
recebida, a de ajudar a estender o
Reino de Deus até os extremos con-

fins da terra? Sim! O sacerdote é um
homem inteiro do Senhor, porque é o
próprio Deus quem o chama e o constitui no seu serviço apostólico. E, precisamente, sendo inteiro do Senhor,
é inteiro dos homens, para os homens”.

PS: É esta a última vez que ocupo este espaço na “Carta”. Resta-me, como palavra de
despedida, reconhecer e lamentar a “pobreza” do que aqui foi deixado ao longo destes
cinco anos, e agradecer a vossa paciência de leitores, desejando que o futuro ocupante
desta coluna, reservada ao conselheiro espiritual da Supra-Região, venha colmatar os
vazios que ficaram…

DEVE HA
VER UM SEGREDO
...
HAVER
SEGREDO...
POR VEZES, FAZ-SE A PERGUNTA: COMO SE EXPLICA
QUE ESTA FONTE ESPERANÇA DEITE ETERNAMENTE,
QUE JORRE ETERNAMENTE, QUE NASÇA ETERNAMENTE,
QUE CORRA ETERNAMENTE,
SEMPRE JOVEM, SEMPRE PURA. (...)
DEVE HAVER UM SEGREDO ESCONDIDO.
ALGUM MISTÉRIO.
PARA QUE ESTA FONTE NÃO SE TURVE NADA
COM AS PESADAS E DENSAS CHUVAS DO OUTONO.
PARA QUE JAMAIS SEQUE COM OS ARDENTES CALORES DE JULHO.
- GENTE QUERIDA, DIZ DEUS, ISSO NÃO É ESTRANHO.
ESSE MISTÉRIO NÃO É DIFÍCIL DE EXPLICAR.
E O SEU SEGREDO NÃO É COMPLICADO.
SE FOSSE COM ÁGUA PURA QUE QUIZESSE FAZER FONTES PURAS,
FONTES DE AGUA PURA,
JAMAIS HAVERIA AGUA QUE CHEGASSE,
EM (TODA) A MINHA CRIAÇÃO. (...)
MAS É SIM A PARTIR DE UMA ÁGUA SUJA,
DE UMA ÁGUA VELHA, DE UMA ÁGUA SALOBRA.
E É TAMBEM DE UMA ALMA IMPURA QUE SE FAZ UMA ALMA PURA
E ESTE É O MAIS BELO SEGREDO QUE EXISTE NO JARDIM DO MUNDO.
Charles Péguy (Allience, n.º 49, p. 40)
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ATÉ
SEMPRE!
ANA

E

Viemos para servir mas temos de reconhecer
que a misericórdia e a generosidade do Senhor
nos retribuiu cem por um.

VASCO VARELA

(CASAL RESPONSÁVEL SUPRA-REGIONAL)

Queridos amigos,
Pois é, já passaram 5 anos! E está na
hora de passarmos a nossa responsabilidade de casal responsável pela
Supra-região Portugal.
Esta não é uma despedida porque
continuamos convosco na nossa
equipa 89 do sector K da Região Lisboa 2, Província Lisboa. Mas é hora
de agradecimentos.
Lembramo-nos nitidamente do dia
em que, o Senhor, contra todas as
nossas expectativas, nos chamou
para o Seu serviço através da Tó e do
Zé Moura Soares.
E para eles vai o primeiro agradecimento, pela confiança e responsabilidade que depositaram em nós, que
nos permitiu viver 5 anos inesquecíveis.
Tínhamos consciência que esta nova
etapa das nossas vidas seria uma
aventura.
Quando iniciamos este tempo de serviço tudo era incerto, confuso e cheio
de dúvidas. Tínhamos noção dos
nossos limites. Sentíamo-nos incapazes, pouco preparados e muito inseguros.

Mas no nosso coração algo nos serenava e tranquilizava: Deus, que nos
escolheu e que sabíamos, faria este
caminho connosco. E assim aconteceu, o Senhor, que capacita os escolhidos, sabendo das nossas dificuldades, colocou a nosso lado uma
equipa de Supra-Região com imensa
riqueza humana e espiritual que foi
para nós Refúgio (eles sabem que
muita vez assim lhe chamámos).
Esta equipa, esta família, este refúgio,
foi para nós verdadeira comunhão
que nos impulsionou sempre a ir
mais além porque nela as distâncias
anulavam-se, a dispersão unificava-se, a criatividade adquiria sensatez,
o sofrimento suavizava-se, a fadiga
esquecia-se e a alegria encontrava
espaço na partilha fraterna.
Para esta grande equipa o nosso
agradecimento pela sua quase ilimitada capacidade de trabalho, pelo
testemunho de fé que nos deram, por
estes tempos de partilha de vida e de
amizade profunda.
É hora, mais do que nunca, de valorizar todos os responsáveis do Movimento, a qualquer dos seus níveis,
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responsáveis regionais, responsáveis
de sector, casais de ligação, todas as
equipas de serviço, que dispersos por
toda a Supra-Região, Continente,
Ilhas e Africa, enriquecem com a diversidade dos seus carismas todo o
Movimento, animando, dando alma,
unindo, ligando. A eles o nosso agradecimento pela sua generosidade e
dedicação.
Também um agradecimento é devido
a todos os Conselheiros Espirituais,
que nos permitem reforçar a comunhão afectiva e efectiva com a Igreja.
Queremos muito especialmente
agradecer a todos os sacerdotes, na
pessoa do Senhor Cónego António
Janela, amigo de longa data e CE da
nossa equipa de base, que nos acompanhou neste serviço ao Movimento
como CE da equipa da Supra-Região,
os seus conselhos sábios e oportunos,
a sua entrega e o seu grande amor ao
Movimento.
Muitos outros agradecimentos ficam
no nosso coração, aos casais que colaboraram nos encontros, casais piloto, responsáveis de casa, coro, oradores, casais formadores, enfim a
todos e a cada um de vós que vão no
dia a dia construindo este Movimento, testemunhando que o casamento
é, como dizia o Padre Caffarel, caminho de amor, felicidade e santidade.
Participar em fóruns internacionais
não é fácil. A diferença de línguas e
de culturas cria por vezes distâncias
difíceis de identificar e transpor,
principalmente quando se trata de
transmitir pensamentos, sentimentos, sensibilidades e desejos. Embora
assim acontecesse nos Colégios Inter-

nacionais em que anualmente participamos, o desejo de entendimento e
de comunhão que sempre se estabelecia, era de tal forma forte que ultrapassava todas estas dificuldades
e dávamos por nós a “falar línguas”
desconhecidas, entre elas a gestual,
criando novas plataformas de entendimento e de unidade na diversidade. Por toda esta riqueza que nos
foi dado viver com cada uma dos
casais participantes do Colégio damos graças ao Senhor!
Também queremos agradecer à ERI o
acolhimento e atenção que nos dispensaram e muito especialmente a
escuta apurada das nossas realidades bem como o apoio efectivo, quer
de incentivo quer material que solidariamente deram ao Projecto África, bem como o testemunho que sempre nos deram de procura do bem
comum, de entrega e de disponibilidade. Agradecimento extensível aos
casais da SR Espanha pelo apoio financeiro que dispensaram ao projecto África.
Aos 2 casais de ligação da nossa
Zona Euro-África, Constanza e Alberto e Maru e Paco um muito reconhecido obrigado pela comunhão
que connosco estabeleceram, criando
entre todos os casais da zona uma
partilha fraterna e incentivando
cada um de forma particular a animar o Movimento nas suas terras de
acordo com as especificidades próprias e respectivas culturas.
Ao longo de toda a nossa vida em
Igreja muitos têm sido os fóruns por
que passamos, quer paroquiais, quer
diocesanos, quer nacionais, mas estes
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5 anos permitiram-nos, pela responsabilidade que assumimos, poder ser
observadores destas realidades em
simultâneo e sobre elas poder lançar
outro olhar. Foi com grande alegria
que fomos descobrindo, entre outras
coisas, que 2 mudanças, quanto a nós
muito importantes, se estão a operar:
uma pastoral familiar assumida por
casais nos seus diversos níveis e uma
maior ligação entre movimentos e
destes com a pastoral territorial,
mais que não seja como preocupação
e desejo de que assim se deve avançar. Por isto damos graças.
E nesta Igreja que somos, queremos
dar um agradecimento muito sentido
ao Senhor D. António Carrilho, Presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, pela sua proximidade, apoio e incentivo bem como a
todos os membros desta Comissão,
sempre presente em todos os grandes
acontecimentos da vida do Movimento.
Ainda a todos os Responsáveis de
outros Movimentos e Secretariados
Diocesanos da Pastoral Familiar, com
quem nos fomos cruzando ao longo
destes anos, queremos agradecer a
sua partilha e abertura para connosco e dar graças pelo sentimentos de
unidade na diversidade que ajudaram a construir entre todos, abrindo
assim novos espaços de comunhão
entre a pastoral territorial e a pastoral dos carismas (movimentos) que
são, estamos convictos, os primeiros
passos de uma Igreja mais una mais
santa e mais apostólica.

Por fim, uma palavra aos nossos
queridos amigos Isabel e Paulo
Amaral, casal que nos sucede nesta
responsabilidade na Supra-Região
Portugal.
Queremos dizer-lhes que o clima de
proximidade e os laços de amizade
que os unem a toda a equipa da Supra-Região fazem com que depositemos neles o futuro do Movimento,
sem receios, mas plenos de confiança
e convictos de que, permanentemente
suscitados pelo Espírito Santo para
corresponder às necessidades dos
novos tempos, enriquecerão o Movimento com os seus dons e o tornarão mais fecundo sendo seus servidores.
À Isabel e ao Paulo que sabemos
atentos e fiéis ao carisma fundador,
o nosso agradecimento pela sua entrega generosa ao serviço de todos
nós.
Contai sempre com a nossa amizade
e a nossa oração.
Agora, novos caminhos nos esperam.
E é com alegria e com esperança, enriquecidos pela extraordinária vivência eclesial que nos foi dado viver,
que continuaremos ao serviço do Senhor para onde Ele nos chamar.
Viemos para servir mas temos de reconhecer que a misericórdia e a generosidade do Senhor nos retribuiu
cem por um. Foi para nós um grande
privilégio servir a Supra-Região Portugal.
Até sempre!
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Como Maria digamos,
Ecce Fiat Magnificat!

QUE PROJECTO
PARA A SUPRA-REGIÃO
(2009-2014)?
Fátima, 12 de Setembro de 2009

ISABEL

E

PAULO AMARAL

Queridos amigos,
Permitam que nos apresentemos de
forma brevíssima, antes de conhecerem a equipa que o Senhor escolheu
para acompanhar a Supra-Região
Portugal nos próximos 5 anos. Somos
casados há 16 anos e temos duas filhas, a Patrícia de 15, a Inês de 13
anos. Estamos no Movimento há 15
anos, pertencemos à Equipa de Nova
Oeiras 4, Sector de Oeiras A, Região
Cascais-Oeiras e Província Lisboa.
Ao longo destes 15 anos no Movimento, o Senhor foi-nos desinstalando e fomos assumindo várias responsabilidades. Agora confiou-nos a
missão de servirmos nesta equipa da
Supra Região, com uma responsabilidade acrescida dando-nos a oportunidade de crescermos em casal no
amor de Deus. Não será uma tarefa
nada fácil! Sabemos que quando o
Senhor nos chama conhece bem as
nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas angústias, as nossas
carências, os nossos defeitos, e conhece também as nossas forças e
qualidades contando com o pouco
que temos para oferecer, e que é tudo
o que somos. Ele encarrega-se de
transformar a nossa pobre água em
vinho. É assim que nos apresenta-

mos: estamos para servir e para
aprender a amar como o Senhor nos
ama, lavando os pés uns aos outros.
Esta equipa, da qual seremos responsáveis, tem um rosto que a pouco
e pouco conhecerão. Conta com a generosidade do Padre Armindo Vaz,
como Conselheiro Espiritual (Paço de
Arcos 2, Parede 14) e dos casais, Beatriz e Jorge Proença (Carnaxide 3) no
secretariado; Rita e Pedro Cabral
(Lisboa 147) na comunicação; Fernanda e António Felgueiras (Braga
14); na Província Norte, São e Duarte
Matias (Aveiro 19) na Província Centro; Teresa e Rui Barreira (Carcavelos
7), na Província Lisboa, Rita e David
Duque (Rio de Mouro 2), na Província
Sul e Ilhas; e Guida e Luís Costa (Parede 14), na Província África, aos
quais estão ligados a Maria Cristina
e o João Baptista Makenengo, da Província Angola. Desta equipa fazem
ainda parte, a Hélia e o Rui (Torres
Vedras 8), responsáveis pelo site, a
Nela e o Augusto Lopes Cardoso
(Porto 42), responsáveis pelo aprofundamento do pensamento do Padre Caffarel e a Rita e o Joaquim Carvalho (Nova Oeiras 2), responsáveis
pelos intercessores.
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Na sequência do lema escolhido pela
Ana e pelo Vasco em 2004 “Somos
enviados por Cristo para dar muito
fruto” do Evangelho de S. João, nós
continuamos a reforçar esta ideia
inspirados ainda pelo mesmo Evangelho, “Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim” (Jo, 14, 5-7), ancorando a
nossa missão no caminho que temos
de percorrer, procurando imitar
Cristo em cada dia da nossa vida,
com todo o esforço e abnegação que
isso implica. Na acepção do Padre
Caffarel, clarificada inequivocamente
a partir de 1970, este caminho tem
um nome: a ascese cristã.
No caminho iniciado pelos Apóstolos
e sob a protecção de Maria teremos
presentes os seguintes aspectos concretos, que constituirão verdadeiros
desafios para esta equipa, inspirados também nas primeiras comunidades cristãs e nos ensinamentos de
S. Paulo.

O complemento à Carta Fundadora
publicado em 1976, a conferência do
Padre Caffarel, em Chantilly, em
1983, o segundo fôlego publicado
após o Encontro de Lourdes de 1988,
o tema do Encontro Internacional de
Fátima de 1994, de Santiago em 2000
e, mais recentemente, as orientações
da ERI após o Encontro Internacional
de 2006, são documentos que reflectem sobre a vocação e a missão das
ENS e apontam no sentido da evangelização para fora da equipa. As
equipas embora centradas no casal,
devem preocupar-se com o envio dos
seus membros em missão dentro do
próprio Movimento, na Igreja e no
mundo: “Devemos tomar todas as iniciativas para ajudar os equipistas e o Movimento a porem-se à escuta das necessidades
do nosso tempo, a aprenderem e a comunicar
e a dialogar acerca da espiritualidade conjugal e familiar tal como é vivida pelas Equipas de Nossa Senhora e de forma adaptada
a este início do séc. XXI”(Lourdes, 2006).
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Os sinais dos tempos apontam para
a aposta concreta da exigência na
missão, para a qual precisamos de a
conhecer cada vez melhor atentos ao
sopro do Espírito Santo. Constança e
Alberto Alvarado, ao analisarem no
Encontro de Regionais em Roma, em
Janeiro de 2009, o percurso das ENS
ao longo da sua história, concluem
na sua reflexão que os casais de hoje
têm uma única e só missão como
baptizados: acolher Jesus e implantar o Reino de Deus em casal (espiritualidade conjugal) e no mundo.
Como membros das ENS, a missão é
“anunciar ao mundo que o Matrimónio está ao serviço do amor, da
felicidade e da santidade.”
O desafio que se nos coloca é saber
como podemos levar Cristo às famí-

lias utilizando a metodologia das
ENS. Como podemos transmitir a fé,
alimentar a esperança e oferecer o
amor? Como devemos testemunhar
a presença de Cristo nas nossas
vidas de casal e de família nas ENS,
na Igreja e no mundo? Como podemos intervir no todo social de forma a alterar a ausência dos valores
cristãos?
Estas ideias orientadoras do plano
da Supra-Região para 2009-2014, em
termos gerais estão sumarizadas no
seguinte esquema, num edifício em
cujo topo se destaca a transmissão
da fé, em objectivos concretos: a difusão do Movimento numa relação
estreita com a Igreja, mantendo a
unidade e garantindo a fidelidade ao
carisma fundador.
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Este edifício assentará em três pilares
fundamentais que abreviadamente
designamos da seguinte forma: o
fundador, o carisma e a metodologia
das ENS, e, a missão.
No pilar do fundador estão presentes
duas pedras fundamentais: o conhecimento do pensamento do Padre
Caffarel e a sua divulgação a todos os
equipistas, e, a divulgação do movimento dos intercessores em Portugal. Inspirados pelo nosso fundador,
propomos à Supra Região que continue a debruçar-se sobre a sua vida e
aprofundar o seu pensamento, dando-lhe um espaço na Carta, no Site e
divulgando a sua obra em novas
publicações. Esta preocupação estará
ainda presente nas Formações propostas pelo Movimento. Gostaríamos
ainda de dar mais visibilidade e contribuir mais assertivamente para a
causa da beatificação do Padre Caffarel. Também os Intercessores estarão
mais ligados à Supra Região e ao Secretariado Internacional. Como a
oração, o jejum e a oferenda são instrumentos de aproximação de Deus,
merecem ser divulgados nos meios
disponíveis no Movimento, e, acima
de tudo, a nossa adesão como equipistas.
Em conjunto com o pilar do carisma
e da metodologia das ENS, que se
concretizarão particularmente no
projecto África e no projecto de Formação pretende-se garantir a fidelidade ao fundador. O Movimento em
África continuará a expandir-se e a
preocupação pela garantia da fidelidade ao seu “espírito” continuará a
merecer uma atenção especial desta

equipa, quer através de missões efectuadas em África, quer pela vinda de
casais a Portugal, no âmbito da formação de formadores, que ali possam
dar continuidade a um crescimento
consolidado e consistente. É certamente por África que passa o futuro
da Igreja e das ENS. Angola e Moçambique tornar-se-ão Supra-Regiões independentes, num futuro
próximo; Cabo-Verde e São Tomé
pela sua dimensão e características
continuarão ligadas a Portugal por
mais algum tempo...
A terceira coluna do edifício diz respeito à missão apostólica nas ENS,
na Igreja e no mundo. Tem como
objectivo dar a conhecer as ENS a
novos casais, manter a ligação do
Movimento à Igreja e promover o
apoio à pastoral diocesana, nomeadamente na pastoral familiar. No
sentido de aprofundar a ligação do
Movimento à Igreja torna-se necessário consolidar a ligação às dioceses, através dos casais de ligação, e
ainda pela promoção de actividades
em sintonia com as orientações da
Igreja ao longo do ano. No âmbito da
pastoral familiar gostaríamos de
poder dar o nosso contributo não só
nas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, como já fazemos, mas também aos casais não casados e divorciados re-casados que se aproximam
da Igreja.
Estes três pilares fundamentais
assentam na consolidação das estruturas do Movimento que foram evoluindo ao longo do tempo e que fomentam a unidade das equipas mantendo a sua comunhão e unidade, na
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certeza de que Jesus é o caminho.
Teríamos muito para vos dizer nesta
apresentação sumária do nosso plano, mas, para não vos esgotar logo
na primeira leitura, fá-lo-emos ao
longo do tempo para tornar mais
fácil a sua reflexão. Todavia há um
aspecto que gostaríamos de destacar
já para poderem reflectir connosco: a
formação no Movimento.
Na sequência de uma reflexão que
procurámos fazer com vários casais
e conselheiros espirituais e particularmente com o Colégio da Supra-Região Portugal em Junho passado,
percebemos que a formação era talvez a preocupação mais imediata
para os próximos anos, na senda das
orientações da ERI.
Na sequência do mais recente documento elaborado pela Equipa Satélite
da ERI sobre a formação no Movimento, a principal questão a que este
modelo pretende responder é a seguinte: que formação podem as ENS
oferecer aos casais e às equipas ao
longo da vida, adaptando-se ao seu
ciclo de vida, por um lado, e, por outro, preparando-os para participar
em actividades apostólicas exteriores ao Movimento?
Propomos assim uma formação integrada procurando dar resposta à
Vocação ao Amor a que somos chamados. Idealizámos uma linha de
formação para a equipa no seu conjunto; uma outra que aposta no
aprofundamento da fé, para casais
ou para equipas; e, a última, a formação específica para os casais chamados ao Serviço no Movimento.

A formação para as equipas pretende
dar continuidade ao Encontro de
Equipas Novas, realizado como término da pilotagem, e é realizada nos
mesmos moldes (durante um fim de
semana) numa sequência que prevê
várias sessões, com o objectivo de
acompanhar as equipas ao longo da
vida, do ponto de vista da vivência
do carisma e do método. Desta forma, todas as equipas são convidadas
a participar nestas formações, qualquer que seja a sua idade no Movimento. São exemplos destas novas
formações, que se seguem ao Encontro de Equipas Novas, o Encontro de
Equipas em Caminhada (para equipas com 4-5 anos de vida), o Encontro de Equipas em Comunhão (para
equipas com 10 anos de caminhada) e
o Segundo Fôlego (para equipas com
mais de 10 anos de Movimento). Outros se seguirão…
As sessões de aprofundamento constituem um elemento novo na formação das ENS em Portugal e pretendem colmatar algumas dificuldades
sentidas no âmbito da formação
cristã, para qualquer casal ou equipa
que considere útil. Embora designadas como sessões de aprofundamento, não deixam de poder ser de
iniciação, nalguns casos. Quando
uma equipa é constituída por casais
com uma formação cristã pouco consistente, a participação em sessões
deste tipo permitirá melhorar a reflexão dos temas propostos pelo Movimento; para equipas com um nível
de exigência superior ao proposto
pelo Movimento, o aprofundamento
assume um duplo sentido.

