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EDITORIAL

Fátima e Eduardo Frutuoso 
Casal Responsável da Comunicação

A linguagem de um Deus  
que se faz próximo

Este número da Carta põe-nos perante 
a temática da Linguagem Divina, um 
assunto absolutamente central para a 
Igreja num mundo pautado pelas ques-
tões da comunicação. Para nós, cristãos, 
que queremos viver o desafio perma-
nente da proximidade com Deus, não 
há dúvida de que Deus nos procura, que 
fala connosco, que nos interpela. Mas, 
muitas vezes, somos confrontados com 
as nossas fraquezas, que nos impedem 
de interpretar a Sua linguagem e de 
perceber a Sua mensagem.

Na realidade, só entende a linguagem 
de Deus quem se habitua a falar com 
Ele e, acima de tudo, quem se habitua a 
escutá-Lo. E isso tem um nome: chama-
-se Oração… Por isso, se queremos dis-
tinguir a voz de Deus no meio do ruído 
do mundo é fundamental que digamos 
como Samuel: “Falai, Senhor, que o vos-
so servo escuta” (1 Sam 3, 10).

Mas não nos podemos esquecer de 
que nós não somos apenas recetores 
da mensagem de Deus. Somos cha-
mados igualmente a ser veículos trans-

missores da Palavra. E isso representa 
uma responsabilidade acrescida. Deus 
serve-se de muitos meios para chegar 
ao coração daqueles que são capazes 
de O escutar. E nós podemos ser segu-
ramente um desses meios. Sim, Deus 
também fala através de nós, e, por isso, 
não podemos deixar de agir. São Pau-
lo percebeu claramente esta missão, 
convidando-nos a dizer com ele: “Ai de 
mim se não evangelizar!” (1 Cor 9, 16)

Neste número da Carta somos con-
frontados com esta perspetiva de um 
Deus que quer entrar em comunhão 
connosco usando, para isso, de vários 
meios para chegar até nós e para nos 
desinstalar. Que os textos que podemos 
ler aqui, quer os de caráter mais teórico 
e reflexivo, quer os mais testemunhais, 
constituam uma alavanca que nos ajude 
a estar mais atentos aos sinais e à lin-
guagem de um Deus que continua per-
manentemente a bater à nossa porta.
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A Linguagem de Deus

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

Perante alguém que gostaríamos de 
escutar, perguntamo-nos muitas vezes 
que tipo de linguagem ele irá usar. Não 
apenas para o podermos entender, 
mas sobretudo para o escutarmos bem, 
uma vez que estamos interessados nis-
so. Se formos procurar num dicionário 
uma definição de “linguagem”, encon-
tramos algo como: faculdade humana 
de expressão e comunicação de pen-
samentos e sentimentos, por meio de 
um sistema de sinais convencionais a 
que chamamos uma língua. Mas “lin-
guagem” também pode significar uma 
forma de expressão, que traduz a ma-
neira de ser de um indivíduo, o seu es-
tado de espírito, os seus pensamentos 
e intenções. Ela traduz uma determi-
nada visão do mundo, de opinião, em 
função do conteúdo do discurso. Enfim, 
cada indivíduo tem a sua linguagem ou 
modo de se comunicar.

Sendo assim, também acerca de Deus 
podemos interrogar: qual é o tipo de 
linguagem que Deus usa, ou tem usa-
do, ao falar com o ser humano? E aqui 
até temos um histórico, a Bíblia, a que 
podemos recorrer, e onde é possível 

termos alguma luz acerca da Sua lin-
guagem. De facto, Deus comunicou-se 
ao longo da história da humanidade. 
E fê-lo não apenas por palavras, mas 
também por acções, usando diver-
sas formas e meios de comunicação, 
bem como mediadores, mensageiros 
ou intermediários. Os apóstolos, por 
exemplo, não apenas comunicaram 
o que Jesus disse e viveu, mas tam-
bém ensinaram e deram testemunho.  
As palavras unidas ao testemunho 
geram um conteúdo de mensagem a 
que chamamos “evangelho”. E assim 
a linguagem, mais do que informação, 
ou até comunicação, produz “encon-
tro” com o mistério, que ultrapassa as 
palavras e acções.