17

Supra-Região

As formações específicas foram
sendo implementadas nos últimos
anos pelo que neste plano de
formação apenas serão generalizadas
a todos os níveis de responsabilidade
no Movimento. Falamos da formação
para casais informador, piloto,
responsável de equipa, responsável
de sector, casais de ligação e para
formadores.
Quando Deus põe à prova os que
crêem Nele, não é porque ignore a
sua fé, mas porque “a perseverança
produz a virtude”, como dizia S.
Paulo (Rom 5, 4). Deus submete-nos à
prova, não para nos conhecer, mas
para nos levar à consumação da
virtude. Esta é uma proposta de

exigência na fidelidade ao amor de
Deus. Contamos com todos vós para
construirmos a civilização do Amor
a que Bento XVI fazia apelo na sua
Carta Encíclica, Deus Caritas est.
Temos um instrumento
poderosíssimo, para agarrarmos
com todas as nossas forças, Jesus
Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim”. Jesus conta connosco, com
o que somos, para nos conduzir mais
longe. Ensina-nos o caminho. Neste
início de ano, pedimos-Lhe que nos
torne autênticos colaboradores da
sua missão hoje nas nossas famílias,
no Movimento, na Igreja e no Mundo!
Como Maria digamos, Ecce Fiat Magnificat!
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REUNIÃO DA SUPRA-REGIÃO
Em Fátima, imediatamente antes da primeira reunião do Colégio da Supra-Região, realizámos mais uma reunião da Equipa da Supra-Região. Foi uma
reunião diferente do que tem sido habitual, pois centrou-se no essencial e na
preparação da primeira reunião do Colégio da Supra-Região, para os acolhermos a todos da melhor maneira.
Participaram já desta reunião os novos membros que tomarão posse no Encontro Nacional de 2009, em Novembro, incluindo a Isabel e o Paulo, os próximos Supra-Regionais.
Fátima, Hotel Cinquentenário,
26 e 27 de Junho 2009

CSR - Ana e Vasco Varela.
CESR - Cónego António Janela.
CPN - Donzília e Felisberto Eira.
CPC - São e Duarte Matias.
CPL - Rita e Gastão Ferreira.
CPS e Ilhas - Rita e David Duque.

CP África - Lai e Fernando Marques.
CR Comunic. - Lena e Jorge Fontainhas.
CR Secretariado - Graciete e José Rebelo.
Próximo CSR - Isabel e Paulo Amaral.
Próximo CR Secretariado - Beatriz e Jorge
Proença.
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PRIMEIRA REUNIÃO DO COLÉGIO
DA SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

Fátima, Hotel Cinquentenário, 27 e 28 de Junho 2009

Foi uma reunião de certo modo histórica pois tratou-se da primeira vez que
esta nova estrutura – o Colégio da Supra-Região Portugal – se reuniu.
Trata-se da estrutura de decisão da SR que agrupa todos os casais Regionais,
Provinciais, os Responsáveis da Comunicação e do Secretariado, o Conselheiro
Espiritual da SR e o Supra-Regional. Participam ainda, a convite, outros Conselheiros Espirituais das Regiões e das Províncias, como foi o caso do Senhor
Padre Norberto Brum, Conselheiro Espiritual da Região Açores.
Iniciou-se a reunião com a apresentação dos participantes e do noticiário de
Março a Junho de 2009. Seguiu-se o ponto de decisões onde se aprovou o novo
processo de tomada de decisão no Movimento e a criação da Província Angola,
ligada à SR Portugal pelo casal de Ligação Guida e Luís Costa, que acumularão
com a responsabilidade pela Província África. Seguiu-se uma primeira reunião
de equipas mistas para promover o aprofundamento do conhecimento mútuo
e a reflexão sobre o tema da Formação, uma das linhas de força dos próximos
cinco anos no Movimento. As reuniões das Províncias e a Eucaristia preencheram o resto da tarde de Sábado.
À noite houve mais uma reunião de equipas mistas com uma distribuição
diferente e o habitual convívio, saboreando-se o que cada um trouxe das suas
regiões.
Na manhã de Domingo, e após o tempo de formação do Senhor Cónego António Janela, tivemos o privilégio de assistir à apresentação do projecto da nova
equipa da Supra-Região para os anos 2009-2014. Todos pudemos comprovar
que o Movimento fica muito bem entregue e com um rumo bem definido.
Terminámos com os preparativos do próximo EN 2009 e com notícias da
Província África.
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MARU

E

PACO NEMESIO

(CASAL MEMBRO

DA

ERI

E

RESPONSÁVEL

DA

ZONA EURÁFRICA)

Queridos Vasco e Ana:
Em primeiro lugar queremos expressar o agradecimento da ERI e o nosso
pessoal pelo esforço missionário das ENS de Portugal nos países lusófonos
de África, que se traduziu em múltiplos projectos postos em acção durante os
últimos 9 anos. Os casais e os conselheiros espirituais das equipas em
Portugal “encarnaram” o que é “a missão”. Por favor transmitam o nosso
agradecimento ao Movimento, em geral, e aos casais e conselheiros do
Colégio Supra-Regional, e aos responsáveis do Movimento em Angola.
Estamos convictos que a decisão de transformar Angola em Província é
acertada: entre outras razões, pelo seu fortíssimo crescimento desde o ano
2000 (4 equipas) até ao ano de 2009 (223 equipas); pelo extraordinário
acolhimento que o Movimento tem tido por parte dos bispos, párocos e casais
de 14 Dioceses de Angola; pelo entusiasmo e
esforço missionário dos casais responsáveis do
Movimento em Angola e pelas possibilidades
de crescimento que as ENS têm nesta nova
Província.
Como dizemos no último Encontro
Internacional da RR em Janeiro de 2009, em
Roma, as ENS do 1.º mundo têm de se abrir e
comprometer com a realidade das ENS em
África. Os portugueses levam-nos vários
anos de avanço neste caminho e todos os
restantes hão-de seguir o vosso exemplo!
Muito obrigado de novo, A TODOS!
Um abraço, de grande amizade, dos vossos
amigos espanhóis,
MARU E PACO
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ANÚNCIO

SÍLVIA

E

CHICO

(CASAL RESPONSÁVEL
DA ZONA AMÉRICA)

“Que futuro extraordinário poderíamos esperar para a
Igreja se a mensagem luminosa de Cristo sobre o
matrimónio chegasse aos quatro cantos da terra, se ela
seduzisse em grande número os jovens casais, e se,
em número sempre maior, ela animasse famílias em
que Deus fosse amado por todos e acima de tudo.”
PADRE CAFFAREL – 04-MAIO-1959

nhuma leva ao essencial que é aspirar à santidade como casal, no encontro com a própria santidade de
Deus, vivendo a realidade comum do
quotidiano.

Não resta dúvida que o nosso Movimento tem como razão de ser ajudar
os casais a descobrir as riquezas do
sacramento do matrimónio e a viver
uma espiritualidade conjugal. Isto é o
que se extrai do Capítulo III do Guia
das Equipas de Nossa Senhora. Na
síntese apresentada pelo próprio
Padre Caffarel foi dito que as “ENS
têm por objectivo essencial ajudar os
casais a caminhar para a santidade”.
E para que não pairasse qualquer dúvida acrescentou: “Nem mais, nem
menos”.
Daí decorre a importância de que os
casais tenham cada vez mais a consciência clara do porquê de entraram
para o Movimento. Trata-se de conhecer o essencial. Muitas coisas boas
podemos encontrar e aprender nas
ENS: rezar melhor, fazer novas amizades, estudar e discutir temas importantes. Certas pessoas ainda ingressam nas equipas para agradar ao
outro cônjuge, ou ao pároco etc. Dentre todas as razões algumas são até
boas, outras, descartáveis. Mas ne-

Na extraordinária conferência proferida por ocasião da Peregrinação a
Roma em 1959, em que teceu considerações a respeito da vocação e itinerário das ENS, o nosso fundador
constatava com alegria “que ter convidado maridos e mulheres a amarem-se
cada vez mais no seu lar, que tê-los
convidado a amarem-se na Equipa, não
tinha favorecido um isolamento, como
alguns temiam ”.
Ele não se tinha enganado ao incentivá-los ao amor. Não a esse amor mal
falado e mal amado que o mundo prega, mas aquele que tem a sua origem
no próprio amor de Deus, e que se manifesta como amor-caridade entre esposos, pais e filhos, entre irmãos.
O Padre Caffarel teve a prova de que
“quando o coração humano comete a
imprudência de abrir-se à caridade de
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Cristo, ela o amplia irresistivelmente
até à dimensão da Igreja e do mundo”.
Aqui estamos nós, casais equipistas,
com maior ou menor profundidade,
dando passos no caminho da conversão, diante de uma sociedade que se
ufana de destruir os valores do amor,
da família e da fé. Diante de um mundo que adopta o relativismo, uma das
maiores pragas da modernidade, no
dizer do Papa Bento XVI, pois que à
falta de verdades absolutas que possam balizar as ações dos homens,
instala-se o vale-tudo, qualquer coisa
pode, tudo é certo; ingressa-se no
consumismo do descartável, os jovens atraem-se pelo que lhes pode dar
prazer mais rápido e imediato, sem
quaisquer esforços ou necessidades de
conquista.
Se cada casal equipista adotar como
estilo de vida a prática do mandamento novo – amai-vos uns aos outros como eu vos amei – estaremos
afastando o perigo da formação dos
indesejáveis “guetos”, do bem estar
individualista para um pequeno grupo de privilegiados. Ao contrário,
encontrar-se-ão casais e equipas com
portas e janelas escancaradas para
perceber e acolher os necessitados de
todas as horas, fazer seus os problemas que ocorrem ali ao redor e que,
por vezes, parecem tão distantes e
que jamais os atingirão; tomarão
consciência das necessidades dos famintos e sedentos de pão ou de
sentido para a vida.
No campo do amor conjugal e da família, os equipistas alinham-se no
grupo das últimas forças da resistên-

cia heróica. Acreditamos no amor fiel
e duradouro, na grandeza do sacramento do matrimónio, na força da
comunidade onde Cristo é a razão de
ser.
Poderemos deixar de anunciar ao
mundo doente que Jesus salvou o
amor?
Poderemos ocultar a alegria de sermos discípulos comprometidos com a
instauração do Reino de Deus, aqui e
agora?
Anunciadores das maravilhas das
graças de Deus, desse Deus que se faz
presente na pobreza do amor conjugal que é o nosso ideal e a nossa felicidade.
Anunciadores da dignidade das pessoas, do respeito pelo ser único que
cada um é.
Anunciadores do dom da fé, da fraternidade, da solidariedade, da entreajuda que nos faz tão próximos
uns dos outros, não mais marido e
mulher, pais e filhos, amigos ou conhecidos, mas todos filhos do mesmo
Pai.
Enfim, é urgente anunciar aos homens
do nosso tempo o verdadeiro rosto de
Deus e esta é uma tarefa de toda a
Igreja, e naquilo que constitui a aliança de vida entre homem e mulher, é
uma atribuição específica dos casais
cristãos.
Para os que julgam que a missão de
anunciar está fora de seu alcance, que
não têm tempo, nem mesmo competência, ouçamos a firmeza do Padre
Caffarel: “vós estais especialmente
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aptos para o cumprimento dessa missão, porque sois casais”.
E explicava-se: “ é do vosso amor conjugal, é do vosso lar, que o mundo
ateu sem o suspeitar, espera um testemunho essencial”.
Queremos dizer sim a esse apelo? Começemos por viver cada vez mais e
melhor o amor conjugal. Sejamos capazes de não estar satisfeitos com o
que já conseguimos desenvolver no
nosso casal. Há sempre algo novo a
descobrir, um novo passo a dar.
Anunciemos pelo testemunho de nossa vida, a razão da nossa esperança,
do Deus que é a fonte do nosso amor.
Anunciemos que Ele habita nos nossos lares e a sua presença é decisiva,
porque ele é um Deus vivo, que interage na realidade dos homens.
Se é verdade que as palavras voam e
os testemunhos arrastam, que o mun-

do está mais sedento de testemunhas
do que de mestres, isso não significa
que podemos esquecer que Jesus é a
Palavra viva de Deus. A Palavra se
tornou carne e habitou entre nós!
Nossa Senhora, no Magnificat, anunciou por palavras a magnificência
do Senhor. A sua alma proclamou a
grandeza do seu Deus.Toda a vida
junto de Jesus foi a confirmação do
que havia sido dito no dia da Anunciação do anjo a Maria: Deus quer
fazer-se homem e habitar entre nós.
Que os casais equipistas anunciem
Deus, que O honrem e O glorifiquem
por atitudes, obras e palavras. Com
espírito alegre louvem o seu poder e
que as suas palavras de fé, esperança
e amor sejam confirmadas pela verdade, rectidão do comportamento
cristão, e pelo testemunho da felicidade que souberam encontrar, construir e estão dispostos a partilhar.

Brasil 2012

XI
MARIA CARLA

E

ENCONTRO
INTERNACIONAL
DAS ENS

CARLO VOLPINII

(CASAL RESPONSÁVEL INTERNACIONAL)

O correio deste número da Carta leva
a todos um feliz anúncio: a notícia do
próximo Encontro Internacional que,
como foi decidido em plena colegialidade durante o encontro dos casais
regionais e supra-regionais em Roma

em Janeiro deste ano, terá lugar no
Brasil em Julho de 2012!
Antes de mais, deixem-nos exprimir
toda a nossa alegria por uma decisão
tomada por unanimidade: o Brasil é
a meta desejada por todos, uma meta
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rar alguma coisa, ir ao encontro de
alguém…

que tem um valor simbólico, para
além da beleza do lugar, da dimensão do país e do número de equipas
ali presentes.

Todos estamos habituados a “viajar”, pois o encontro com o homem
ou a mulher que temos a nosso lado
obrigou-nos a deixar os nossos pais,
a nossa casa de família, o nosso porto
seguro, para nos obrigar a fazer durante toda a vida aquela viagem especial que é a aventura do amor e do
matrimónio.

O Brasil foi o primeiro país de língua
não francesa a acolher a mensagem e
a proposta das Equipas como caminho conjugal de santidade; o próprio
Padre Caffarel, numa carta de 15 de
Dezembro de 1949, em resposta a Pedro e Nancy Moncau, manifesta a
sua admiração e a sua gratidão a
Deus: “É motivo de alegria e emoção ler a
vossa carta, é impressionante pensar que,
através dos oceanos, se estabelecem laços
graças a L’Anneau d’Or, revista que fundei e dirijo”.
Hoje, o Brasil é o país que vai acolher
o nosso grande encontro pela primeira vez fora da Europa: a admiração de então do Padre Caffarel torna-se hoje uma realidade extraordinária ao pensar que, em 2012, casais de
equipistas do mundo inteiro se porão
a caminho dessa terra para se encontrarem e viverem juntos o XI Encontro Internacional.
É, pois, tempo de “se pôr a caminho”,
mesmo se o encontro não é imediato,
porque todos sabemos que antes de
chegar a um encontro internacional
é necessário fazer uma longa caminhada.
Temos diante de nós uma maravilhosa oportunidade para renovar a
nossa vida afectiva e espiritual, porque viajar é uma experiência magnífica que exige sempre pôr-se em
movimento, adquirir novas motivações e outra visão das coisas, procu-

Talvez viajar seja uma metáfora da
vida. Com efeito, todos os dias iniciamos o pequeno caminho do nosso
quotidiano, e cada dia tem a sua
meta e a sua realização, o seu ponto
de chegada. Talvez tudo seja uma
pequena ou grande viagem, pois tudo
o que fazemos, todas as acções que
realizamos, todas as situações que
vivemos, são um movimento em direcção a um objectivo, uma tentativa
de chegar a alguma coisa…
O objectivo comum do nosso Movimento, que agora nasce e cria entre
todos os equipistas do mundo um
conjunto de objectivos, de preparações, de acções e de orações, é o de
nos encontrarmos todos no Brasil
daqui a três anos… Mas, nesta perspectiva de encontro, há que transformar uma viagem virtual numa
experiência significativa e profunda,
capaz de dar sentido à nossa caminhada.
Encontramo-nos em viagem mas temos de nos pôr a caminho!
“Encontrar-se em viagem” é, por
vezes, uma dimensão que não provém de uma escolha; outras vezes, é
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ir em frente sem saber bem para onde vamos, para que meta tendemos;
não preparámos nada, procedemos
de modo fragmentário, e a sensação é
de preocupação e de inquietação.
“Encontrar-se em viagem” desta forma é deixar-se transportar pelos
acontecimentos e pelas coisas sem
ser capaz de lhes dar sentido: acontece na vida, acontece nos muitos
dias que se sucedem sem que nada de
diferente venha propor uma maneira
nova de olhar as coisas e os outros à
nossa volta, coisas e pessoas que acabam por perder o seu valor e a sua
singularidade na repetição de gestos
e de relações. Pode acontecer a muitos de nós se não começarmos desde
já a viver, com entusiasmo e intensidade, este grande acontecimento
que nos espera em 2012.
“Pelo contrário, “pôr-se a caminho”
abre a condições novas, porque implica a decisão de fazer um caminho,
implica a necessidade de reflectir
sobre que caminho fazer, implica viver uma preparação e abre a sentimentos de expectativa, e sobretudo

permite tomar consciência de que
“estar em viagem” é a nova condição
que faz nascer em nós maneiras diferentes e palavras novas para enfrentar o quotidiano, para viver as pequenas e as grandes coisas da vida,
para olhar a história que se desenrola à nossa volta e da qual somos
protagonistas.
“Encontrar-se em viagem”: deixar-se
levar pelas coisas. “Pôr-se a caminho”: a escolha que orienta a caminhada. “Estar em viagem”: a consciência que dá sentido ao “ir”.
A meta é o Brasil e o nosso próximo
Encontro Internacional: com o Padre
Caffarel, renovemos a admiração e a
alegria por este dom que nos espera.
Guiados por Maria, aprendamos a
viver estes próximos anos — pessoalmente, em casal e com a nossa
equipa — como uma profunda e autêntica preparação para a “viagem”
do espírito. Ao Senhor confiemos
desde já o jubiloso caminho que nos
conduzirá, em 2012, ao XI Encontro
Internacional das Equipas de Nossa
Senhora.
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REGIÃO

SÍRIA
e

MARU

E

PACO NEMESIO

(CASAL MEMBRO DA ERI
E RESPONSÁVEL DA ZONA EURÁFRICA)

SUPRA-REGIÃO

No último trimestre de 2009 tem lugar a passagem de testemunho dos
casais responsáveis da Região Síria
e da Supra-Região Portugal.
Paulo e Isabel Amaral sucedem a
Vasco e Ana Varela em Portugal, e
Amer e Samia Adib a Farès e Carol
Kassabji na Síria.
O serviço dos casais que agora deixam a sua responsabilidade, exercida colegialmente com as suas equipas responsáveis, deram muitos
frutos:
Em todo o Movimento, a Supra-Região Portugal foi a que, nos últimos
5 anos, mais cresceu, em especial
graças ao esforço de difusão das
Equipas em Angola (agora nova Província) e em Moçambique. O projecto
“África” da SR Portugal teve início
no ano 2000 e deu muitos frutos em
Angola, Moçambique, Cabo Verde e
S. Tomé e Príncipe; também as equipas do continente se envolveram
maioritariamente neste projecto
missionário. Muitos equipistas portugueses “puseram-se ao serviço”, alargando-se cada vez mais a estrutura
de responsabilidades e serviços da

PORTUGAL

Supra-Região Portugal. Crescer exige dedicar muitas energias e recursos à formação dos casais e dos
conselheiros espirituais, o que os
portugueses também fazem muito
bem. A Supra-Região Portugal tem
sido um exemplo a seguir para as
outras Supra-Regiões da Zona.
Nos últimos 4 anos, a Região Síria
evoluiu muito favoravelmente: mais
equipas, tradução para árabe dos
documentos fundamentais do Movimento e de alguns livros do Padre
Caffarel, preocupação com a oração,
aproximação às equipas da Região
Líbano (diálogo, oração em comum e
trabalho coordenado para as traduções para árabe), difusão do Movimento nos Emiratos Árabes e no
Egipto.
Os casais de Portugal e da Síria que
agora cessam a sua responsabilidade
também tiveram a preocupação de se
abrir à internacionalidade do Movimento e de trabalhar colegialmente a
nível internacional. Deixam a “fasquia” muito alta para os seus sucessores, mas estamos certos de que o
discernimento para a sucessão foi
acertado.
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REUNIÃO DA ZONA EURÁFRICA EM TROUSSURES
A reunião da Zona Euráfrica realizar-se-á de 6 a 8 de Novembro em Troussures, na Casa de Oração que o Padre
Caffarel dirigiu nos últimos 23 anos
da sua vida. Odile e Jean Jaujay, responsáveis da Supra-Região África

Francófona, assegurarão o acolhimento e a organização. Participarão os
responsáveis das Supra-Regiões Portugal, Espanha, Itália e África Francófona, os responsáveis da Região íria
e o casal responsável de Zona.

REUNIÕES DA ERI E DO COLÉGIO INTERNACIONAL EM ESPANHA EM 2010
A Supra-Região Espanha começou a
trabalhar nos preparativos do próximo Colégio Internacional, que se realizará no próximo ano em Espanha.

Participarão a ERI, todos os casais responsáveis supra-regionais e pelo menos metade dos casais responsáveis
das regiões directamente ligadas à ERI.

APOIO DA ERI E DAS SUPRA-REGIÕES ITÁLIA E ESPANHA
NA DIFUSÃO DO MOVIMENTO EM ÁFRICA
A ERI e as Supra-Regiões Itália e Espanha continuam a apoiar, também
economicamente, a difusão do Movimento em África, mantendo o compromisso de ajuda assumido.
A SR Itália com as equipas da África
francófona: Para informar, partilhar
e agradecer em nome das equipas da
África francófona, os supra-regionais
Odile e Jean Jaujay, a pedido dos supra-regionais italianos, Dora e Bruno
Convertini, participaram nas Jornadas Nacionais de Formação de Primavera da SR Itália.

A SR Espanha com as equipas da
África lusófona: No encontro internacional de Responsáveis Regionais
que se realizou em Roma em Janeiro
de 2009, tivemos a alegria do encontro pessoal entre os dirigentes
regionais da África lusófona e francófona e os responsáveis supra-regionais de Itália, Espanha e Portugal.
Assim, graças ao trabalho e à generosidade de todos, vai-se construindo a entreajuda internacional na
Zona Euráfrica do Movimento.
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A “ECCLESIA”
(Versão original) 1

Conferência realizada em São Paulo,
em Julho de 1957,
dirigida aos Casais Responsáveis
das Equipas de Nossa Senhora.

Os cristãos do século passado, assim como os dos primeiros séculos,
gostavam de chamar-se uns aos outros, com orgulho, de “crentes”. Crentes,
isto é, homens de fé.
Que significa, entretanto, “ter fé”? Não é somente crer na existência de
Deus, nem somente na divindade de Jesus Cristo. Ë olhar com os olhos de Deus
todas as realidades humanas e, também, todas as realidades sobrenaturais; é
ver todas as coisas do ponto de vista de Deus. No livro de Ezequiel, o Senhor ,
por intermédio do Seu profeta, promete a todos os justos que lhes irá colocar,
dali por diante, o olhar no coração. Ter fé, é justamente possuir o olhar de Deus
no coração.
Uma coisa entretanto nos impressiona: se é essa a definição de fé, é obvio
que há muitos católicos descrentes. “A mãe que nunca pensa, ao tratar do filho
recém-nascido, que esse pequenino é templo do Espirito Santo - o homem que,
nas suas tarefas sociais e profissionais, nunca vê a mão de Deus, como diziam
os nossos avós, por trás dos acontecimentos - e tantos cristãos que, quando no
meio a uma multidão, nunca pensam que é justamente dela que o Cristo sentia
tanta piedade e que foi justamente a ela que Ele salvou com o seu sangue.” Eles
não têm o olhar da fé para todas as realidades humanas, eles não vivem da fé,
a não ser intermitentemente.
Pois bem, o objectivo desta conferência é convidá-los a olhar com os
olhos da fé a reunião mensal de nossas equipas, a adquirir o ponto de vista de
Deus sobre uma reunião mensal. Há uma palavra técnica, uma palavra da Igreja que define com precisão a nossa reunião mensal - é uma palavra grega que
conservarei sem traduzir: “Ecclesia”. Poder-se-ia dizer “Igreja” ou “Assembleia Crista”. Prefiro entretanto conservá-la no original, para não haver confusão com o que denominamos hoje “Igreja”, com o que denominamos “Assemblaia Crista”, palavras estas que perderam o seu relevo e o seu carácter
original.
1
Versão original e integral conforme consta dos arquivos do Secretariado em São
Paulo. Versão redigitada para arquivo electrónico em Word.
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A minha conferência dividir-se-á em três partes. Na primeira, falar-lhes-ei muito rapidamente da História da Ecclesia; na segunda, do Mistério da
Ecclesia; na terceira, da Mística da Ecclesia.

HISTÓRIA DA ECCLESIA
Como convém, vou tomar por ponto de partida a Sagrada Escritura, a
Palavra de Deus. É nela que descobriremos o mistério da Ecclesia, através da
sua história.
A grande preocupação de Nosso Senhor Jesus Cristo, durante toda a sua
vida apostólica, foi agrupar, reunir. Se a Bíblia lhes é familiar, vocês sabem com
que freqüência a palavra reunir, convocar, é repetida. Parece que o pensamento,
ia dizer, a obsessão do Senhor, é reunir todas as coisas. A vontade de Cristo foi
portanto reunir homens em torno de si. Ele lançava o apelo, ao passar por um
deles, quer se tratasse de um pescador, quer fosse um fiscal. Lembrem-se do
fiscal Levi que, sentado à mesa da alfândega, viu passar esse homem estranho,
Jesus Cristo, e que ao ouvir o chamamento, “Vem, segue-me”, nem sequer pede
uma licença; imediatamente segue o Senhor.
Com esses poucos rapazes, esses camponeses, Cristo percorre as regiões
da Palestina, prega, anuncia o Reino. Com eles também, no meio deles, Cristo
ora. Impressionados com a atitude de Cristo na oração, um deles, certo dia faz-lhe o pedido: “Senhor, ensina-nos a orar”. E, nesse dia, Cristo ensina-lhes o
Pai-Nosso.
Ora com eles, ensina-os a orar, mas também ora por eles. E talvez em
nenhum lugar se descobre mais profundamente os sentimentos de Cristo em
relação aos seus discípulos, do que durante a sua grande e impressionante
oração depois da Ceia, quando recomenda ao Pai do céu todos esses homens
que ali estão a cercá-lo e que vão ter a rude missão de levar a sua mensagem a
todos os homens. Diante desse primeiro grupo, dessa primeira Ecclesia, Ele diz:
“Pai, manifestei o Teu Nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eram
Teus, Tu m’os deste e eles observaram a Tua palavra. É por eles que peço. Não
peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para Ti. Pai Santo, guarda-os em
Teu nome, aqueles que me deste, para. que sejam UM, como nós. Agora vou-me
rumo a Ti, e falo assim, estando ainda no mundo, para que eles tenham assim
mesmo a minha alegria e a tenham em toda a sua plenitude. Não Te peço para
retirá-los do mundo, mas para os preservares do mal”.
E quando Jesus, retornando ao Céu, não está mais no meio deles, longe de
se dispersarem, eles unem-se cada vez mais uns aos outros, vivendo a vida de
comunidade fraterna que Jesus lhes ensinara. Vemos assim nascer essa comu-
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nidade dos primeiros cristãos, essa primeira Ecclesia, a que chamamos comunidade apostólica. Leiamos nos Actos dos Apóstolos, alguns desses grandes textos
que constituem precisamente os estatutos da Ecclesia, de toda assembleia cristã.
E quando Jesus estava. ainda com eles, prescreveu-lhes para que não se
afastassem de Jerusalém mas que esperassem ali a promessa do Pai. “Aquela,
dizia, de que me ouvistes falar. Porque João baptizou na água, mas vós, dentro
de poucos dias, sereis baptizados no Espírito.” E Jesus desapareceu diante dos
seus olhos. Deixando então o Monte das Oliveiras, que não distava de Jerusalém
senão do percurso autorizado aos sábados, voltaram a Jerusalém. Lá chegados,
subiram ao Cenáculo, onde se reuniam habitualmente. Lá estavam Pedro, João,
Tiago e outros. Todos, como uma só alma, perseveram na oração, na companhia
de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos.
Passam alguns dias... A promessa de Cristo realiza-se. No dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo local, eis que, de repente,
ressoa no céu um ruído semelhante a uma grande ventania, que enche toda a
casa. Viram então aparecer línguas de fogo que se dividiam, atingindo cada
uma a um deles, ficando todos cheios do Espírito Santo. Começaram então a
falar noutras línguas, segundo o Espírito os impelia que se exprimissem. O seu
ministério apostólico começa então, mas eles voltarão à sua base, a esse inesquecível Cenáculo, a essa assembleia que, juntos, eles formam. E eis o quadro,
certamente idílico, da primeira assembléia cristã, da primeira Ecclesia. “Todos
os crentes viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam muitas propriedades e dividiam o produto entre todos, segundo as necessidades de cada
um.”
Todos os dias, com um só coração, frequentavam assiduamente o templo.
Partiam o pão nas suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade
de coração. Louvavam a Deus e eram bem vistos pelo povo e, cada dia, o Senhor
aumentava consideravelmente o numero dos que eram salvos.
A multidão dos crentes (São Lucas chama-os justamente de crentes) tinha
um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, pois
tinham posto tudo em comum. Os apóstolos davam testemunho, com grande
intensidade, da ressurreição do Senhor Jesus e uma grande graça estava com
todos eles. De facto, não havia nenhum indigente no meio deles, porque todos os
que tinham terras ou casas, vendiam-nas. Traziam o seu valor aos pés dos
apóstolos e distribuía-se a cada um, segundo as suas necessidades.
Como vos disse, esta primeira assembléia chamava-se “Ecclesia”, o que
quer dizer em grego, assembleia - a assembleia do povo - tal é a tradução exacta
da palavra Ecclesia (quando está reunido o povo, estamos na presença da Ecclesia). Porém eles apelidavam-se a Ecclesia de Deus. E bem sabiam que nesta palavra Ecclesia, há outra palavra grega que é importante reparar: “clesis”, que
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quer dizer “convocação”. A Ecclesia, é a assembléia, o agrupamento dos convocados.
Se insisto neste termo, é precisamente porque, para eles, tinha um sentido
infinitamente mais rico do que esta definição que acabo de dar-lhes. Este termo
condensava muitas ideias. Com efeito, certas palavras, cujo sentido é relativamente simples, podem adquirir uma densidade extraordinária, quando polarizam uma forte carga afectiva. Imaginem, por exemplo, a palavra “resistência”;
há vinte anos, não significava. muita coisa; que valor tem ela hoje!
Para os apóstolos, para os discípulos, Ecclesia, tinha uma repercussão
extraordinária, pois lembrava uma palavra chave, uma tradição que era conservada viva, em Israel, desde séculos.
Santo Estevão, dirigindo-se aos Judeus, fala precisamente daquilo que
era uma recordação querida de todos os Judeus, uma. lembrança que lhes despertava uma grande saudade: a “Ecclesia do Deserto”. Preciso dizer-lhes algumas palavras a respeito dela.
A Ecclesia do Deserto é a imensa assembléia de todos esses Hebreus,
prisioneiros dos Egípcios, libertados por Moisés, ou melhor, por Deus (a Bíblia
diz-nos que Deus os libertou com mão forte e braço estendido). Todos esses
Hebreus, tinham sido convocados sobre um planalto dominado por uma montanha de granito e pórfiro e, aí, nesse planalto, Deus deu-lhes a sua Lei. Deus
fizera aliança com eles, comprometera-se a estar presente no meio deles e fizera-lhes promessas magníficas, com a condição de que, por sua vez, permanecessem
fiéis ao pacto da. Aliança.
Esta Ecclesia do Deserto, à qual alude Santo Estevão, é pois a origem do
povo de Deus, de sua legislação e de sua religião. E ao longo desses séculos, os
Judeus tinham meditado muitas vezes sobre esta permanência no deserto, que
fora como que a idade de ouro do povo da qual guardavam a nostalgia. E quando
os profetas anunciavam que um dia viria o Messias, nada achavam de melhor
do que dizer: “Será como uma nova assembleia no deserto, como uma nova
assembleia do Senhor!” Assim, os poucos apóstolos que estão no Cenáculo,
quando tomam o nome de Ecclesia Dei, de Igreja, de Assembleia de Deus, têm,
perfeitamente consciência de serem, realmente, esta nova assembleia do deserto,
a assembleia messiânica. Têm consciência de serem um povo novo, de terem
merecido, ou melhor, de terem obtido uma nova Aliança.
Um problema apresentou-se, entretanto. Empregar-se-ia a palavra no
singular ou no plural? Com efeito, a primeira, Ecclesia é a de Jerusalém. Eis porém que, outras comunidades são fundadas, em Antioquia primeiro e depois por toda parte. Irão chamar-se “Ecclesia Dei”, como se houvesse uma só
Ecclesia Dei, a de Jerusalém, reunindo todas as outras comunidades ? De nenhum
modo.
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A assembleia de Jerusalém, que ainda não entendera perfeitamente o
universalismo cristão, tem o privilégio de chamar-se “Ecclesia Dei”; quanto às
outras, são “Ecclesiae”. Entretanto, certo dia, São Paulo tem a audácia de dizer
aos Coríntios: “Sois uma Ecclesia Dei!” Contudo, os Coríntios não eram Judeus.
Não era pois chocante dizer-lhes que eram o povo de Deus? São Paulo, no
entanto, quer dar a entender a todas as comunidades cristãs que uma reunião
de cristãos não é uma reunião qualquer, mas que toda reunião de cristãos reproduz a assembleia do deserto, é uma assembleia messiânica prolongando a
assembleia do deserto.
De outra forma, o pensamento de Paulo dá um novo salto. Até aí, havia
assembléias, Ecclesias de Deus, por toda a parte. Paulo toma consciência do
papel universal de Cristo e eis que ele compreende que todas as assembleias
dispersas, que todos os cristãos do mundo, não são senão uma com Cristo. E
pela primeira vez, fala da Ecclesia, da grande Ecclesia: a Igreja.
Nem por isso ele deixa de falar da igreja de Corinto, da igreja que está em
tal ou tal lugar, da igreja de Roma, por exemplo. E fala até dessas pequenas
assembleias cristãs que se reúnem num lar, por exemplo, em casa de Aquila e
Priscila. Ora, a esta pequena assembleia, também a chama “Ecclesia”. Eis portanto o vocabulário exacto: a grande Ecclesia, é a grande reunião invisível de
todos os fieis em torno do Cristo. A reunião em torno de um sucessor dos
apóstolos, de um bispo, é a igreja de um país. Além disso, as outras reuniões de
cristãos são também Ecclesiae. As três (a Igreja universal, a Igreja local, a Igreja
íntima), são o prolongamento da assembleia do deserto e da assembleia dos
apóstolos e dos discípulos em torno de Cristo.
Pouco a pouco, o uso foi-se modificando. Hoje em dia, a palavra Ecclesia
evoca para nós a grande Igreja; evoca apenas, ainda, a Igreja diocesana. Fala-se
às vezes da Igreja de Bruxelas, ou da Igreja de Paris, porém esse uso mesmo
parece ter desaparecido. Quanto às reuniões de cristãos, ninguém teria a ideia
de chamá-las de “Ecclesia”, o que é realmente para lamentar. É justamente por
isso que, aos poucos, se perde o sentido desta realidade misteriosa que é uma
assembléia de cristãos.
Portanto, depois deste rápido preâmbulo histórico, vou abordar o mistério de uma pequena Ecclesia. Convido-vos a avivar a vossa fé e a encarar com
um olhar de fé a reunião mensal, para descobrir o mistério que ali se vive,
quando estiverem reunidos em nome do Senhor.

MISTÉRIO DA ECCLESIA
Mas, para que não haja equívoco, antes de falar da pequena Ecclesia, convido-vos a contemplar a grande Igreja.
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Que vem ela a ser, a nossa Igreja católica, isto é, universal? É a grande
reunião ao redor do Cristo presente, de todos os filhos de Deus, porquanto Jesus
prometeu que estaria no meio deles. Vocês conhecem a palavra de Mateus,
capítulo 28, versículo 20: “Ide! Ensinai! Eis que estou convosco, em todo o tempo
e até a consumação dos séculos!”
No deserto, Yahweh tinha prometido que estaria sempre no meio de seu
povo e residiria na Arca da Aliança. Jesus Cristo promete ao seu novo povo, ao
seu povo espiritual, que estará sempre no meio dele e que se encontra espiritualmente presente entre os seus. E quem diz a presença de Cristo no meio da
Igreja, diz a acção eficiente, santificante. Cristo presente em meio aos seus está
permanentemente em acção, para nos santificar. Esta grande Igreja frequentemente, é chamada a “esposa de Cristo” e, por vezes, os cristãos sentem-se desorientados perante esta denominação. Porquê “esposa”? Porque apelidar Cristo
de esposo? No entanto, os cristãos casados deveriam encher-se de júbilo.
Cristo é o Esposo: o que significa que, um dia, Ele mesmo escolheu; elegeu
este povo fiel. Ele o chamou, como o esposo chama a esposa e lhe faz maravilhosas promessas. É exactamente o que faz o esposo, ou melhor o homem que
encontra a jovem a quem quer tornar sua esposa. Quanto à esposa, pelo seu
lado, a Igreja, exulta de alegria por ter sido escolhida, de reconhecimento pelas
promessas que lhe foram feitas, e que, aliás, já estão em parte cumpridas. Ela é
toda reconhecimento ao apelo de Cristo. Inteiramente dada.
Mas dizer que a Igreja é esposa de Cristo, não é suficiente. Qual é a grande
esperança do esposo e da esposa, senão, precisamente, de serem um. “E os dois
serão uma só carne” diz a Bíblia. É realmente o que se passa entre Cristo e a
Igreja. Cristo e a Igreja, duas realidades, é verdade, mas duas realidades e dois
seres que se amam, que se dão um ao outro para não fazerem mais do que um só
corpo, como o homem e a mulher não fazem mais do que uma só carne: este
corpo que chamamos o “Corpo Místico de Cristo”.
E o Corpo Místico de Cristo é formado precisamente por todos os fiéis,
agrupados, não ao redor dele, mas nele, de quem Ele se serve para viver a sua
grande religião dirigida ao Pai, o seu louvor ao Pai e a sua grande mediação,
oração pelos homens.
Estas poucas observações sobre a grande Ecclesia, Esposa e Corpo de
Cristo, vão-nos permitir, agora, penetrar mais adiante no mistério da pequena
Ecclesia.
Quando numa das suas casas se realiza a reunião mensal e os casais, uns
após os outros, entram na residência daquele que recebe, vocês tem aí uma
convocação que pode não ser mais do que uma reunião como qualquer outra ou
que pode ser uma Ecclesia.
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Se esta reunião é uma Ecclesia - e eu lhes direi dentro em pouco quais as
condições para que o seja - então, estes poucos casais assim agrupados são, em
verdade, uma célula da grande Igreja. Célula da grande Igreja, que representa,
como a imagem representa o original, a grande convocação que é invisível. E
não somente estes casais assim agrupados representam a convocação invisível
de todos os fieis, mas também a tornam presente e é isto que é preciso ser bem
compreendido, é isto que faz vocês perceberem o mistério: a grande convocação
invisível é tornada presente por estes poucos casais agrupados; o mistério da
grande Igreja, está presente na pequena Igreja.
Tanto assim que um teólogo definia uma pequena. reunião de cristãos:
“uma epifania da Igreja”. A grande Igreja manifesta-se - é o sentido da palavra
epifania – manifesta-se nesta assembleia de alguns irmãos. Numa palavra, a
pequena reunião de cristãos acha-se como que invadida pela presença da Igreja
total, da grande Igreja. A grande Igreja acha-se presente nesta pequena reunião,
como a alma está presente em todos os membros do meu corpo (a alma não se
divide, ela está presente em toda a parte no corpo); a grande Igreja não se divide, ela está presente em toda a parte onde há uma Ecclesia.
E então? Cristo está presente já que a Igreja está presente. E é este o segundo
aspecto sobre o qual eu chamo a vossa atenção; é o aspecto central deste mistério.
Jesus Cristo prometeu estar no meio da sua grande Igreja, até a consumação dos séculos. Mas, reparem bem, Ele prometeu à pequena Ecclesia estar em
meio dela (leiam em São Mateus, o cap. 18, vs. 19): “Se dois dentre vós, sobre a
terra, unirem as suas vozes para pedirem alguma coisa, isto lhes será concedido
por meu Pai que está nos céus. Quando dois ou três, com efeito, estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles”.
Em face desta promessa., muitos cristãos ficam embaraçados. O que é
esta misteriosa presença de Cristo, quando dois ou três estão reunidos em seu
nome? E precisamente uma presença de Cristo na sua Igreja, porquanto esses
dois ou três, se estão reunidos em seu nome, são uma Ecclesia. E por conseguinte,
não constituem, de nenhum modo, uma reunião qualquer de homens. Representam, actualizam a grande Igreja e Cristo está presente no meio desses dois
homens, no meio desses dois casais, no meio de uma reunião mensal. Já que está
presente, Cristo actua, é certo; Cristo santifica. A pequena Ecclesia tem um centro; o seu centro é precisamente Jesus Cristo, invisível, mas presente no meio
dela.
Invisível: não de todo. Pois que a sua presença misteriosa na assembleia
se manifesta pelo homem de Deus, pelo homem de Cristo, que convoca a assembleia e a preside: o sacerdote. Quer seja o Papa à testa da Igreja, o celebrante
na assembleia paroquial, o assistente na reunião dos casais, todos eles tem a
função de dizer, só pela sua presença: vocês estão unidos em nome de Cristo,
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portanto Cristo está presente e aqui estou eu para testemunhar-lhes isso. Esta
função do sacerdócio, antes de qualquer outra actividade, é uma função “sacramental”: o padre é o sinal da presença de Cristo na comunidade.
Cristo está presente ainda na Ecclesia, por meio do seu símbolo “sacramental” por excelência: a Eucaristia. A Eucaristia representa e torna presente
Cristo. Com mais precisão, torna presente Cristo dando cumprimento ao acto
supremo da sua vida, pelo qual o seu amor pelo Pai e pelos homens, se revelou
e cumpriu em plenitude. Sacrifício, a Eucaristia, é também, para a comunidade,
o sacramento da unidade por excelência. Não é de admirar que a reunião do
povo cristão se faça principalmente na missa., celebrando a Eucaristia e nela
comungando. Mas o que é verdade em relação à assembleia eucarística, também
o é em relação a toda assembleia cristã, mesmo longe do altar. Quando se realiza
uma reunião de cristãos, eles estão em ligação com a Eucaristia, a da véspera e
a do dia seguinte, a que se celebra na hora em que se reúnem, em qualquer ponto
da terra.
Encontramo-nos portanto na presença destas duas realidades: uma célula
da Igreja e Cristo presente no meio dela. Só nos resta agora desenvolver o que
vimos há pouco em relação à grande Igreja.
A menor das assembleias, a assembleia familiar, a assembleia de alguns
casais, é a esposa de Cristo. Compreenda-se com isso que estes poucos casais
foram chamados, convocados (não esqueçamos nunca esta etimologia de Ecclesia
- clesis: convocação). Estes casais que se reagrupam em casa de um deles, foram
chamados, convocados por Cristo; responderam pressurosos e aí estão ao redor
dele, como a esposa respondendo ao apelo do esposo e a ele se dando, como a
esposa que crê nas promessas do esposo e que se faz acolhedora ao dom do
esposo.
Que a pequena reunião mensal seja realmente acolhedora: Cristo está ali
presente, rico das suas promessas. E a grande promessa de Cristo vocês conhecem-na bem: é o Espírito Santo.
Entretanto é preciso que toda Ecclesia, mesmo a menor, seja um diálogo entre a assembleia e Cristo misteriosamente presente. Um diálogo? Entendo
aí, não somente vozes, mas corações que respondem uns aos outros e vidas que
se dão.
Mas ainda não disse tudo: esta pequena reunião de casais, esposa do
Cristo, dá-se a Cristo e torna-se corpo do Cristo. Peço que me compreendam.
Cristo apodera-se destes homens e destas mulheres que aí estão. Cristo comunica
a estes homens e a estas mulheres a sua vida profunda, digamos, a sua “religião”;
comunica-lhes o seu amor do Pai e comunica-lhes o seu amor dos homens: estes
dois batimentos do Coração de Cristo.
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Cristo presente na pequena Assembleia de vocês, quer inocular naqueles
que ai estão, este amor do Pai que nele vibra e este amor dos homens, de cuja
salvação está impaciente. Portanto, toda Ecclesia, toda a reunião de cristãos em
nome de Cristo, culmina numa comunhão com Cristo. Portanto, a Assembleia
e Cristo não fazem senão um, a Assembleia e Cristo voltam-se para o Pai, para.
louvar o Pai. E a Assembleia e Cristo, voltam-se para o mundo imenso que fica
para lá das paredes da casa, afim de levar a mensagem de Cristo a esse mundo.
A pequena Ecclesia é o Corpo de Cristo, e isto significa que, tomada por
E1e, vibra da sua vida, da sua religião, do seu duplo amor.
E finalmente, o último aspecto deste mistério da pequena Ecclesia; ela é
presença do Espírito Santo e do Pai.
Com efeito, Cristo nunca está separado do Pai e do Espírito Santo. O
grande acto de Cristo que subiu aos céus, é precisamente o de dar, de enviar o
Espírito. Porquanto o Espírito é a vida divina comunicada aos homens, é o seu
Espírito que faz com que estes homens e estas mulheres vibrem com Ele. Na
pequena Ecclesia que vocês formam na reunião das equipas, Jesus Cristo está
presente e a sua acção misteriosa sobre cada um, consiste em infundir-lhes o
Espírito, na própria medida de seu acolhimento para com Ele. E o Espírito Santo,
à medida que encontra almas acolhedoras torna-se todo vibração; e em cada
uma delas e na assembléia inteira, ecoa esta voz, que é o grito do Espírito Santo
de que nos fala são Paulo: “Abba, Pater”, “Pai, Pai”. Eis o que é a grande oração
da pequena Ecclesia invadida pelo Espírito Santo que é o Espírito de Cristo.
Identificada com Jesus Cristo, ela grita esta grande oração do Filho: “Pai, Pai”.
Portanto, na vossa reunião de equipa vocês vão encontrar Cristo que
está aí presente, conforme o prometeu; e, por sua vez, Cristo dá-lhes o Espírito.
E Cristo, pelo Espírito, leva-os a voltarem-se para o Pai, para cantar o louvor
do Pai e para orar por todos os irmãos.
Para maior clareza, eu resumo esta segunda parte que intitulei o Mistério
da Ecclesia.
A pequena Ecc1esia é uma célula da Igreja, Cristo está presente na pequena
Ecclesia. A pequena Ecclesia é a esposa do Cristo e com Ele estabelece um diálogo.
Cristo dela se apossa para comunicar-lhe o seu duplo amor. A pequena Ecclesia
descobre então em Cristo e por Cristo o Espírito Santo que Cristo lhe comunica
e o Pai para o qual o Espírito Santo a arrasta.