Mas detendo-nos mais na realidade da 
“palavra”, não podemos esquecer que 
ela tem como que uma tríplice dimen-
são: tem conteúdo, com que nomeia 
um objecto, por exemplo, ou formula 
um pensamento, ou emite um juízo ou 
conta um facto; é também interpela-
ção, pois dirige-se a alguém a quem 
quer provocar uma resposta ou reac-
ção; e é ainda descoberta ou revelação 
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da própria pessoa que a emite, mani-
festando a sua atitude interior e suas 
disposições. Ou seja: a palavra, na sua 
radicalidade, é uma revelação de quem 
a emite e, por isso, tende a um encon-
tro interpessoal entre emitente e quem 
a escuta. A palavra é de alguém que 
se dirige a outrem. Curiosamente os 
autores sagrados, no relato da criação, 
tido como o mais antigo, mas colocado 
em segundo lugar, referem as primeiras 
palavras de Deus como uma interroga-
ção ao ser humano: “Onde estás?” (Gen 
3,9). Portanto, tende para uma comu-
nicação, como se não se pudesse ficar 
neutro perante o que Ele diz. É uma 
pergunta, que espera resposta.

Mantendo-nos neste nível, em que a 
palavra é expressão ou revelação de si 

mesmo, tudo se torna mais evidente 
quando vai unida com o agir, como o 
refere a “Dei Verbum”, nº 2, quando diz 
que a revelação de Deus se “faz por 
meio de acções e palavras intimamente 
relacionadas entre si, de tal modo que 
as obras realizadas por Deus na história 
da salvação, manifestam e corroboram 
a doutrina e as realidades significadas 
pelas palavras, enquanto as palavras 
declaram as obras e o mistério nelas 
contido.” Assim a palavra introduz-nos 
no seu autor, pois a palavra autêntica 
expressa a própria pessoa, faz-nos en-
trar no seu mistério. E sendo expres-
são do mistério pessoal, dirige-se a um 
outro, também ele mistério pessoal, 
provocando um encontro interpessoal 
misterioso, isto é: comunhão de vida. 
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A palavra é, pois, um meio pelo qual 
duas interioridades se manifestam uma 
à outra para viver em reciprocidade. 
Quando alcança este nível dizemos que 
gera amor, expressão livre de quem 
se abre dando-se e de quem recebe 
acolhendo. “É dando que se recebe!” 
Cada um dá-se em comunhão de amor.  
E aqui de forma mais radical, aten-
dendo a que a palavra divina é eter-
na e por isso mesmo definitiva. Assim, 
quando Deus diz torna-se realidade. É o 
que acontece no relato da criação, em 
Gen 1,3: “Deus disse: «Faça-se a luz!» 
E a luz foi feita.” 

Sucede por vezes que a palavra não 
expressa tudo e então um gesto vem 
em sua ajuda e dá-lhe profundidade.  
A palavra culmina, na sua expressivi-
dade, com a entrega da própria vida, 
como acontece no amor conjugal, na 
consagração e até no martírio. E foi 
também o que aconteceu historica-
mente com Deus na encarnação de 
Jesus, o Cristo. Ele é a Palavra, o Verbo, 
que se faz Homem. Deus transcenden-
te faz-se Deus próximo, o Emmanuel, 
para que o homem estabeleça verda-
deira comunhão acolhendo Sua Pala-
vra. A condescendência divina facilita 
não apenas a comunicação da palavra, 
mas também a resposta à vocação de 
viver a vida divina. “Eu vim para que 
tenham vida e vida em abundância!” 
(Jo 10,10).