MÍSTICA DA ECCLESIA
Mas, para que uma reunião de cristãos seja uma Ecclesia, há várias condições a satisfazer. É precisamente destas condições que eu quero falar, nesta
última parte. Há uma mística da Ecclesia que é preciso adquirir e é justamente
dela que me vou referir agora.
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Se, pelo simples facto de que alguns cristãos se encontrarem reunidos, o
mistério da Ecclesia estivesse ali presente e vivo, seria inútil fazer uma longa
conferência. Mas se, precisamente, há certas condições a preencher para que
uma reunião de cristãos seja uma Ecclesia, é muito importante que vocês saibam
quais são estas condições. E isto para. que uma reunião mensal da vossa equipa
venha a ser, de facto, esta Ecclesia, rica de mistério que acabo de apresentar-lhes.
Nem é preciso acrescentar que o que lhes estou dizendo é válido para
qualquer outra reunião de cristãos. Entretanto, não vou falar aqui, por exemplo,
da assembleia paroquial. Quero, sim, limitar-me à equipa e ajudá-los a compreender as reuniões mensais das Equipas de Nossa Senhora.
1.ª CONDIÇÃO: A FÉ

Primeira condição para que a. reunião seja uma Ecclesia: a fé. Cristo,
muitas vezes, pelas estradas que percorria disse ao doente, ao pecador que lhe
pedia socorro: “Crês? Se crês, ser-te-á feito na medida da tua fé”.
Quando vocês estão reunidos, à noite, em casa de um equipista para. a
reunião mensal escutem Cristo perguntar a todos: “Credes? Será feito na medida
de vossa fé”. Depende de vossa fé que a reunião seja uma Ecclesia.
Daí a necessidade muito importante de fazer adquirir aos membros da
equipa esta visão de fé. Que não olhem a sua reunião como um encontro qualquer,
mas que pouco a pouco, tenham acesso a esta visão de fé de que falamos, que
tomem consciência desta misteriosa presença do Cristo entre eles.
Como agir? Sem dúvida não será mau que lhes seja transmitida alguma
coisa daquilo que estão lendo. Mas há uma coisa na qual eu creio muito mais: na
sua vigilância em fazer com que, de uma reunião para outra, um ou outro
aspecto da assembleia cristã, da Ecclesia, seja posto em relevo. Penso que é por
pinceladas ligeiras, quase insensíveis que, pouco a pouco, vocês transformarão
a vossa equipa.
Fazer um grande discurso, ao chegarem a casa e dizer: “Sabem vocês,
nós precisamos viver a Ecclesia”, não terá certamente grande resultado. Mas
se, de uma reunião para outra, procurarem fazer com que os vossos companheiros de equipa tenham uma fé mais viva e satisfaçam melhor às condições
requeridas, vocês verão então que, pouco a pouco, a vossa reunião de equipa
adquirirá uma densidade maior e viverá melhor o mistério.
Em particular, creio que é muito importante que de vez em quando, leiam
alguns destes grandes textos que, precisamente, nos fazem compreender o que
é a Ecclesia de Deus.
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Além dos textos que já aludimos, a propósito da “História da Ecclesia”,
eis algumas referências bíblicas que mostram o Povo, a Assembleia, a Ecclesia,
em plena acção e em plena vitalidade:
Êxodo 19 a 24: o povo é convocado pela palavra de Deus e para escutar
esta Palavra; a aceitação da Palavra pelo povo, constitui a Aliança, e esta é ratificada por um sacrifício.
II Reis 23 : o rei Josias quer dar um novo começo ao seu povo, consagrando-o uma vez mais a Yahvé.
Neemias (I Esdras 8 e 9, 12 e 13): após o retorno do exílio, sobre as ruínas da
Cidade Santa, o povo reúne-se para ouvir a leitura da Palavra de Deus: não há
sacrifício, mas Esdras leva todos os representantes do povo para oferecer uma
admirável oração de acção de graças pelo passado e de súplica para o futuro.
Esta oração ficará sendo o modelo das que serão recitadas na sinagoga e em
cada família judia, no dia de sábado e nas grandes festas.
Estas admiráveis orações de Jesus para a unidade, na noite da Quinta-feira Santa (João 13-16), constituem o estatuto da Igreja nova. E a vida da
Ecclesia apostólica é descrita nos actos dos Apóstolos (Actos 1, 4-8; 2, 1-6 ; 2, 4247; 5, 11; 8, 1-3; 9,31).
Sejam os trechos do Antigo Testamento, sejam os Actos dos Apóstolos
que eu citava há pouco, é bom ler um no início da oração. Convidar os presentes,
e isto é muito importante, a tomar consciência da presença de Cristo por meio
de um minuto de recolhimento e, eis que, muitas vezes, a reunião se transforma.

2.ª CONDIÇÃO: RUPTURA

Segundo esforço, segunda condição: ruptura.
Quem diz Ecclesia, diz convocação: convocação de Deus, chamando os
seus.
Se vamos à reunião da equipa, é porque Deus, é porque Cristo, convoca.
Ora, quem diz convocação, chamamento, diz também partida, ruptura com
aquilo a que estamos ligados.
Quando Cristo passa e diz ao funcionário da alfândega Levi: “Vem e
segue-me!” Levi deixa os seus companheiros e segue a Cristo. Do mesmo modo
quando, noutra ocasião, Deus quis dar a sua lei ao seu povo e fazer com ele
aliança, fez com que Moisés lançasse a grande convocação: “Saí do Egipto!” e os
que responderam, reunidos ao redor do Sinai, receberam a lei do Senhor. Mas
isto exigia que abandonassem o Egipto, os seus hábitos, o seu pequeno conforto
(embora fosse ele mais do que sumário) e se pusessem em marcha e consentissem
na dura lei do deserto.
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Da mesma forma, não há reunião cristã que não deva ser uma partida,
uma ruptura com tarefas que, muitas vezes nos prendem um pouco longe de
Deus. Uma ruptura, em todo o caso, com preocupações que não são mais cabíveis
quando se está na assembleia cristã, ou, simplesmente, uma ruptura com a
casa e com os filhos. Ruptura exterior, sim, mas que significa uma ruptura interior, que quer dizer partir em direcção a Deus, para conhecer a Deus, para
Dele nos aproximarmos e, portanto, fazermos uma purificação.
Alguns há que vão à reunião, como este homem do Evangelho que não
vestia roupa nupcial. Respondeu ele, sem dúvida, à convocação, mas, não possuindo a veste nupcial foi lançado fora: não se tinha purificado para vir. Dirigir-se para uma Ecclesia sem se ter purificado, é não ter a veste nupcial. No meio
da pequena Ecclesia reunida em volta do Cristo, havia um que não tinha a roupa nupcial e Cristo disse, com que tom de tristeza: “Mas não estais todos puros!”
Penso que nas nossas equipas, o hábito do “controle” (que consiste em
dizerem uns aos outros se, durante o mês decorrido, observaram as obrigações
dos Estatutos), é uma excelente purificação. É um gesto de sinceridade, de verdade, que faz com que não haja mais engano de uns para com os outros. Quando
estamos reunidos ao redor do Cristo, nada mais somos do que pobres pecadores.
É preciso então, tirar a máscara; e é preciso deixar de se “armar em esperto”. O
nosso controle tem uma virtude muito benfazeja: ela põe-nos com uma disposição de pureza e de humildade.
Acentuemos aqui que seria preciso que cada um dos membros da equipa
tivesse a preocupação de levar para a reunião, uma alma disponível.
Fé, ruptura, disse eu.
3.ª CONDIÇÃO: CHAMAMENTO EM NOME DE CRISTO
Notem bem o que diz Nosso Senhor. Ele não diz: “Quando estais dois ou
três reunidos, eu estou no meio, de vós”, mas Ele acentua: “Quando dois ou três
estais reunidos em meu nome”. Eis aí um facto importante. Convocados por
Ele, respondemos ao seu apelo, estamos ali em seu nome. Por conseguinte, se
vamos à reunião da equipa por causa das boas amizades, das simpatias, não
vamos em nome de Cristo. E é por este motivo que, por vezes, equipas formadas
com casais que não se conheciam, têm uma óptima partida: o que é que os reunia senão esta vontade de encontrar Cristo? E eis que ao fim de um ano, dois
anos, três anos, tais casais já se conhecem muito bem, já houve o intercâmbio
de numerosos serviços: a amizade cresceu, o que é uma felicidade, mas por
vezes, esta amizade, pode eliminar a intenção, pode levar os casais a se encontrarem apenas porque são óptimos amigos e, diante disto, não estarem mais
reunidos em nome de Cristo. Diante disto, verifica-se nessas equipas o que eu
chamei tantas vezes: a tentação da amizade. Cristo não pode agir com a mesma
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plenitude, porque, precisamente, não é em primeiro lugar para Ele, para O
encontrar, que os casais estão reunidos.
Daí a necessidade de purificar a intenção, de fortificar esta intenção. É em
nome de Jesus Cristo que viemos e parece-me que o papel do Assistente e o
papel do Responsável são importantes para que não haja uma queda de nível
na reunião.

4.ª CONDIÇÃO: O AUXÍLIO FRATERNO
Congregação em nome de Cristo e união em Cristo. Precisamos comentar
um pouco esta condição: unidos, unidos em Cristo, unidos pelo amor fraterno.
Não havendo o amor fraterno, não há assembleia cristã; não há amor cristão,
deveria eu dizer.
No capítulo 13 de São João, lemos (é Jesus Cristo que fala, e que fala a toda
a Equipa; esta palavra de Cristo seria bom que a tornássemos a ler de vez em
quando): “Eu vos dou meu mandamento novo (se fosse de se amarem uns aos
outros, Cristo não diria que o mandamento é novo), é que vos ameis uns aos
outros sim, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”.
E os apóstolos, e os discípulos compreenderam-no muito bem. E os Actos
dos Apóstolos diziam-nos há pouco: “A multidão dos irmãos não tinha senão
um só corpo e uma só alma”.
E a refeição da equipa? É um bom meio, muito humano, de refazer esta
fraternidade e de a refazer em Cristo. Lembrem-se daquilo que dizia à pouco:
“tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração”. Mas cuidado! Quem diz “amor cristão” deixa entender que se trata de não mais fazer
acepção de pessoas, como fala São Paulo. E eu convido-vos a manterem-se atentos
a esta tentação que envenena muitas vezes a cristandade. Refiro-me a certo
“racismo”: os que não são do mesmo meio, da mesma raça, da mesma língua,
da mesma classe social, da mesma cor de pele, eis que não são mais considerados
como irmãos. Mas, então, que assembleia é esta que faz acepção de pessoas?
Serão talvez bons amigos, mas não são pessoas que se amam com amor cristão.
É de São Paulo esta frase que vocês conhecem muito bem: “Não há mais nem
judeus nem gregos!” E eu lhes asseguro que para os seus contemporâneos, isto
queria dizer muita coisa, pois sabe Deus quanto, naqueles tempos, as distinções
eram marcantes e as raças em oposição. “Não há mais nem judeus nem gregos,
nem escravos nem homens livres, nem homens nem mulheres; não sois todos
senão um, em Cristo Jesus”.
A vossa responsabilidade, penso eu, consiste em fazer todo o possível
para que haja este amor cristão, isto é, este amor que não exclui ninguém, que
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derruba todas as fronteiras, todas as barreiras. Amor cristão que leve a pôr
tudo em comum. Líamos há pouco: “entre eles tudo era comum”. Isto define a
primeira Ecclesia. apostólica. e isto deve definir as vossas reuniões.
Já no plano material, este amor deve ser praticado. Se vocês querem
manter-se na linha dos primeiros cristãos, parece realmente impossível que se
contentem com o auxílio mútuo espiritual. Eles, os primeiros cristãos, deram-nos sem dúvida o exemplo deste auxílio mútuo material.
Entretanto, o essencial é evidentemente o auxílio mútuo espiritual: é
posto em prática no controlo. Com efeito, penso que o controlo sobre as obrigações dos Estatutos, quando é bem feito e bem compreendido, é um auxilio fraternal.
O auxílio mútuo manifesta-se ainda naquilo que chamamos a “mise en
commun” 2: “mise en commun” das alegrias, das tristezas, dos problemas da vida,
das descobertas... de toda a nossa vida, em suma. É para este ideal que é preciso
tender cada vez mais, sem o que vocês não serão irmãos que se amam, pois
guardam dentro de sí, aquilo que vos interessa. Caso não se abram uns aos
outros, não estarão na reunião senão para trabalhar, quando muito, num plano
meramente intelectual.
“Mise en commun” que deve conduzir a una tomada recíproca dos fardos
uns dos outros, São Paulo já o dizia: “Carregai os fardos uns dos outros”(Gal. 6,
2). Eis, assim, mais uma palavra que deve ficar bem presente nas reuniões da
vossa equipa: “carregai os fardos uns dos outros!” E então vocês realizarão na
prática o que se define como sendo uma equipa, uma Ecclesia: “Um por todos,
todos por um, todos juntos para Deus!”

5.ª CONDIÇÃO: ESCUTAR A CRISTO
Por vezes, certos grupos de cristãos têm a tendência de acreditar ser suficiente que haja amor e que o amor é a caridade cristã. Mas não! Não haverá
verdadeiramente assembleia cristã, se não quando escutarem Cristo presente.
Amar-se é sem dúvida uma condição indispensável. Mas, amem-se para unir-se, e unam-se para ouvi-Lo. Deus fala, Cristo fala, para convocar, sem dúvida,
mas também para dar a sua lei, para fazer compreender os seus pensamentos,
para que, pouco a pouco, venha a desabrochar a nossa fé, pois que a fé do homem é, precisamente, como que o eco da Palavra de Deus. Daí a necessidade,
nas nossas reuniões de equipa de dar lugar à Palavra de Deus. É nessa ocasião
que o sacerdote ocupa inteiramente o lugar que lhe cabe; ele é então, como o diziam os primeiros discípulos, “o ministro da Palavra”. Ministro da Palavra, do
2

Co-participação em português.
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mesmo modo que é Ministro da Eucaristia. Ele lhes dá o Corpo Eucarístico de
Cristo, ele lhes dá a Palavra de Cristo que é uma outra maneira de comunicar-lhes a vida de Cristo.
Ora, não se trata de ouvir esta Palavra com um ouvido mais ou menos
distraído, mas sim de escutar, no sentido forte do termo. Dizem do rei Salomão
que ele dirigia a Deus esta oração: “Senhor, fazei-me um coração que escute!” É
com o coração que se escuta a Palavra de Deus. Por isso mesmo, na oração da
equipa, nas nossas reuniões de equipa, fazemos questão que haja este momento
de silêncio em que, realmente, cada coração, pouco a pouco, deixa penetrar em
si a Palavra de Deus, como a terra que recebe a chuvinha miúda que, pouco a
pouco, a fecunda.
Não é somente a oração que lhes permitirá escutar a Palavra de Deus,
mas também a troca de ideias. Numa reunião de equipa, a troca de idéias, não
é ela, precisamente, esta procura em comum do pensamento de Deus sobre as
grandes realidades da família, da vida leiga e os seus problemas?

6.ª CONDIÇÃO: RESPONDER A DEUS
Escutar a palavra de Deus, mas também responder-lhe, é a sexta condição
a satisfazer.
Deus fala e é normal que comecemos por escutá-Lo. E que não sejamos
como tantos cristãos que, desde o primeiro momento em que se apresentam
diante de Deus logo se põem a falar-lhe. E perguntamo-nos quando é que Deus
poderá por sua vez falar-lhes. Na realidade, Deus não lhes fala. Escutemos em
primeiro lugar Deus que fala e, em seguida, respondamos-Lhe. A resposta do
homem à Palavra de Deus, é a sua fé. Infelizmente para nós, ocidentais do século
XX, a fé não é mais do que uma adesão do espírito, ao passo que, em termos
bíblicos, a fé é o impulso de uma vida inteira., vivida segundo a Palavra de
Deus. A fé torna-nos de Deus e entrega-nos integralmente a Deus.
Esta fé terá a sua expressão na oração da equipa de que já falei. Mas então, justamente, a oração da equipa, em vez de ser feita destas poucas palavras,
simples, terrivelmente individualistas: “Eu peço pela tosse da Verinha... eu
peço para encontrar a caneta-tinteiro que perdi... eu quisera que minha sogra
fosse um pouco menos cruel para comigo...” seja, sim, a manifestação, pela voz
de um ou de outro, das grandes aspirações de Cristo; seja, sim, o louvor do Pai
por meio de Cristo, a acção de graças de Cristo; seja, sim, uma oração de ampla
intercessão pela Igreja e por todos os fiéis.
O que me leva muitas vezes a perguntar a mim mesmo se as nossas
reuniões de equipa são verdadeiramente assembleias cristas e se Cristo está aí
presente, é que não encontro nenhuma vibração de Cristo nas poucas fórmulas
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de oração que são pronunciadas em voz alta. É verdadeiramente aí que o papel
do Responsável e do Assistente é importante para que, pouco a pouco, tendo
ouvido Cristo que fala, a assembleia inteira lhe apresente uma resposta que
seja digna d’Ele.
7.ª CONDIÇÃO: UNIÃO COM A IGREJA
Teria eu terminado? Não! Resta-me falar-lhes ainda de uma condição. O
fervor de uma pequena reunião de cristãos, o fervor da própria oração, não
realiza necessariamente uma autentica assembleia cristã. Esta reunião poderia
não ser mais do que uma seita. E quantas seitas, com efeito, deram o exemplo de
grande fervor. Mas Cristo nelas não estava presente. Não eram uma Ecclesia.
Qual a razão? É porque não viviam tudo isto dentro da Igreja, E aí vocês têm a
última condição sobe a qual chamo a vossa atenção.
Se a minha mão é cortada, separada de meu corpo, a minha mão perece;
se o ramo é quebrado da árvore, o ramo apodrece. Se a pequena Ecclesia é cortada da grande Ecclesia, a pequena Ecclesia não á mais uma Ecclesia, mas apenas
uma reunião qualquer. É preciso que na pequena Ecclesia, a Alma da grande
Ecclesia se encontre toda, vibrando. É bem por isso que nos Estatutos das Equipas
de Nossa Senhora está escrito: “Evocam-se na oração para adoptá-las, as grandes intenções da grande Igreja”. Daí também esta obrigação dos Estatutos, a
oração litúrgica obrigatória, porquanto a oração litúrgica é a voz da grande
Igreja que ecoa na pequena Ecclesia. Os Estatutos acrescentam: “Para fazer com
que os corações pulsem ao ritmo da grande Igreja”, É preciso que na nossa pequena assembleia, os corações pulsem ao ritmo da grande Igreja. E então, pouco
a pouco, a pequena Ecclesia preencherá bem a sua função, que é a de ser uma
iniciação à vida na grande Igreja. Não se trata de nos dispensarmos de viver
na grande Igreja, trata-se pelo contrário, por meio desta vida na pequena Ecclesia, de tomar consciência da grande Ecclesia, da grande Assembleia e de se iniciar nesta grande vida fraternal. Numa palavra: se a pequena Ecclesia não lançar raízes na Igreja, não passará de uma seita. Todo o seu sentido lhe vem de
sua relação com a Igreja e, quando falo da Igreja, eu penso naquela da terra, mas
penso também na do céu.
Vou resumir. Eis as sete condições para que uma reunião mensal seja
uma verdadeira Ecclesia: a fé; a ruptura com o que nos prende; reunirmo-nos
“em nome do Cristo”; o auxílio fraterno; escutar a Cristo; responder a Deus;
união com a Igreja.
Há um aspecto que não abordei ainda. É uma palavra de ordem dada por
Cristo à primeira Ecclesia, palavra esta que Ele dirige a toda Igreja e, portanto,
a cada uma de nossas reuniões mensais: “Todo o poder me foi dado no céu e na
terra; ide pelo mundo, pregai a boa nova a toda criatura”. E São Marcos esclarece
pouco depois: “E eles foram, pregar por toda a parte, e o Senhor os assistia”.
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Uma assembleia cristã é uma assembleia missionária, isto é, um porto
servindo de base e de onde cada qual parte para levar o chamamento de Deus a
todos os homens. Mas este será o assunto de outra conferência. Apenas quero
acenar, de passagem, para este outro aspecto. Era importante, porém, que desde
já esta segunda dimensão da assembleia cristã fosse encarada. Nada mais me
resta se não concluir.
Que fiz eu perante vocês? Simplesmente procurei ver com olhar de fé a
vossa assembleia, a vossa reunião mensal. E estou certo, aliás, que ao ouvir-me,
vocês vieram a compreender certas impressões que talvez já tivessem tido,
mais de uma vez, em face desta qualidade de amizade.
Eu recordo, em particular, da Peregrinação das Equipas a Lourdes, há
poucos anos. Na rua, vinte vezes, fui abordado por casais que me diziam: “Padre,
explique-me esta coisa curiosa; no comboio, estávamos com sete casais que não
conhecíamos. Ora, depois de meia hora de conversa havia entre nós uma
qualidade de amizade que não conseguimos sempre realizar, nem mesmo na
nossa equipa e que nunca se realiza com os nossos outros amigos”. Ao que eu
respondia: “E preciso tomar consciência de que há vários tipos de relações humanas. Há as relações de amizades, há as relações mundanas, há as relações de
camaradagem, há as relações de negócios e há as relações em Cristo. Pois bem,
justamente, o que vocês realizaram, foram estas relações em Cristo. Não pensem
que era particularmente bom por causa de uma simples qualidade de emoção,
não. É profunda, é uma realidade misteriosa que aí se manifestava e da qual
lhes foi dado tomar consciência”.
Estou convencido de que a qualidade e a irradiação das vossas reuniões
de equipa serão seriamente aumentadas este ano se, de reunião em reunião, os
vossos encontros se tornarem verdadeiras Ecclesias!

PRÓXIMOS ENCONTROS NACIONAIS 2009

. Encontro Nacional 70 ANOS AO SERVIÇO DO AMOR: Fátima (21 e 22 Novembro 2009).
. Reunião da Zona Euráfrica (Novembro 2009).
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ORAÇÃO PELO PADRE CONSELHEIRO ESPIRITUAL
DA MINHA EQUIPA DE CASAIS
ANO SACERDOTAL 2009/2010
Peço-te, Senhor, pelo padre N., nosso Conselheiro Espiritual:
Que ele viva sempre o sacerdócio como uma missão que assume com paixão e encanto,
seja Teu amigo e servo dos homens, marcado pelo divino, assumindo a graça da experiência do
sobrenatural.
Tenha de Ti uma experiência vital, amorosa, que passe pela vida de oração e sacramental
pessoal, mais profunda e vivida com mais encanto.
Como sacerdote, nasça da Eucaristia e para a Eucaristia, e seja celebrante dos mistérios
com renovado amor, com zelo, com empenho, com fé viva e amorosa.
Seja Homem da adoração e do louvor, da reparação e da consagração. Homem de joelhos
e de coração no sacrário, onde estás Tu, o Amigo, o Único e Eterno Sacerdote. Homem da divina
misericórdia, da celebração amorosa do sacramento da Reconciliação, acolhendo os seus irmãos
e irmãs e sempre disponível para distribuir o abraço do Pai do pródigo, curando corações, alegrando os irmãos e as irmãs com a divina misericórdia, ajudando a fazer festa no coração de todos, como verdadeiro «bom pastor».
Viva apaixonado pela missão que lhe entregaste e que a Mãe Igreja, sempre missionária e
evangelizadora, coloca no seu coração, na sua acção sacerdotal, na sua vida, sempre acolhida
com zelo, com fogo no coração, com renovado empenho, estando atento, com coração de «pai»,
aos mais idosos, mais pobres, mais doentes, mais marginalizados, aos que não têm pão, casa,
Deus...
Seja Homem centrado em Ti, olhando continuamente para Ti, deixando-se apaixonar pelo
Teu Coração, contemplando-Te como Amigo e Irmão, no diálogo orante, num «tu a tu» que apanhe
as fibras mais íntimas do coração, verdadeiramente apaixonado pelo seu Senhor, centrando em
Ti a vida, o coração, o ser, deixando-se divinizar no dia-a-dia pelo contacto assíduo com a fonte
da vida e da graça.
Que ele tenha um coração pobre, casto e obediente, no renovado encanto de Te imitar e
seja, no meio da comunidade, Tua testemunha viva, como que escrevendo um quinto evangelho,
com as sua vida dedicada, serviçal, generosa, dando a vida por Ti e pelos homens, sem se poupar a sacrifícios, a canseiras, à doação total do seu coração, do seu tempo, das suas energias,
da sua vida.
Seja Homem «amigo de Deus», por Ti escolhido, sabendo cultivar cada dia o dom da Sua
vocação sacerdotal, no meio das tentações, das lutas, dos apegos desordenados, das seduções
mundanas, nos momentos de cansaço, de desânimo, de «revolta», quando se sente menos
acolhido, menos compreendido, mais marginalizado, mais triste, mais envolvido pelas trevas do
mundo.
Viva descobrindo sem cessar o encanto do serviço generoso, vendo em cada irmão e em
cada irmã o Teu rosto, num desejo incessante de amar ao Teu jeito, de servir dum modo mais radical, de querer estar em contínuo «lava-pés», sendo verdadeiro «bom samaritano”, porque percebe que a medida do amor é amar sem medida e que o «amor» é a única solução para a acção
pastoral.
Seja alguém que, apesar da sua fragilidade, sabe que possuí um tesouro em vaso de barro,
e quer tratar com amor renovado esse tesouro, vivendo as vicissitudes da vida sacerdotal como
um desafio a ser cada dia mais fiel ao dom que lhe foi concedido, grato pelo chamamento, pelo
dom da unção sagrada, pela participação no Teu Sacerdócio, vivendo a alegria do dom e do serviço, com fogo no coração, com a alma abrasada em Ti, com uma vida santa.
Dário Pedroso, S. j., (texto adaptado)
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CARTA VATICANA
SOBRE O ENSINO DA RELIGIÃO NA ESCOLA,
DA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA
AOS PRESIDENTES DAS CONFERÊNCIAS EPISCOPAIS
Síntese

I. O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO CATÓLICA DAS NOVAS GERAÇÕES
- A educação apresenta-se hoje como uma tarefa complexa, vasta e urgente. A complexidade actual arrisca-se a perder o essencial: a formação da
pessoa humana na sua integralidade, em particular relativamente à dimensão
religiosa e espiritual.
- A acção educativa, mesmo sendo realizada por vários sujeitos, tem nos
pais os primeiros responsáveis da educação.
- Tal responsabilidade exerce-se também no direito de escolher a escola
que garanta uma educação segundo os próprios princípios religiosos e morais.

II. NATUREZA E IDENTIDADE DA ESCOLA CATÓLICA: DIREITO A UMA EDUCAÇÃO CATÓLICA PARA AS FAMÍLIAS E PARA OS ALUNOS. SUBSIDIARIEDADE E COLABORAÇÃO
EDUCATIVA
- A escola católica é verdadeiro e próprio sujeito eclesial em razão da sua
acção escolar em que se baseiam harmonicamente a fé, a cultura e a vida.
- Essa está aberta a todos aqueles que desejam partilhar o projecto
educativo inspirado dos princípios cristãos.
- A escola católica é expressão da comunidade eclesial e a sua catolicidade
é garantida pelas competentes autoridades (o Ordinário do lugar).
- Assegura a liberdade de escolha dos pais e é expressão do pluralismo
escolar.
- O princípio de subsidiariedade regula a colaboração entre a família e as
várias instituições dedicadas à educação.

III. O ENSINO DA RELIGIÃO NAS ESCOLAS
- A liberdade religiosa é o fundamento e a garantia da presença do ensino
da religião no espaço público escolar.
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- Uma concepção antropológica aberta à dimensão transcendental é a
sua condição cultural.
- Na escola católica o ensino da religião é característica irrenunciável do
projecto educativo.
- O ensino da religião é diferente e complementar da catequese; por ser
ensino escolar não requer a adesão de fé, mas transmite os conhecimentos sobre
a identidade do cristianismo e da vida cristã. Além disso, ele enriquece a Igreja
e a humanidade com laboratórios de cultura e humanidade.

IV. A LIBERDADE EDUCATIVA, LIBERDADE RELIGIOSA E EDUCAÇÃO CATÓLICA
O direito à educação e a liberdade religiosa dos pais e dos alunos exercem-se concretamente através de:
a) A liberdade de escolha da escola. “Os pais, cujo primeiro e inalienável
dever e direito é educar os filhos, devem gozar de verdadeira liberdade
na escolha da escola. Por isso, o poder público, a quem pertence proteger
e defender as liberdades dos cidadãos, deve cuidar, segundo a justiça
distributiva, que sejam concedidos subsídios públicos de tal modo
que os pais possam escolher, segundo a própria consciência, com toda
a liberdade, as escolas para os seus filhos” (GE 6; cf. DH 5; c. 797 CIC; c.
627 §3 CCEO).
b) A liberdade de receber, nos centros escolares, um ensino religioso confessional que integre a própria tradição religiosa na formação cultural
e académica própria da escola. “Os fiéis esforcem-se por que na sociedade civil as leis orientadoras da formação da juventude provejam também à educação religiosa e moral nas próprias escolas, de
acordo com a consciência dos pais” (c. 799 CIC; cf. GE 7, DH 5). De facto,
está sujeita à autoridade da Igreja a instrução e educação religiosa
católica que vem ensinada em qualquer escola (cf. c. 804 §1 CIC; c. 636
CCEO).
A Igreja está consciente que em muitos lugares, agora como em tempos
passados, a liberdade religiosa não é totalmente realizada, nas leis e na prática
(cf. DH13). Nestas condições, a Igreja faz o possível para oferecer aos fiéis a
formação de que precisam (cf. GE 7; c. 798 CIC; c. 637 CCEO). Ao mesmo tempo,
de acordo com a própria missão (cf. Concílio Vaticano II, Constituição pastoral Gaudium et spes, 76), não deixa de denunciar a injustiça que acontece quando
os alunos católicos e as suas famílias são privados dos próprios direitos educa-
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tivos e é ferida a sua liberdade religiosa, e exorta todos os fiéis a empenhar-se
para que tais direitos sejam realizados (cf. c. 799 CIC).
Esta Congregação para a Educação Católica está convencida que os princípios acima recordados podem contribuir para encontrar uma cada vez maior
consonância entre a tarefa educativa, que é parte integrante da missão da Igreja,
e a aspiração das Nações no desenvolvimento de uma sociedade justa e respeitosa da dignidade de cada homem.
Da sua parte a Igreja, exercendo a diakonia da verdade no meio da humanidade, oferece a cada geração a revelação de Deus da qual se pode apreender a
verdade última sobre a vida e sobre o fim da história. Esta tarefa que não é fácil
num mundo secularizado, habitado pela fragmentação do conhecimento e pela
confusão moral, compromete toda a comunidade cristã e constitui um desafio
para os educadores. Sustenta-nos, no entanto, a certeza – como afirma Bento
XVI – que “as nobres finalidades […] da educação, fundadas sobre a unidade
da verdade e sobre o serviço à pessoa e à comunidade, tornam-se um instrumento de esperança poderoso e especial” (Discurso aos educadores católicos,
17 de Abril de 2008).

A MORTE NADA É ...
MARIA

DO

CÉU PONTE DENTINHO

Sou a Maria do Céu, da Equipa 16 e o que vos escrevo surge como comentário às páginas
“dos que partiram”, da última Carta, n.º 39/2009.
Ontem à tarde eu tinha em mão a última Carta das Equipas e estava a folheá-la quando me deu uma de saudades. Surgiram alguns ruidosos dias da juventude, dias em Coimbra carregados de “sebentas” e de amizades, de novidades diárias saídas de alfarrábios, lições e discussões e ainda de canções nas
ruas, em noites sem sono. É que a Carta falava da Lena e do José António
Aguiar, da Milota e do Luís Raposo – que ainda não tinham namoro quando
lá cheguei e os conheci –, da Antonieta Sacadura, que agora nos deixou e ainda do Jorge Biscaia, que tão bem cantava nas serenatas do tempo. Trago a esta memória o José Cavalheiro, do CADC e do Lactário, primo da Lena e amigo
de todos. Em Coimbra, há mais de meio século...
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Sou provinciana e, assim, habituada a choramingar, então gostei da vossa
ideia: a presença da Antonieta numa mesma eternidade. “Até já”, dizem
Vocês. Com isto me ocorreu, pensando naqueles e em Vós todos, crentes pela
graça de Deus, enviar para a Carta o seguinte testemunho de fé de uma
pessoa amiga

A morte nada é.
Eu estou apenas noutro lado;
Eu sou eu, tu és tu.
Aquilo que éramos um para o outro,
continuamos a ser.
Chama-me como sempre me chamaste,
fala-me como sempre me falaste, não mudes o tom da tua voz,
não faças um ar solene ou triste.
Continua a rir daquilo que juntos nos fazia rir.
Reza, sorri, pensa em mim, reza por mim.
Que o meu nome seja pronunciado em casa
como sempre foi. Sem qualquer
ênfase, sem qualquer sombra.
A vida significa o que sempre significou.
Ela é aquilo que sempre foi. O “fio” não foi cortado.
Porque é que eu estando longe do teu olhar,
estaria longe do teu pensamento?
Espero-te, não estou muito longe,
somente do outro lado do caminho.
Como vês, está tudo bem.

O artigo da Maria Emília e do José Morais dizia ainda que morreu a Coimbra 5. Por isso
vos digo que na nossa, que já fez 50 anos e estava muito pequena, dois casais de outra
equipa, também muito sós por partidas, vieram integrar-se. E estamos todos felizes com
isso. Reorganizámo-nos, reagrupámo-nos. Há dois dias. Com uma nova esperança.
Um abraço amigo.
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LIVROS

AS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
Crescimento e Missão dos Casais Cristãos
Autor: Henri Caffarel
Produção: Lucerna (Novembro de 2009)
Preço: 6 •
Uma árvore não cresce em altura nem estende os seus ramos se não estiver, como diz Péguy, profundamente enraizada. A árvore das Equipas de Nossa senhora manifestou a
sua vitalidade. É instrutivo procurar de novo a camada profunda onde ela se alimenta. Foi esta a ideia que presidiu a esta
recolha de “textos fundadores” que são, na sua maioria, textos do fundador, o Padre Henri Caffarel. Foi ele quem tomou
a iniciativa, há setenta anos, de reunir alguns casais para reflectirem com ele acerca do sacramento do matrimónio e da
vida conjugal. Foi ele quem acompanhou o desenvolvimento da pequena semente, quem carregou no seu espírito, no
seu coração e na sua oração com as preocupações do crescimento. Foi ele quem demarcou as grandes etapas deste
crescimento, atento à acção do Espírito.

Mas para compreender, com a ajuda do espírito, o sentido
destas etapas, importa recordar, nas suas linhas gerais, o nascimento e crescimento das Equipas de Nossa senhora. Os
textos que se seguem, bem enquadrados nesta história, tomarão então todo o seu relevo. Fazendo assim memória da
acção de Deus no Movimento, preparar-nos-emos para acolher o Seu desígnio
sobre o futuro, que é a finalidade principal deste pequeno
livro. Alimentados pela intuição inicial, podemos avançar
com audácia e confiança.
Os textos foram seleccionados por Jean Allemand, membro das
Equipas de Nossa Senhora em França, que trabalhou directamente com o Padre Caffarel desde 1968 e é membro honorário da
associação “Os Amigos do Padre Caffarel”.

ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
Autor: Henri Caffarel
Editora: Lucerna (Novembro de 2009)
Preço: 9 •
«A espiritualidade é a ciência que trata da vida cristã e
dos caminhos que levam ao seu pleno desenvolvimento.
Ora, a vida cristã integral não é só adoração, louvor, ascese, esforço de vida interior. É também serviço de Deus,
no lugar destinado por Ele: família, profissão, Cidade…»
(Henry Caffarel, Junho 1950)
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O Padre Caffarel editou em França, entre 1945 e 1967, uma revista notável sobre Espiritualidade Conjugal: “l’Anneau d’Or”. Os artigos que escolhemos para este livro foram editados nesta
revista e representam a essência do seu pensamento sobre o tema. Muitos outros artigos poderiam ter sido escolhidos, mas seriam necessários muito mais livros. Talvez um dia encontrem o caminho das livrarias.
Os temas aqui tratados dão uma perspectiva alargada da espiritualidade conjugal e constituem
uma excelente base de partida para uma vida nova. Eis alguns destes temas: Vocação do amor;
Por uma espiritualidade do cristão casado; Simbolismo do matrimónio; Uma casa de oração; O
casal apóstolo; e Cinco párocos interrogam-se.
Nascido em 1903, Henri Caffarel foi ordenado padre em 1930. Exerceu o seu ministério sacerdotal
junto dos jovens da Jeunesse Ouvrière Chrétienne e, depois, dos casais (1935), para quem e com quem
fundou a revista de espiritualidade conjugal e familiar L’Anneau d’Or (1945) e as Equipas de Nossa
Senhora (1947). Em 1960, tendo sido nomeado consultor para o Concílio Vatícano II, redigiu, para a
Comissão para o Apostolado dos Leigos, várias comunicações sobre o matrimónio cristão e a missão
apostólica do casal e da família. Em 1965, fundou a casa de oração de Troussures, a norte de Paris,
onde, durante 30 anos, animou semanas de oração abertas a todos e que constituíram oportunidades de
formação para a oração e a meditação.