Santa Teresa chama à oração “um di-
álogo de amor”. De facto, só assim se 
pode falar com Deus, pois Deus é Amor 
e é em amor que com Ele falamos.  
A certeza que a fé nos dá de que Je-
sus Cristo é o Filho de Deus leva-nos 
a proclamá-Lo, sob a ação do Espírito 
que impulsionou os apóstolos a sair 
do Cenáculo e a falar d’Ele com en-
tusiasmo e desassombro. E, “quem 
confessar que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus, Deus permanece nele e ele em 
Deus. Nós conhecemos o amor que 
Deus nos tem, pois cremos nele. Deus 
é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus e Deus nele.  
É nisto que em nós o amor se mostra 
perfeito: em estarmos cheios de con-
fiança para o dia de juízo, pelo facto 
de sermos neste mundo como Ele foi.” 
(1Jo 4, 15-17) 

Este intercâmbio de amor dá-nos paz e 
segurança perante tudo o que nos ro-
deia. E creio que esta é a experiência 
de todos: um bom momento de oração 
deixa-nos em paz e fortalece-nos para a 
vida, pois em Jesus “tudo podemos”. Os 
maiores frutos da oração e os que são 
mais frequentemente sentidos são efe-
tivamente a paz e dinamismo de vida. 
Falar com Deus é enchermo-nos d’Ele. 
Rezar é viver de verdade. Viver com ver-
dadeira Vida. A Vida que d’Ele nos vem 
e que nos comunica sempre. A Sua lin-
guagem é uma dádiva de Amor.



VIDA DO MOVIMENTO

Queridos casais  
e conselheiros espirituais, 

Neste início de ano e vivendo ainda 
a alegria do tempo natalício, somos 
convidados a uma contínua renovação 
e transformação interior. Este é um 
ano particularmente exigente para as 
famílias cristãs; nós, casais das ENS, 
podemos e devemos dar um teste-
munho alegre, confiantes na presença 
permanente do Senhor “que está per-
to de quantos O invocam”.

Recordando a Mensagem do Sínodo 
dos Bispos (Roma, 18/10/2014): “As 
famílias… tornam-se um testemunho 
para todos, especialmente para os 
jovens. Durante este caminho, que 
às vezes é um trilho de montanha, 
com fadigas e quedas, tem-se sem-
pre a presença e o acompanhamento 
de Deus. A família experimenta-o no 
afeto e no diálogo entre marido e mu-
lher, entre pais e filhos, entre irmãos 
e irmãs. Depois, vive-o na escuta con-
junta da Palavra de Deus e na oração 
em comum… Há, portanto, um com-

promisso diário com a educação à fé 

e à vida boa e bela do Evangelho, à 

santidade… Os cônjuges cristãos são, 

pois, chamados a tornarem-se mes-

tres na fé e no amor também para os 

jovens casais…”

Encontro Nacional das ENS

Relembrando o Encontro Nacional, 

que decorreu em Fátima, nos dias 22 

e 23 de novembro último, com o tema 

“Cultura atual e Família”, queremos 

reforçar o sentimento de testemunho 

e de compromisso a que somos cha-

mados. Ousar o Evangelho, procuran-

do discernir os sinais dos tempos é 

viver inserido no mundo, estar atento 

à cultura que nos envolve e influencia, 

e à nossa ação transformadora e vivi-

ficadora, indispensável para que Cristo 

se torne presente e atuante.

Partindo duma reflexão sobre alguns 

dos desafios que as famílias hoje en-

frentam: o individualismo, a “cultura” 

do imediato e do prazer sem limites; 

Ecos da Supra Região

Margarida e João Paulo Mendes 
Casal Responsável da Supra Região Portugal
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ser família cristã com filhos, procurando 

seguir os valores evangélicos, marca a 

diferença, incomoda, mas é, sem dúvi-

da, sinal de esperança. Este é um ca-

minho que exige atenção permanente, 

como nos dizia o Pe. José Frazão Cor-

reia S. J., que falou sobre a força e a 

fraqueza dos laços que se geram nas 

famílias modernas, os afetos fáceis e 

a complexidade das relações; o narci-

sismo da sociedade contemporânea, a 

arte de crescer e o papel dos educadores, 

sobre a consciência dos nossos limites e 
a aprendizagem da gratidão na família. 