A SUBLIME ARTE DE ENVELHECER
Quem é que gosta de envelhecer? - É comum reprimir-se a reflexão sobre a própria idade. Anselm
Grün, monge beneditino, que com os seus 60 e
poucos anos se considera um «jovem velho»,
encoraja os seus leitores a lidarem conscientemente com a questão do próprio envelhecimento.
É uma fase que, quando moldada no plano espiritual, se transforma num tempo de amadurecimento
e de crescimento, conferindo à vida uma nova
profundidade.
“O Homem envelhece por si só. Mas o facto de
envelhecer com sucesso depende apenas dele
próprio. É uma grande arte, a de envelhecer bem.»
É com um grande poder de compreensão que o
monge beneditino apresenta neste livro os desafios da velhice - aceitar, renunciar, reconciliar - e
indica as possibilidades que lhes estão subjacentes:
quem aprende a aceitar os limites que desde já se
fazem notar pode também aprender novas virtudes
como a gratidão ou a paciência, a mansidão ou a
serenidade. Quem aprende a renunciar irá colher
novos frutos e reconciliar-se com o próprio processo de envelhecimento.
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SE ISTO É AMOR...
Estas páginas introduzem-nos na «arte do dom de si».
Nelas, afectividade e sexualidade caminham de braço
dado, como duas componentes inseparáveis da
pessoa.
Para tratar de enamoramento e cortejamento, de
afecto e de eros, de liberdade e de felicidade, a autora, Roberta Vinerba, irmã franciscana da diocese
de Perúsia, dá muitas vezes a palavra a poetas, escritores, filósofos e intérpretes do mundo da canção,
mas dando-a também, como é óbvio, à Palavra por
excelência.
Os destinatários privilegiados desta obra são os jovens – quer tenham ou não descoberto já o amor e
quer tenham ou não uma vida sexual activa – mas
também os adultos que queiram entender melhor o
universo juvenil: pais, educadores, animadores e
catequistas para que possam voltar a percorrer o
próprio caminho e dispor de um instrumento para
falar de amor aos próprios filhos ou aos jovens dos
seus grupos.

LIVROS RECOMENDADOS PELO MOVIMENTO
PADRE HENRI CAFFAREL

* CAMILE C. - POSSUÍDA POR DEUS

Editora: Editorial A. O. (Outubro de 1992) — Preço: 9 euros

* ORAÇÃO INTERIOR

Editora: Editorial A. O. (Dezembro de 1989, 3.ª edição) — Preço: 5 euros

* NAS ENCRUZILHADAS DO AMOR

Editora: Lucerna (Fevereiro de 2008) — Preço: 8,06 euros

* NA PRESENÇA DE DEUS — Cem cartas sobre a oração
Editora: Lucerna (Novembro de 2008) — Preço: 13,50 euros
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RELACIONADOS COM O PADRE HENRI CAFFAREL

* HENRI CAFFAREL - Um homem cativado por Deus

Autor: Jean Allemand — Editora: Lucerna (Novembro de 2007) — Preço: 11,21 euros

* O CORPO E A ORAÇÃO

Autor: Introdução de Henri Caffarel — Editora: Editorial A. O. — Preço: 3 euros

* ORAR 15 DIAS COM HENRI CAFFAREL

Autor: Jean Allemand —Editora: Paulus e ENS (2003) — Preço: 3 euros

SOBRE SEXUALIDADE

* SEXUALIDADE CONJUGAL E PATERNIDADE RESPONSÁVEL
Autor: Luís Jensen — Editora: Patris e Principia (Abril de 2008) — Preço: 12 euros

* A SEXUALIDADE SEGUNDO JOÃO PAULO II

Autor: Yves Semen — Editora: Principia (Outubro de 2006) — Preço: 10,71 euros

* CONVERSAR COM OS FILHOS SOBRE SEXUALIDADE

Autor: Cristina Sá Carvalho — Editora: Fundação Secretariado Nacional de Educação Cristã (2008)

O Secretariado Nacional implementou um serviço de envio destes dez livros, aos equipistas que o
solicitem. Pedidos:
Telef.: 21 842 9340
E-mail: ens@ens.pt
Morada: Av. Roma, 96, 4.º, esquerdo - 1700-352 LISBOA.
Pagamento por cheque ou transferência bancária NIB: 001800002088965300164.
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NOTICIÁRIO
DAS ENS

Junho
a
No
vembr
o 2009
Nov
embro

REUNIÃO DA SUPRA-REGIÃO DE JUNHO 2009 (FÁTIMA, HOTEL CINQUENTENÁRIO, 26 E 27)

Em Fátima, imediatamente antes da primeira reunião do Colégio da Supra-Região, realizámos mais uma reunião da Equipa da Supra-Região. Foi uma reunião
diferente do que tem sido habitual pois centrou-se apenas no essencial e na
preparação da primeira reunião do Colégio da Supra-Região, para os acolhermos
a todos da melhor maneira.
Participaram já desta reunião os novos membros que tomarão posse no Encontro Nacional de 2009, em Novembro, incluindo a Isabel e o Paulo, os próximos
Supra-Regionais.

COLÉGIO DA SR DE JUNHO 2009 (FÁTIMA, HOTEL CINQUENTENÁRIO, 27 E 28)

Foi uma reunião de certo modo histórica pois tratou-se da primeira vez que
esta nova estrutura – o Colégio da Supra-Região Portugal – se reuniu. Trata-se
da estrutura de decisão da SR que agrupa todos os casais Regionais, Provinciais,
os Responsáveis da Comunicação e do Secretariado, o Conselheiro Espiritual
da SR e o Supra-Regional. Participam ainda, a convite, outros Conselheiros Espirituais das Regiões e das Províncias, como foi o caso do Senhor Padre Norberto
Brum, Conselheiro Espiritual da Região Açores. Iniciou-se a reunião com a
apresentação dos participantes e do noticiário de Março a Junho de 2009. Seguiu-se o ponto de decisões onde se aprovou o novo processo de tomada de decisão
no Movimento e a criação da Província Angola, ligada à SR Portugal pelo casal
de Ligação Guida e Luís Costa, que acumularão com a responsabilidade pela
Província África. Seguiu-se uma primeira reunião de equipas mistas para
promover o aprofundamento do conhecimento mútuo e a reflexão sobre o tema
da Formação, uma das linhas de força dos próximos cinco anos no Movimento.
As reuniões das Províncias e a Eucaristia preencheram o resto da tarde de
Sábado. À noite houve mais uma reunião de equipas mistas com uma distribuição diferente e o habitual convívio saboreando o que cada um trouxe das
suas regiões. Na manhã de Domingo, e após o tempo de formação do Senhor Cónego António Janela, tivemos o privilégio de assistir à apresentação do projecto
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da nova equipa da Supra-Região para os anos 2009-2014. Todos pudemos
comprovar que o Movimento fica muito bem entregue e com um rumo bem definido. Terminámos com os preparativos do próximo EN 2009 e com notícias da
Província África.

MISSÃO ANGOLA 2009

Dando concretização à decisão da SR, o casal Supra-Regional
e o respectivo Conselheiro Espiritual, deslocaram-se a Angola
(Luanda e Muxima), entre 23 e 27 de Julho de 2009, para
anunciarem a criação da Província Angola e darem posse
aos respectivos Provinciais.
Ver notícia desta missão nesta edição da Carta Periódica.

SESSÃO DE FORMAÇÃO I (2 A 5 OUTUBRO 2009)

Realizou-se em Fátima, na Residencial Santo Amaro, entre 2 e 5 de Outubro de
2009, mais uma sessão de Formação I com a presença de casais de todo o país. O
Padre Mário Pais, que tomava posse da Paróquia de Oeiras esteve connosco no
início (6.ª e sábado) e o Padre Xico esteve na 2.ª de mnhã. A Eucaristia de Domingo
teve lugar na Igreja da Santíssima Trindade. A avaliação dos casais presentes
foi em geral boa tendo havido um reparo sobre a intensidade dos trabalhos
pois muitos acharam que deveria ter havido mais pausas para diálogo em
casal e entre casais.

REUNIÃO DA SUPRA-REGIÃO DE SETEMBRO 2009
(NOS DIAS 12 E 13, EM VIANA, NO SEMINÁRIO DO CARMO)

Reunimos em Viana acolhidos pela Província Norte graças aos esforços da
Donzília e Felisberto Eira. O tema forte foi a preparação do próximo encontro
Nacional de Novembro, mas houve outros pontos na agenda: informações,
decisão sobre o orçamento 2010, Pôr em Comum das Províncias, e preparação
de encontros e sessões de formação. Na noite de sábado houve encontro com os
equipistas de Viana.
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CARTA DE INÍCIO DE ANO DO SR

A Carta de início de ano foi enviada no final do mês de Agosto com o Tema do
Ano 2009/2010, Plano de Actividades para 2009/2010, e o Folheto e a Ficha de
Inscrição do Encontro Nacional de 2009: 70 anos das ENS – Ao Serviço do
Amor. O mote da Carta de início de ano foi a rotatividade das responsabilidades
no Movimento, conforme tinha sido sugerido na reunião do Colégio da SR em
Junho passado.

EQUIPAS DE JOVENS COM NOVO RESPONSÁVEL NACIONAL

No dia 7 de Outubro estivemos com a Maria Cunha
Ferreira que passou a Responsabilidade pelas EJNS
para o João Valentim que conhecemos neste dia. Ficaram promessas de continuação do apoio de acordo com os nossos novos responsáveis nacionais Isabel e Paulo Amaral. Ficou ainda combinada uma intervenção, em forma de testemunho, das EJNS no Encontro Nacional das ENS (21
de Novembro de 2009).

LIVROS DO PADRE CAFFAREL

Os dois livros do Padre Caffarel que estão em edição para serem
lançados no Encontro Nacional de Novembro 2009 (21 e 22), já
estão prontos. Um dos livros contém textos fundamentais do
Movimento, já publicados em folhetos nos 40 anos da Carta, e
outro sobre “Espiritualidade Conjugal”, agrupa textos sobre o
tema da célebre revista “l’Anneau d’Or”. A não perder.

SESSÃO DE FORMAÇÃO DE NOVOS RESPONSÁVEIS DE SECTOR

Realizou-se em Fátima mais uma sessão de formação de
novos Responsáveis de Sector com a participação de 28
casais mais a equipa formadora (Supra-Região), nos dias
17 e 18 de Outubro de 2009.
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REUNIÃO DE ZONA EURÁFRICA

A próxima reunião de Zona foi programada para Novembro de 2009 em
Troussures (França).
DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DAS ENS

A actividade de divulgação do Movimento tem sido efectuada sobretudo em
torno dos grandes encontros. O próximo Encontro Nacional das ENS (21 e 22
Novembro 2009) não será excepção. Foi publicada uma notícia na agência
Ecclesia (bem como na edição on-line), o que suscitou a publicação de várias
notícias noutros meios da Igreja. A TVI também foi contactada e agendou uma
reportagem televisiva.

DA IGREJA

BENTO XVI EM FÁTIMA EM 2010
O Papa estará em Fátima a 12 e a 13 de Maio de 2010, naquela
que será a 5.ª visita papal ao Santuário. Recorde-se que, na
condição de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o
Cardeal Ratzinguer, hoje Bento XVI, presidiu, em Fátima, à
Peregrinação Internacional de Outubro de 1996.
O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) afirma que “Quando o Papa se faz peregrino, na qualidade de Pastor universal da Igreja, é toda a Igreja que peregrina com ele. Por isso,
esta sua peregrinação reveste um grande significado pastoral, doutrinal e espiritual.”

“JESUS DE NAZARÉ” DE BENTO XVI: VOLUME II EM 2010
A segunda parte do livro de Bento XVI Jesus de Nazaré, que aborda a Infância,
Paixão e Ressurreição de Cristo deverá ser publicada no primeiro semestre de 2010.
A primeira parte do livro foi publicada em Abril de 2007 e analisa a vida pública de
Jesus, desde o Baptismo no Jordão até à Transfiguração.
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JORNADAS DAS COMUNICAÇÕES DISCUTEM GABINETES DE IMPRENSA
“Gabinetes de Imprensa: luxo ou necessidade?” foi o tema
das Jornadas Nacionais das Comunicações Sociais, que decorreram em Fátima no Seminário do Verbo Divino a 10 e 11
de Setembro. As Jornadas destinam-se a todos os profissionais
de comunicação, quer ligados a meios de inspiração cristã, quer a
outros que abordem notícias e questões relacionadas com a Igreja.
O Padre Federico Lombardi, director da sala de imprensa da Santa Sé, inaugurou o
evento, promovido pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja.
O porta-voz do Vaticano falou sobre o lugar dos Gabinetes de imprensa nas estruturas da Igreja, a partir da sua experiência ao serviço de Bento XVI.

CINCO NOVAS BEATIFICAÇÕES
Como é costume neste pontificado, estas beatificações não serão celebradas em
Roma, e sim em cada diocese. Os novos beatos são: o religioso alemão Eustáquio
(José) Kluger, religioso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, o cardeal espanhol Ciriaco María Sancha y Hervás, fundador do Instituto das Religiosas da Caridade do Cardeal Sancha, o sacerdote italiano Carlo Gnocchi, fundador da Obra
Pro Iuventute, o bispo mártir Zoltán Lajos Meszlényi, a religiosa Maria Alfonsina
Danil Ghattas (Maria Soultaneh), cofundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas do Santíssimo Rosário de Jerusalém.

OBSERVATÓRIO DA MISSÃO
A Igreja Católica em Portugal vai criar um “Observatório da Missão”,
com o objectivo de acompanhar e observar a “actividade missionária”, realizada tanto por institutos religiosos como pelas dioceses,
grupos ou associações. O observatório é uma instância autónoma, ligada à Conferência Episcopal Portuguesa, através da Comissão Episcopal das Missões, às Obras
Missionárias Pontifícias, aos Institutos missionários ad gentes (IMAG) e à Conferência
dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP).
A intenção é apresentar instância eclesial representativa do mundo missionário
perante a opinião pública, que promova o diálogo com a sociedade e a leitura profética
dos acontecimentos e problemáticas que tenham a ver com a missão e actividade
dos missionários portugueses, tanto em Portugal como noutros países. Esta estrutura
pretende também acompanhar e promover a recolha de dados sobre as problemáticas sociais religiosas e políticas que se relacionem com a missão cristã hoje.
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IGREJA PRECISA DE FAMÍLIAS CRISTÃS PARA NOVA EVANGELIZAÇÃO
Fazer da família o “sujeito de evangelização” é o objectivo que o Conselho Pontifício
para a Família apresentou no seminário internacional realizado em Roma para lançar a preparação do 7.º Encontro Mundial das Famílias, que se realizará na cidade
de Milão, em 2012.
O Cardeal Antonelli, Presidente deste Conselho reconhece que as famílias chegam
onde outros não conseguem chegar e declarou “como destinatária de evangelização,
a família já está muito presente na atenção dos operadores pastorais, enquanto
que, como sujeito de evangelização, deve ser muito mais valorizada, voltando a
despertar a sua responsabilidade missionária ao serviço de todos os homens”. O
Cardeal esclareceu que, por meio das famílias praticantes, “queremos chegar às
demais famílias e ao maior número de pessoas”.

XVII EDIÇÃO DO SIMPÓSIO ECUMÉNICO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDADE ORTODOXA
Teve início dia 9 de Setembro, na localidade
de Bose, no Piemonte, noroeste da Itália, e
foi organizado pelo Mosteiro de Bose. Este
ano o encontro tem como tema a luta espiritual na tradição ortodoxa. Estiveram
presentes representantes da Igreja Católica, do patriarcado de Moscovo e de outras
Igrejas Ortodoxas e Orientais, bem como
delegados da Comunhão Anglicana e do Conselho Ecuménico de Igrejas.
Bento XVI, por telegrama, fez votos para que o encontro “suscite uma consciência
renovada do valor da luta espiritual como consequência do amor a Cristo e um
compromisso generoso a uma formação ascética das novas gerações”.
O patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I também enviou mensagem referindo “são o testemunho eloquente da contribuição única do monaquismo para as relações
ecuménicas entre as diversas confissões cristãs”.
A mensagem enviada por Kirill, patriarca de Moscovo e de
todas as Rússias dizia que “o tema da luta espiritual é um
tema fundamental, do qual dificilmente se pode exagerar a
importância, na medida em que toca a própria essência da
vida de quem quiser seguir Cristo radicalmente”.
Foi enviada aos participantes também a mensagem do presidente do Pontifício
Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o Cardeal Walter Kasper, que
exprimiu votos de que o encontro possa marcar “um ulterior crescimento no recíproco conhecimento com vista a um maior testemunho comum de Cristo no mundo”.
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ZURIQUE
LUÍSA

E

Inter pelações
do
lugar

LUÍS SANTOS PEREIRA

Todos conhecem esta cidade por ser a
capital financeira do mundo, a sede
dos grandes bancos suíços e onde
muitos outros estão presentes.
Alguns conhecem-na por ser uma
das capitais do protestantismo, onde
Zwingli pregou contra as heresias
católicas e, sem diálogo, se afastou e
acompanhou Lutero na construção
das igrejas da Reforma. Outros
conhecem-na por ser uma cidade
moderna que preservou muito do
antigo, desde a arquitectura aos costumes medievais, como as celebrações do Carnaval e do fim do Inverno, a primeira popular, a segunda
assentando ainda nas corporações
profissionais como há centenas de

anos. Outros ainda referem Zurique
à rua mais cara do mundo, a Banhofstrasse.
O lago é lindo, com os Alpes ao longe,
mais lindo ainda porque bem tratado, com margens impecavelmente
cuidadas. O rio Limmat dá à cidade
um cunho especial, com as torres das
velhas igrejas emergindo sobre os
telhados. Os cais que se alongam nas
suas margens chamam para um passeio. O grande Limmatquai mantêm
a sua beleza arquitectónica, com os

61

Arco-íris
edifícios das corporações a dizer-nos
que desde há muito os seus habitantes se foram organizando e construindo a riqueza que tantos hoje
invejam.
Foi há muito, vai
para quarenta anos,
que ali chegámos
com três filhos pequeninos. Fomos
para Hönggerberg,
um novo bairro
numa das colinas.
Havíamos aprendido um pouco de
alemão mas fomos
confrontados com
um dialecto que nos
soava bem diferente, o Züridütsch, muito gutural e arrevesado. Um amigo
que nos recebeu,
Hans, protestante dos quatro costados, logo nos indicou a Igreja da
Missão Católica de Língua Francesa
como a comunidade que nos daria
melhor acolhimento naquela cidade.
E assim foi.

com o passo que cada um podia dar.
Havia, claro, espaço para convívio,
que muitos vinham de longe, e o encontro não se podia limitar à missa.

Nestes convívios nasceu a ideia de
criar uma equipa de casais. Nasceram duas, uma para os mais entrados, outra para os casais jovens, a
nossa.

Era uma paróquia como uma “ilha”,
no meio da cidade e da diocese, recebendo gente que ali se reconhecia
melhor por causa da língua. O pároco e o coadjutor, da ordem do Santíssimo Sacramento, haviam sido missionários no Oriente e empenham-se
em fazer sentir que pertencíamos à
Igreja na forma de estar e ser de cada
um e não segundo regras que em vez
de unir poderiam levar a separar.
Havia a procura de um desbloqueamento cultural e de um caminhar

Éramos de várias línguas, de vários
países. Havia casais multiculturais,
em que os pares tinham línguas diferentes e nacionalidades diferentes,
como havia casais em que um deles
era protestante. Todos estávamos
deslocados em Zurique, uns por
pouco tempo, outros para a vida toda. O sentido do ser estrangeiro,
mesmo no próprio país como acontecia com os suíços do sul, era dado
pela incapacidade de dominar a língua local e de assimilar a cultura,
muito marcada pelo protestantismo.
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A reunião de equipa era, primeiro
que tudo, um espaço para criar amizade, sentir a Igreja nas pessoas, interiorizar a nossa individualidade
na relação com os outros culturalmente tão diferentes. Havia apenas
uma regra: ser livre na adesão à
equipa mas aderir de facto se quiséssemos continuar.
O prior, o saudoso Pére Hammel, fazia muito bem o seu papel de conselheiro espiritual: estimulava a procura de Deus e de Cristo por cada um
e por cada casal na mais completa e
absoluta liberdade. Seguia Santo
Agostinho na miragem de que o
amor tudo permite. E, claro, estava
atento ao que se passava com cada
um, com as crises, pequenas ou
grandes, que um casal atravessa e
que o isolamento num ambiente sem
raízes, ou com poucas raízes, também induz. Estimulava a nossa pertença à Igreja na procura da verdade
e da caridade.
Numa das primeiras reuniões, a primeira em casa da Chantal e do Gianfranco, havíamos recebido um esquema para chegar a casa deles nos
arredores da cidade. No cruzamento
chave encontrámos a placa “umleitung” a indicar um desvio. E interrogávamo-nos: será que com isto lá
chegamos? E lá fomos indo, sempre
atrás do dito “umleitung” e encontrámos mesmo a rua e a casa. A mesma
sensação estranha provocada por
esse sinal passou pelos outros casais
e pelo assistente. O tema da reunião
foi, claro está, “umleitung”. Não somos
marcados pela predestinação mas

pela nossa liberdade de escolha. Essa
liberdade permite que não sigamos
os passos da maioria mas que tomemos um “umleitung” (desvio) particular num qualquer cruzamento das
nossas vidas. E se o formos perseguindo chegamos ao nosso objectivo
pela nossa liberdade de escolha.
Todos os passos deste caminho são
em qualquer momento percorridos
por outros, antes ou depois de nós.
Não nos afastamos desses outros
porque o caminho é para ser percorrido. Mas em qualquer momento
esse caminho é nosso, só nosso e só
ele nos leva aonde queremos chegar.
A equipa foi a nossa âncora, ou melhor, a âncora de todos estes casais
que não ficaram à deriva. Fizemos
amizades eternas, outras temporárias
apenas. Escrevemo-nos de vez em
quando, visitamo-nos ainda. Sabemos dos filhos uns dos outros, agora
também dos netos. Já quase ninguém
vive em Zurique e, claro, a equipa já
acabou há muito. Mas a equipa continua viva, viva mesmo, em muitos
de nós. A equipa apoiou-nos a todos
numa inter-ajuda simples. Fez-nos
criar laços entre nós casal, entre nós
casais. Fez-nos descobrir uma Igreja
católica no sentido da universalidade das pessoas e das culturas. Fez-nos descobrir que Zurique, afinal,
mais do que uma capital financeira,
do protestantismo ou de outra coisa
qualquer, foi a nossa capital na descoberta dos outros, diferentes, de nós
próprios, diferentes também, e da
Igreja, que é aquilo que conseguimos
ir fazendo nela e por ela, tranquilamente e em liberdade.
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ENCONTRO NACIONAL DAS ENS
70 ANOS DAS ENS – AO SERVIÇO DO AMOR
(Fátima, Centro Pastoral Paulo VI, 21 e 22 de Novembro de 2009)

PROGRAMA
SÁBADO
21 NOVEMBRO 2009

DOMINGO
22 NOVEMBRO 2009

8:00 PEQUENO-ALMOÇO
REGISTO NOS HOTÉIS 9:00 EUCARISTIA
(presidida pelo Senhor Bispo D. Joaquim
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA (Paulo VI) 10:30 Mendes, na Igreja da Santíssima Trindade)
11:00 PAINEL III – SERVIÇO (Paulo VI)
Constança e o Alberto Alvarado

PAINEL I – ATITUDES (Paulo VI) 11:45
Mercedes e Álvaro Gomez-Ferrer

12:00 ENCERRAMENTO E ENVIO
ALMOÇO (nos hotéis) 13:00 ALMOÇO (nos hotéis)
REUNIÕES DE EQUIPA 14:30
no recinto do Santuário

PAINEL II – COMUNIDADE (Paulo VI) 17:00
Padre Victor Feytor Pinto
Testemunhos de casais:
Portugal (Filomena e Paulo)
África (Fernanda e Henriques Pereira)

JANTAR (nos hotéis) 19:15
TERÇO NA CAPELINHA 21:00
Procissão das Velas
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APRESENTAÇÃO
DO ENCONTRO NACIONAL 2009
ANA

E

VASCO

O tema deste ENCONTRO NACIONAL 2009 é, como sabemos: 70 ANOS DAS
ENS - AO SERVIÇO DO AMOR. E a frase do Evangelho que escolhemos
para sintetizar a ideia de que estamos ao Serviço do Amor é:
«Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e vos constituí, para
que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça » (Jo 15, 16-17).
Mas, como se concretiza este espírito de Serviço nas ENS? Pois bem, nas ENS caminhamos para a Santidade com a ajuda de um Método: Pontos Concretos de Esforço e Partilha. Com este método tentamos desenvolver as três Atitudes de Vida
que correspondem ao conjunto completo das nossas relações. O Método realiza-se numa Vida em Comunidade e conduz-nos ao Serviço. De facto, quanto mais
despertamos para a realidade da Igreja mais desejamos assumir como nossa a
sua missão. Pode bem ser este o resumo da nossa pertença a este Movimento.
Começaremos pois com um painel sobre as ATITUDES DE VIDA e veremos como correspondem ao conjunto completo das nossas relações: relação com Deus,
relação com os outros e relação connosco próprios.
Passaremos depois ao segundo painel para a análise dos benefícios de uma VIDA
EM COMUNIDADE onde a entreajuda é real e o testemunho verdadeiro, entreajuda e testemunho que hoje são porventura ainda mais necessários do que há 70
anos.
Veremos assim quão actual e necessária é ainda hoje a proposta do Movimento
de vida em equipas de casais onde praticamos a entreajuda e o testemunho desenvolvendo integralmente a nossa busca dos caminhos da Espiritualidade Conjugal que nos conduzem aos dois para Cristo.
Por fim teremos o terceiro painel – AO SERVIÇO DO AMOR – onde passaremos
em revista a história mais recente do Movimento contada por um casal muito interveniente ao nível da ERI que nos últimos anos se tem dedicado a aprofundar e
descortinar caminhos de futuro para as ENS. Ao Serviço do Amor, é o que nos
congrega a todos na acção, cada um com o seu carisma. É pois uma acção que
não deve ser comandada pelo Movimento, para não se desvirtuar a sua natureza
de Movimento de Espiritualidade e de Formação, mas precisamente pode ser
apoiada pelo Movimento formando e incentivando os casais a irem e evangelizarem das diversas maneiras, nos diversos lugares e nos momentos próprios que
cada um discernir com a vontade de Deus para si.
Por fim, na sessão de encerramento teremos a apresentação do plano 2009/2014
pelo novo casal Supra-Regional, Isabel e Paulo Amaral, que tomará então posse.
Pelo nosso lado, ficaremos na nossa equipa 89 do Sector K, da Região Lisboa 2, da
Província Lisboa, onde estamos desde há quase 30 anos e vamos dedicar-nos a
pilotar novas equipas.
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MISSÃO ANGOLA 2009
De: Ana e Vasco Varela [varela@mail.telepac.pt]
Enviado: sábado, 18 de Julho de 2009 13:06
Para: Cristina e João Baptista Makenengo
Cc: Equipa SR, Maru y Paco
Assunto: Preparando a Missão Angola2009:
- Mostrar o exemplo de Angola;
- Incentivar a ir mais além;
- Com a exigência dos PCE;
- Com a rotação das responsabilidades.

Queridos Cristina e João,
Lembramos aqui o caminho percorrido desde o início de milénio, com os esforços da Tó e Zé
que é justo aqui reconhecer, passando por Santiago 2000, Roma 2003, Fátima 2005 e
2007 e Roma 2009. Olhamos hoje para Angola e vemos o resultado de muito esforço e
dedicação. E vocês estão no centro de todos estes esforços e de toda esta dedicação.
As nossas vidas foram-se desenvolvendo e encontrando, e sempre que nos encontrávamos
sempre a mesma dedicação transparecia das vossas palavras e do vosso testemunho.
Foi em Fátima, em Fevereiro de 2005, quando pela primeira vez nos perguntaram quando
iríamos a Angola. Também em 2005, em Novembro, em Luanda, onde tinha ido o Vasco,
numa deslocação ao serviço da empresa onde trabalhava, que me falaram pela primeira vez
em irmos em missão a Angola. Foi essa vossa palavra, MISSÃO, que inspirou as missões
que organizámos a Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé em 2007 e a Angola em 2008.
A nossa resposta ao vosso convite foi que iríamos, nós ou os nossos substitutos, quando
Angola crescesse até à dimensão de uma Supra-Região autónoma.
No entanto a vossa insistência para irmos a Angola nunca diminuiu e foi também
veiculada pelos casais da missão Angola 2008. Foi assunto discutido na Equipa da Supra-Região, em Évora em Janeiro de 2009, e lá ficou decidido que teríamos de ir.
Angola cresceu muito e, pelo que nos relatam todos, cresceu bem. Tem um enorme potencial
que se reforçará e concretizará logo que as equipas actuais se consolidem e se preparem
para acolher ainda mais casais e equipas. Um dia acolherão também, talvez, as equipas de
S. Tomé, país que integra a mesma Conferência Episcopal que Angola.
Angola será uma Supra-Região, estamos certos disso, na altura própria, sem necessidade de
precipitar as coisas. Nessa altura continuarão a estar inevitavelmente ligados às ENS de
Portugal, pelos laços criados nesse caminho percorrido em conjunto, ambos em direcção a
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Cristo que nos conduz. Mas a criação da Província Angola é por si só, por ser a decisão
certa na altura certa, merecedora de ser celebrada.
Por isso, é claro, aceitámos com gosto ir a Angola. Não que nos seja fácil deixar a nossa
recém-nascida neta, a Maria Beatriz, que só tem uma semana de vida fora do ventre
materno. Ou, para o Padre Janela, deixar uma paróquia repleta de fiéis e com necessidade
de atenções. Ou deixar a família, já “cheia” de netos, com é o caso do Fernando. Mas é
com gosto que vamos pois vamos em missão, ao vosso encontro e ao encontro dos casais e
Conselheiros Espirituais de Angola que são a esperança de muitos outros que ainda não
tiveram a oportunidade de experimentar uma vida em pequena comunidade cristã. Iremos ao
encontro da nossa recém-nascida Província Angola e mostrar assim que todo o
Movimento, em Portugal e no Mundo, tem os olhos no vosso exemplo e os encoraja a ir
ainda mais além, com a ajuda da exigência dos pontos concretos de esforço e sempre com
responsáveis renovados e prontos para o serviço.
Vamos pois, com muito gosto, para cumprir uma dupla missão: tornar o Movimento das
ENS em Angola visível para todos, como um exemplo de dedicação e esforço na
criação de condições para que a Família, neste caso a Angolana, se desenvolva segundo o
Modelo de Cristo, e também, dar estímulo e ânimo a todos os equipistas Angolanos para
prosseguirem de forma determinada no caminho que iniciaram e que têm percorrido de
forma tão bem sucedida. O Padre Caffarel que tinha um carinho especial pelo Brasil não
deixaria hoje de o ter também por Angola.
Vamos, não como Ana e Vasco, mas em nome das Equipas de Nossa Senhora, não como
chefes, mas como servidores, não como merecedores de atenções, mas para vos dar atenção a
vós e às equipas de Angola e lembrar aquele ponto concreto de esforço que nos
permite sempre ir mais além: a Regra de Vida. De facto, com a Regra de Vida cada
equipista pode colocar a fasquia da sua própria exigência sempre um pouco mais acima e
com isso crescer mais para Cristo.
Voltaremos para transmitir aos nossos substitutos a Isabel e o Paulo Amaral, que
conduzirão esta Barca após o encontro nacional de Novembro e por mais 5 anos, toda a
dinâmica, entusiasmo e Fé, que seguramente iremos encontrar em Angola. Será um motivo
de justificado orgulho para vós e exemplo para todos. A Isabel e o Paulo, que convosco
irão trabalhar nos próximos anos, saberão difundir esse exemplo por todo o Movimento.
Sabemos o trabalho que a preparação de uma missão destas vos dá, a vós e a toda a equipa
que convosco trabalha, por isso enviamos desde já um agradecimento a todos. Sabemos que
há trabalho e canseira de parte a parte, e que haverá também emoção e satisfação. Mas
acima disso tudo está o futuro do Movimento, que olhará para estes pequenos contributos
como passos dados na direcção certa. E isso é o que mais importa.
Na expectativa do nosso encontro com os casais de Angola, saudamos-vos com muita
amizade reconhecendo a vossa dedicação a Cristo,
Ana e Vasco, ENS
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“Enviados por Cristo para dar muito fruto”

Aos Casais e Conselheiros Espirituais
das Equipas de Nossa Senhora
da República de Angola

Assunto: Nomeação da Cristina e João Baptista Makenengo para Provincial das ENS de
Angola

Queridos amigos,
Após menos de cinco anos desde a sua criação, a Região das ENS de Angola cresceu a bom
ritmo passando de 64 para mais de 220 equipas em 14 dioceses da República de Angola.
Importa pois criar novas estruturas capazes de assegurar o acolhimento destas equipas e
continuar a criar condições, para que mais casais possam fazer a experiência de uma vida em
pequena comunidade orientada para Cristo.
Assim, ouvidos os responsáveis actuais das ENS de Angola, o Casal Provincial África, os
membros da missão Angola 2008 e a Equipa da Supra-Região Portugal, o Colégio da SupraRegião Portugal decidiu criar a Província Angola, uma nova estrutura das ENS na República
de Angola, ligada à Província África da Supra-Região Portugal mas com maior autonomia e
coordenando três Regiões a criar.
Para esta nova estrutura das ENS de Angola o Colégio da Supra-Região Portugal
nomeia para Responsável Provincial o Casal Cristina e João Baptista Makenengo,
que deu inúmeras provas de capacidade e enorme dedicação ao Movimento e aos casais de
Angola, bem como de uma forte ligação à Igreja local.
A posse será dada pelo Casal Supra-Regional, Ana e Vasco Varela, durante a sua deslocação
a Angola, no próximo dia 25 de Julho de 2009.
Fátima, 27 de Junho de 2009.

Ana e Vasco Varela
Casal Supra-Regional das ENS (2005-2009)
(Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe)
C/c: Lai e Fernando Marques (Casal Provincial África)

68

Rostos do Movimento
“Enviados por Cristo para dar muito fruto”

Cristina e João Baptista Makenengo
Equipas de Nossa Senhora

Assunto: Nomeação dos Casais Regionais das ENS de Angola

Queridos amigos,
Com a decisão de criação das novas estruturas das ENS na República de Angola, tornou-se
necessária a nomeação dos novos casais Regionais.
Assim, ouvidos os responsáveis das ENS de Angola, o Casal Provincial África e a Equipa da
Supra-Região Portugal, o Colégio da Supra-Região Portugal decidiu proceder às seguintes
nomeações:
* Região Norte: Casal Maria Isabel Mateus Vasco Fortunato e Manuel Vasco
Fortunato, da Equipa Luanda 11, Sector – B;
* Região Centro: Casal Emília Manuela Augusto Esteves e Júlio Loth Faria Esteves, da
Equipa Luanda 10, Sector C;
* Região Sul: Casal Maria Inês Natigãla Francisco e Francisco Agostinho, da Equipa
Benguela 5, Sector Benguela A.
A posse será dada pelo Casal Responsável das ENS de Angola, Cristina e João Baptista
Makenengo, na presença do Casal Supra-Regional, Ana e Vasco Varela, no próximo dia 25
de Julho de 2009.
Fátima, 27 de Junho de 2009.

Ana e Vasco Varela
Casal Supra-Regional das ENS (2005-2009)
(Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe)
C/c: Lai e Fernando Marques (Casal Provincial África)
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EM ANGOLA
ANA

E

VASCO

Dando concretização à decisão da
SR, o casal Supra-Regional e o respectivo Conselheiro Espiritual, deslocaram-se a Angola (Luanda e
Muxima), entre 23 e 27 de Julho de
2009, para anunciarem a criação da
Província Angola e darem posse aos
respectivos Provinciais.
Logo à chegada fomos recebidos por
um grupo de equipistas que nos
trataram com a maior das simpatias
e diligência, posto o que fomos recebidos em audiência por sua Eminência Reverendíssima o Arcebispo
de Luanda a quem apresentámos
cumprimentos e reafirmámos o compromisso das ENS com África e em
particular com Angola.
Durante a celebração da Eucaristia,
no sábado dia 24 pela manhã, procedeu-se à cerimónia de tomada de
posse dos novos Provinciais Angola
e também à passagem de responsabilidades da região Angola, que se
extingue com a criação da respectiva
Província, para as novas regiões
Norte, Centro e Sul. No final da missa fomos surpreendidos pelo entusiasmo esfusiante de todos os participantes que fizeram questão de
cumprimentar um a um todos os
novos responsáveis empossados. A
tarde de sábado foi passada em
convívio com os equipistas locais que
nos brindaram com uma festa cheia

de animação e humor, mas onde pudemos constatar a forma cuidada
como Angola se preparou para esta
visita em que estava tudo pensado
ao pormenor. Apenas as dificuldades
imprevisíveis do trânsito de Luanda
criaram pequenos atrasos que foram
perfeitamente superados com toda a
capacidade de decisão dos responsáveis respectivos.
No Domingo tivemos uma visita de
agradecimento à Senhora da Muxima
pela protecção que tem dado ao Movimento em Angola. Uma viagem
inesquecível pelo meio de inúmeros
embondeiros (árvore muito difundida), um percurso de estrada de
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asfalto primeiro e depois de terra,
que nos conduziu a uma paisagem
paradisíaca numa margem do rio
Cuanza, uma das curvas que há
naquele local, ao lado de uma Igreja
erigida em honra da Senhora da
Muxima.

Tivemos também o privilégio de falar ali aos equipistas de Angola e de
lhes dizer: o nosso obrigado pela
forma aconchegada como nos acolheram; realçar a confiança que o
Movimento deposita neles; exortá-los a continuar a apostar nos casais
jovens e nas Equipas de Jovens de
Nossa Senhora, a quem todo o apoio
que pudermos dar será sempre
pouco.
Regressámos já noite dentro, cansados, mas cheios daquela alegria que
nos inunda a alma por termos acabado de viver momentos únicos nas
nossas vidas.

Celebrámos a eucaristia, presidida
pelo Senhor Cónego António Janela,
que ficará na memória e nos corações
de todos. Apresentaram-se os diversos responsáveis de sector presentes,
os responsáveis pela Província, Cristina e João, e o Provincial África.

Na madrugada seguinte partimos
bem cedo para o avião que nos trouxe a Lisboa, e que nos reservava
mais uma surpresa. Por iniciativa
do Fernando, companheiro melhor
não existe, percorremos o país do Algarve a Lisboa sentados no cockpit e
assistimos à aterragem. Um sonho
de longa data do Vasco que assim se
realizou.

SE UMA CRIANÇA
“Se uma criança vive criticada, aprende a condenar.”
“Se uma criança vive com maus-tratos, aprende a brigar. “
“Se uma criança viver humilhada, aprende a sentir-se culpada. “
“Se uma criança é estimulada, aprende a confiar.”
“Se uma criança é valorizada, aprende a valorizar.”
“Se uma criança vive no equilíbrio, aprende a ser justa.”
“Se uma criança vive em segurança, aprende a ter fé.”
“Se uma criança é bem aceite, aprende a respeitar.”
“Se uma criança vive em amizade, aprende a encontrar o amor no mundo.”
“Se uma criança...
Frei Bernardo, O. P.
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REUNIÃO
d a PROVÍNCIA CENTRO
Fundão, 16-M
aio
-09
16-Maio
aio-09

EMÍLIA

E

JORGE MARIANO

(SECTOR COIMBRA B)

Decorreu no passado dia 16 de Maio
na bonita cidade do Fundão o primeiro Encontro do Colégio da Província Centro. Na antiga fábrica de
moagem junto à Estação de Caminho
de Ferro, agora restaurada e transformada em Centro Museológico,
encontraram-se com o casal responsável Provincial São e Duarte, o CE
da PC, Padre Zé Camões e sob o
inexcedível acolhimento da Maria
José e do António Rocha, RRC Interior, a Margarida e o João Paulo, RRC
Litoral e o CE da RCL, Padre Carlos
Delgado e os responsáveis dos Sec-

tores que integram toda a Província.
Foi um dia extraordinário de Oração,
Trabalho e Amizade que mais uma
vez celebrou o Carisma do Movimento e mostrou, como o esquema
que o Espírito de Deus soprou ao Padre Caffarel é eficiente e eficaz para
encontros de casais.
O Fundão fica atrás da nossa maior
serra, a Serra da Estrela, e apesar da
distância em linha recta aos locais
de partida: Leiria, Tomar, Aveiro e
Coimbra não ser grande, quase todos
tiveram que contornar ou pelo Norte
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Continuou então o convívio, agora
no restaurante anexo, onde os prazeres da Serra (enchidos e outras entradas) criteriosamente escolhidos
pelos anfitriões, com facilidade assaltaram as almas cheias e os corpos
fracos e não poucos no fim se penalizavam pelas “penitências de dieta”
que tais desmandos gastronómicos
não iriam exigir…

ou pelo Sul esse importante acidente
geológico, ou seja 2:30 horas de viagem. Apesar disso, com pouco atraso, a reunião começou e a leitura da
Palavra de Deus que nos chegou pela
mão de S. Paulo fez-nos recentrar os
propósitos e os projectos e a leitura
dos Salmos fez-nos criar Comunidade. Seguidamente a São e o Duarte
deram-nos conta do crescimento do
Movimento que faz com que a Província tenha de ser reorganizada, os
Sectores de Leiria, existentes e futuros, ligam-se aos sectores isolados de
Tomar, Santarém e Almeirim e formam a nova Região Centro Sul; os
Sectores de Coimbra, Aveiro, Águeda
e Viseu mantêm-se na Região Centro
Litoral.

Terminado o almoço, também com
alguma dificuldade porque os ares
da Serra são muito exigentes, lá seguimos para cumprir o penúltimo
ponto da Agenda – Plenário.

É o Espírito do Senhor que age sempre mas nem em todo lugar encontra
terra fértil…
Seguiu-se, para as reuniões de trabalho. Com a divisão dos casais presentes, os RS formaram duas equipas e
foram para as salas correspondentes
ao cimo dos antigos silos de cereais,
partilhar métodos de trabalho, problemas e alegrias, enquanto os “chefes” se reuniram na mesma sala. Foram muito frutuosas essas reuniões,
como por caminhos diferentes, mas
sempre com o mesmo Espírito, o trabalho na vinha do Senhor prossegue.
O gosto de estarmos juntos e de partilharmos experiências, alegrias e
tristezas fez com que fosse difícil o
António Rocha pôr fim às reuniões.
O Plenário previsto na esforçada
Agenda mostrou-se irrealista, uma
vez que o estômago e as horas falaram mais alto.

Eis senão quando, alguém sugere:
“uma vez que estamos atrasados
porque não fazemos o Plenário à
sombra das Cerejeiras que vamos
visitar?”; proposta aprovada por
aclamação com a abstenção da São e
do Duarte desconfiados de tanto empenho pelo trabalho.
Devemos confessar que apesar da
agenda indicar:
... Passeio pela Região note bem… Ver
as cerejeiras com fruto.
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Havia uma “agenda escondida” em
cada um de nós que esperava que não
fosse apenas ver os frutos na cerejeira, mas que chegássemos ao ponto
dos frutos nos verem a nós ou pelo
menos… que o dono não visse…
Seguimos então em caravana pelas
bonitas encostas da região por entre
pomares de cerejeiras e casas rústicas de granito, antigos seminários,
até Louriçal do Campo. Foi aqui, próximo do cemitério que acabou por
ocorrer aquilo que ficou conhecido
como “O Golpe da Cereja” (latitude
40° 2’25.89"N, longitude
7°30’46.59"O).
Não nego que inicialmente todos
olhávamos para as cerejas na árvore.
Que alguns apenas de um modo científico diziam estão maduras tendo
efectuado o respectivo teste prático
com uma cereja. O António Rocha
desdobrava-se em negociações convencido que não nos seguraria por
muito mais tempo. Enfim o amável
proprietário, sei lá também ele já
convencido da inevitabilidade, acabou dizendo: desta zona do pomar

podem colher o que quiserem porque
já não estão em condições de exportação. Sabia lá ele, foram ainda exportadas em sacos de plástico dos
mais variados feitios para Coimbra,
Tomar, Leiria, Santarém, Aveiro e
Cantanhede quantidades apreciáveis
de cereja. Tivemos até oportunidade
de observar uma equipista de 2 ou 3
anos de Tomar, que apanhava com
desenvoltura cerejas da cerejeira (os
ramos chegavam ao chão) e confessou-me até, que algumas nem tinham
caroço!?
Mas a grande dificuldade foi a São e o
Duarte reunirem o Plenário mas, valha a verdade, ainda conseguiram.
Foi então que levado pelo entusiasmo
e com alguma cereja a pesar-me na
consciência me disponibilizei, sem
consultar o outro elemento do casal,
a fazer a notícia deste encontro. Longe estava eu de saber que os apontamentos da reunião estavam dentro
dum saco de plástico que, também
ele foi preciso para este fim de encontro … e os apontamentos foram-se.
Que isso nos sirva de Alibi…
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SECTOR BRAGA

C o n v ív io 2 0 0 9

À semelhança do que tem sido prática em anos anteriores o Sector de
Braga realizou em 4 de Julho passado
o seu Convívio Anual, com o qual
encerrou as actividades do ano Pastoral 2008/2009. Marcaram presença
26 casais e 18 filhos.
Este convívio teve lugar no Convento Franciscano de Montariol em
Braga, tendo-se iniciado pela 14:30 h
com o acolhimento, recepção de

boas vinda e credenciação dos equipistas e seus filhos (distribuição
aleatória por equipas, organizadas
por diferentes cores, para posterior
participação nas actividades lúdicas).
Pelas 15:00 h, numa das capelas do
Convento, teve lugar a Eucaristia,
finda a qual se seguiu uma “foto de família”, partindo depois para as actividades (jogos).
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A “Caça ao Tesouro” foi o jogo que reuniu maior número de participantes.
As pistas para este jogos eram alusivas ao Movimento das ENS e, no final, à chegada à “meta” todas as
equipas tiveram direito a prémio.
Com o dispêndio de energias nos
jogos, era sentida a necessidade de

recarregar baterias. Seguiu-se então
o lanche partilhado, durante o qual
os presentes aproveitaram para se
conhecer cada vez melhor.
No final do encontro/convívio (cerca
das 19:30 h), antes da partida, foi entregue a todos os convivas um certificado de presença.

RECONCILIA-ME
SENHOR, RECONCILIA-ME COMIGO MESMO.
COMO PODEREI ACEITAR E AMAR OS OUTROS
SE NÃO ME ACEITO E NÃO GOSTO DE MIM?
SENHOR, TU QUE ME AMAS TAL COMO SOU
E NÃO COMO EU ME JULGO,
AJUDA-ME A ACEITAR A MINHA CONDIÇÃO DE SER HUMANO
LIMITADO MAS CHAMADO A ULTRAPASSA-LA.
ENSINA-ME A VIVER
COM AS MINHAS PREOCUPAÇÕES E AS MINHAS ALEGRIAS,
AS MINHAS DOÇURAS E AS MINHAS CÓLERAS,
OS MEUS RISOS E AS MINHAS LÁGRIMAS,
O MEU PASSADO E O MEU PRESENTE.
DÁ-ME O DOM DE ME ACEITAR COMO TU ME ACEITAS,
DE ME AMAR COMO TU ME AMAS.
LIBERTA-ME DA PERFEIÇAO QUE JULGO TER,
ABRE-ME À SANTIDADE QUE TU ME QUERES CONCEDER.
Michel Hubaut (Alliance, n.º 59, p. 7)
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ACÇÃO
DE

CARMO

E

RICARDO VIEIRA

(EQUIPA FUNCHAL 13)

GRAÇAS

- M ad ei ra
E uc ar is tia R eg io na l
Senhor aqui estamos, reconhecidos,
Estiveste presente nos momentos da descoberta do outro,
Viste os nossos primeiros encontros.
Acompanhaste as nossas conquistas e carícias.
Desenhaste connosco o projecto de vida e de família que nasceu nos nossos corações.
Colocaste no caminho de cada um, a certeza da caminhada partilhada,
a possibilidade de moldar a quatro mãos o barro da construção do futuro,
que nos foste dando.
Naquele dia, nessa enorme felicidade, aplaudiste a nossa decisão e selaste,
connosco o compromisso.
Estiveste presente a actuante.
Nada do que foi feito, foi à Tua ilharga.
Nada do que obtivemos, está imune à Tua presença.
Construímos habitação, lar e hospitalidade.
Dividimos experiências, recebemos os que nos procuraram,
demos braços a esforços que nos motivaram.
Fizemos opções, entregamo-nos mutuamente,
Mas eras Tu que lá estavas!
Vieram os filhos, doçuras gratas do nosso Amor, e eras Tu que nos sorrias,
Naquelas caras, naqueles instantes que trazemos na memória dos dias.
Chegaram as alegrias das primeiras palavras, dos primeiros passos, das primeiras letras.
Desfrutamos das conversas à mesa, das férias, dos amigos, dos resultados do crescimento.
E descobríamos como era grande o Teu Amor.
Na beleza do perdão, no choro de um reencontro,
Na gargalhada da felicidade encontrada, no prémio,
na luz e na cor com que escrevemos essas nossas crónicas.
Eras sempre TU que davas corpo e sentido a esta nossa história!
Faz-se família, fez-se de Amor.
E se não há família sem Amor, então não há família sem Deus!
Reservamos-Te o lugar de primazia nestas bodas em que comemoramos o nosso matrimónio.
Pelos casamentos que aos Teus pés se revelam,
Pelas famílias que em Ti se inspiram e acolhem,
Pelas pessoas que nesta vocação, testemunharam o Teu Amor e a Tua Palavra.
Queremos Te agradecer e louvar.
Glória a Ti, ó Pai!
25-MAR-2009
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A

CARTA FUNDADORA
FERNANDA

E

JOAQUIM SILVA

PORTO 2

Este texto foi escrito
há praticamente
51 anos pelo casal
Fernanda e Joaquim
da Equipa Porto 2,
em 20 de Julho de 1958

A “carta” é a “constituição” das ENS.
Vamos falar muito resumidamente do “retrato” que dela nos ficou para sempre gravado quando terminou o período de pilotagem da nossa equipa - a
Porto 2, período esse que foi uma maravilhosa e inesquecível viagem de contínuas e deslumbrantes descobertas.
Esse “retrato” pode ser traçado por uma única e curta frase:
A CARTA DAS ENS É UMA COISA SÉRIA, PARA LEVAR A SÉRIO
1. A carta é uma coisa séria …
A carta é real, importante, de valor.
Exprime autenticidade, verdade.
Apresenta, com precisão e concisão, objectivos que valem a pena, que seduzem, que aquecem o coração.
A carta traça, com clareza, os caminhos para os atingir.
Identifica e oferece as ajudas indispensáveis para neles prosseguir.
Concretiza os meios adequados para sabermos como estamos (em linguagem
médica, o “check-up”): como andamos, por onde andamos, com quem contamos.
A carta incentiva a nunca desistir.
“Não consigo!” - e a nunca se dar por satisfeito - “está bem, já chega!”.
Integra-nos na igreja e no mundo como pessoas responsáveis - portanto livres na construção do reino de deus na cidade dos homens.
A carta é realista.
Assume-nos na realidade das nossas fraquezas e na realidade das nossas capacidades que nem suspeitamos que temos.
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A CARTA É, DE FACTO, UMA COISA SÉRIA!
2. Para ser levada a sério.
A carta é exigente: exige!
Exige a capacidade do compromisso.
Exige a coragem de se comprometer, que tem por fundamento a boa vontade
pessoal (vontade boa) e a fé na vontade de deus: e a vontade de deus é que sejamos aquilo que ele quer que sejamos - assim definiu magistralmente a perfeição a “doutora” Teresinha do Menino Jesus.
Exige o dever da prestação de contas - na humildade da confissão dos fracassos e na humildade da declaração dos sucessos.
Exige o dever da entreajuda:
- Pelo cumprimento das “obrigações” / pontos concretos de esforço (que são
como que as “multas” para um jantar mensal de amigos).
- Pelo dar, pelo receber, pelo pedir e pelo recusar.
A CARTA É, DE FACTO, UMA COISA PARA SER LEVADA A SÉRIO!
3. A “oração para antes da partilha” resumo da carta.
Senhor Jesus, Cristo, no momento de fazermos a nossa partilha,
compreendemos melhor que somos, em vós, membros uns dos outros. Dai-nos a graça de nos recolhermos perante a vossa misteriosa presença em nós.
Pela vida conjugal, por onde nos haveis chamado, deste-nos, senhor, o sentido do amor: desejar e procurar o bem um do outro.
Fazei que uma mesma qualidade de amor una os casais da equipa.
Fazei que a nossa caridade não seja cega nem falsa. Ajudai-nos a manifestarmo-nos uns aos outros com caridade e lealdade.
Ajudai-nos a revelar as nossas faltas para pedir perdão à equipa do peso com
que a sobrecarregamos, para suscitar a misericórdia dos outros e fazer apelo
à sua ajuda.
Ajudai-nos, também, a contar os nossos sucessos com humildade, para que
sejam ocasião de acção de graças de todos a vós, senhor, para que fortaleçam
os que duvidam, os que penam, os que vacilam.
Possamos, durante esta partilha, tomar mais consciência das nossas responsabilidades mútuas e agir em conformidade.
Ámen.
A CARTA FOI PARA NÓS, DESDE O INÍCIO - E CONTINUA A SÊ-LO UMA COISA SÉRIA, PARA LEVAR A SÉRIO.
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JEJUM
RITA

E

JOAQUIM CARVALHO

“Foi pedido aos intercessores que escolhessem o jejum; um jejum mensal em que
escolhessem a data do mês e a grandeza
desse jejum (supressão de uma refeição ou
de uma parte da refeição). Uma certa
discrição era pedida, nos dois sentidos da
palavra; fazê-lo “em segredo” como o
aconselha o evangelho (Mt 6, 16-18);
fazê-lo com moderação tendo em conta as
suas forças reais e sem prejudicar o seu
trabalho ou a qualidade das suas relações.”
(Carta aos Intercessores, n.º 0)
A nossa família dos Intercessores
distribui-se por três categorias de
acordo com as possibilidades de doação pessoal: os “orantes”, os “ofertantes” e os “jejuadores”. Embora os
primeiros sejam os mais numerosos
não deixam de estar integrados nos
outrs dois porque a oração é indissociável do jejum e da oferenda.
Como anunciava S. Pedro Crisóstomo num dos seus semões: “O que
pede a oração, alcança-o o jejum e
recebe-o a misericórdia. Oração, jejum e misericórdia: três coisas que
são uma só e se vivificam mutuamente.”
Só praticando o jejum se sente verdadeiramente a sua força; se não
formos sensíveis à fome dos outros

como poderemos aspirar a que Deus
seja sensível à nossa fome?
Jesus iniciou a sua vida pública com
um jejum semelhante ao de Moisés e
Elias: quarenta dias e quarenta noites
no deserto. Com esta atitude humana
Jesus permitiu que a humanidade, a
partir da imitação deste seu acto,
pudesse caminhar para a sua divinização. Também a nós nos é aberta
esta porta. Só pela imitação de Cristo
seremos capazes de chegar até Deus.
“Para todo o crente, o jejum deveria
ser um dos meios mais usuais para
dar força à oração de intercessão. É
triste que na nossa época, os grandes
exemplos deste recurso não tenham
sido dados por cristãos mas por
Gandhi.” Se os cristãos se empenharem sèriamente, farão igualmente
estas admiráveis “experiências de
verdades”. Perante uma angústia,
uma aflição que não conseguimos
ultrapassar, aliviar, satisfazer, quando não temos mais nada a fazer do
que “pôr a cabeça no regaço do Todo-Poderoso”, quando lhe dirigimos
preces angustiantes, então descobrimos, por nós mesmos, o valor divino do jejum.” (Carta aos Intercessores, n.º 0)

Intercessores
A importância do jejum como instrumento de prece a Deus é salientado
pelo Papa Bento XVI, na sua mensagem quaresmal, quando apela à reactivação da prática do jejum no sentido de o utilizarmos como “uma arma
espiritual” para nos ajudar a saciar a
fome de Deus.

fonte de vida. Esta penitência é sofrimento para fortificar a nossa
vontade na luta contra o pecado.
“Há demónios que não se expulsam senão
pelo jejum e pela oração.” O caminho
de Jesus, morto e ressuscitado, é o
caminho da purificação e da esperança.

Declarou o Santo Padre: “o jejum tem
como finalidade comer o verdadeiro
alimento, que é fazer a vontade do
Pai; pela privação do alimento material que nutre o corpo, facilita uma
disposição interior a escutar Cristo e
a nutrir-se da sua palavra de salvação, permitindo que venha saciar a
fome mais profunda que experimentamos no íntimo do nosso coração.”

O jejum, enfim, abre-nos ao amor
do Espírito Santo porque é caminho
de caridade fazendo-nos comungar
com todos os nossos irmãos que não
saciam a sua fome... e há toda a espécie de fomes, sendo a maior a fome
de amor.

Também na carta n.º 91, de Julho de
2000, enviada aos Intercessores e sobre o jejum dizia-nos o Padre Clément Ridard:
“O jejum abre-nos, em primeiro lugar, ao amor do Pai, querendo dizer-lhe que O preferimos a todo o alimento terrestre e material, porque
“nem só de pão vive o homem, mas
de toda a palavra que sai da boca de
Deus” (Mt. 4, 4). A estas palavras dirigidas ao demónio, no momento da
tentação no deserto, Jesus acrescenta:
“Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás.” Jejuar faz-nos
crescer na fé; é ainda uma maneira
de conhecer e de adorar a Deus.
O jejum abre-nos também ao amor
do Filho porque nos faz comungar
na sua cruz... com a finalidade de redenção, pelo nosso pecado e pelo pecado do mundo. Acreditamos então
que toda a cruz unida à de Cristo é

Saber motivar o seu jejum por uma
intercessão determinada, como fazemos na oração, é uma grande ajuda. E apercebermo-nos que a penitência é também uma forma de rezar
com todo o nosso ser...tanto mais que
o tempo gasto em relação a uma refeição normal, passamo-lo a rezar ou
a ler a Palavra de Deus. Trata-se de
facto de nos alimentarmos
espiritualmente.
Então, respondamos ao convite do
Senhor: “ Vigiai... Jejuai... Orai.”
Os intercessores que escolherem o
jejum como meio para fazerem chegar o seu apelo ao Senhor inscrevem-se para um dia de jejum por mês.
Devem fazê-lo com moderação, e
tendo presente o ensinamento que
Cristo nos transmitiu a respeito do
jejum, incluído no Sermão da Montanha: ”Quando jejuardes, não fiqueis de cara triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para
que os homens vejam que jejuam.Eu
vos garanto: já receberam a recom-
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pensa. Quando jejuares, perfuma a
cabeça e lava o rosto, para que os
homens não vejam que jejuas, mas
sòmente o teu Pai que está escondido:
e teu Pai, que vê no escondido, recompensar-te-à” (Mt. 6, 16-18)
Existe uma profunda relação entre o
jejum e a oração. Rezar é colocar-se à
escuta de Deus e o jejum favorece
esta abertura do coração
O Amor só poderá ser sentido quando for essencialmente acção. Praticálo-emos quando estivermos abertos
à doacção e à entreajuda amorosa
por aqueles que por nós clamam nas
suas angústias e aflições e só quando
atingirmos essa oferta da nossa dis-

ponibilidade pelos que sofrem, poderemos considerarmo-nos verdadeiramente filhos de Deus.
A dor partilhada é muito mais suave
e suportável; todos aqueles que sofrem, ao procurarem o nosso apoio,
sentir-se-ão mais fortes para suportarem as suas dores.
Pedimos ao Senhor que abra os corações a cada vez mais crentes para
se disponibilizarem a aderir à nossa
família de Intercessores; juntos com
Jesus, o nosso primeiro Intercessor,
através da oração, da oferta e do jejum, vamos pedir ao Pai Celeste por
todos aqueles que padecem fisica e ou
moralmente.

A MÃO É SINAL
A MÃO É SINAL: SIGNIFICA, REVELA, MANIFESTA,
TAL COMO UM “SACRAMENTO”, SACRAMENTO DO AMOR,
DA CRIAÇÃO, DA LIBERDADE.
A MÃO QUE AMA SABE ACARICIAR:
SUAVES PERCURSOS EM QUE A ALMA TODA
LIBERTA A SUA PRESENÇA
E SE REVELA COMO TAL,
A CARÍCIA INAUGURA
UM DOS CAMINHOS DO CONHECIMENTO.
ELA É TAL COMO A CARÍCIA DAS PALAVRAS
PROFECIA E INSCRIÇÃO DO ESPIRITUAL
NO SENSÍVEL.
A MÃO POUSADA NA TESTA DO DOENTE,
A MÃO QUE SE DA À MÃO DO MORIBUNDO
E A MÃO QUE PERCORRE TODO O CORPO DO SER AMADO
SÃO OS GRANDES ESPAÇOS
DUMA IMENSA LITURGIA DOS SENTIDOS,
EM QUE O AMOR É O GRANDE SACERDOTE, O HUMILDE SERVO
E O FIEL MARAVILHADO.
Paul Baudiquey (Alliance, n.º 6l, p. 6)
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HORÁRIO DAS ORAÇÕES

Intercessores

Intercessores
”Não fostes vós que me escolhestes
fui Eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir
e a dar fruto, e fruto que permaneça; e assim, tudo o
que pedirdes ao Pai em meu nome
Ele vo-lo concederá.”
Jo 15, 16

ENS – INTERCESSORES
A oração, o jejum e a oferta da vida diária são as três possibilidades propostas
aos intercessores:
- o compromisso de uma hora de oração mensal fixa, e ou
- o compromisso de um dia de jejum por mês, igualmente em data fixa, e ou
- oferta da sua vida diária, das suas provações, das suas alegrias ou da sua
oração; isto para aqueles que não podem assegurar um compromisso regular.
Dê a conhecer aos seus amigos (não é obrigatório pertencer às ENS) esta família
de Intercessores desperte-os para o valor e a importância da oração.
Por favor inscreva-se indicando os seguintes elementos da Ficha de Adesão:

FICHA DE ADESÃO
Apelido _____________ Nome próprio __________________________________
Endereço __________________________________________________________
Contactos: Telefone ___________ Endereço Electrónico ______________________
Pertence às Equipas de Nossa Senhora? Se sim refira qual _________________________
Inscreva-se para (1):
- Oração mensal: Dia do mês ________________ Hora: das ______ às ______ e ou
- Dia de jejum ___________________ e ou
- Oferta da vida diária ________________________
Envie para:

Rita Castro e Joaquim Carvalho
Rua Bartolomeu Dias, 1
2780-311 OEIRAS
correio electrónico: intercessores@ens.pt

Sublinhe e complete o meio ou meios de Intercessão.
(1) Por favor indique tanto quanto possível um dia do mês e não um dia da semana, e uma hora do dia das 0 às 24 horas,
evitando as meias horas.

PARTIRAM
PARA
O PAI
“Felizes aqueles servos
que o Senhor, quando vier,
encontrar vigilantes.”
Lc 12, 37

Padre Francisco José Soares Amorim
Equipa Torres Vedras 13