Ser casal das ENS é percorrer juntos 
o caminho rumo à santidade a que o 
Senhor a todos chama; um caminho 
de renúncia e abnegação, mas com a 
alegria que nos vem da confiança no 
amor de Deus, que simultaneamente 
nos precede e nos lança para a frente, 
como nos dizia o Pe. Jacinto Farias, con-
selheiro espiritual da ERI.

Tivemos uma celebração de abertura 
colorida e verdadeiramente acolhedora, 
momentos de partilha, de oração, de 
convívio, que foram igualmente verda-
deiras oportunidades de crescimento. 
Participámos no terço na Capelinha e 
na Celebração Eucarística, na Basílica da 
Santíssima Trindade, que foi presidida 
pelo bispo de São Tomé e Príncipe, Dom 
Manuel António Mendes dos Santos.

Estivemos em Fátima cerca de 1400 
equipistas, incluindo conselheiros es-
pirituais. Além da riqueza das equipas 
mistas, tivemos o testemunho genero-
so e entusiasta de quem vive a fé no 
encontro com Deus e com os irmãos.

Falando sobre “A Internacionalidade 
do Movimento – desafios”, o casal 
Amaya e José Antonio Marchén-Echan-
di, casal de ligação da ERI à Zona Eurá-
frica (na qual a Supra Região Portugal 
se integra), apresentaram o trabalho 
da ERI de uma forma animada e escla-
recedora, apontando as linhas de ação 
para o futuro.
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Agradecemos a Deus o dom da vida, 
exemplo de fé, exigência e compro-
misso do nosso fundador, o Pe. Henri 
Caffarel, cujo processo de canonização 
encerrou recentemente a sua fase de 
inquérito diocesano em Paris, passan-
do o processo para Roma. O reconhe-
cimento da santidade do Pe. Caffarel 
constitui uma graça para os casais, a 
Igreja e o mundo de hoje e de sempre.

Este Encontro Nacional foi também uma 
oportunidade para louvar o Senhor pelo 
empenho e generosidade dos casais 
que terminaram a sua missão de res-
ponsáveis: Fernanda e António Felguei-
ras (casal provincial Norte); Cristina e 
João Batista Makenengo (casal provin-
cial Angola); Rita e Pedro Cabral (casal 
responsável da Comunicação); Sílvia 
e Pedro Soares (casal regional Douro- 
-Sul), que assumiram a responsabilida-
de de casal provincial Norte; Isabel e 
Tó Zé Marques (casal regional Centro-
-Interior); Fátima e Eduardo Frutuoso 
(casal regional Oeste), que assumiram 
a responsabilidade da Comunicação 
na SR Portugal; Gina e Anselmo Bar-
celos (casal regional dos Açores); Fáti-
ma e Fernando Branco (casal regional 
Tejo-Sul); Ilda e Frederico Vieira (casal 
regional do Algarve) e Ester e Isaías 
Nhabomba (casal regional de Moçam-
bique). A todos o Senhor recompensa-
rá. Acolhemos igualmente com muita 
alegria, agradecendo a disponibilidade: 
Deolinda e António Oliveira, novo casal 

provincial Angola e respetivo conse-
lheiro espiritual, Pe. Miguel; Rosalina e 
António Gabriel, novo casal regional de 
Moçambique e respetivo conselheiro 
espiritual, Pe. Eduardo; Amélia e Antó-
nio Assunção, novo casal regional Dou-
ro-Sul; Amélia e António João Nunes, 
novo casal regional Centro-Interior; Ana 
e Mário Jorge Cabral, novo casal regio-
nal dos Açores; Paula e Jorge Mateus, 
novo casal regional Alentejo-Algarve 
(região recentemente reformulada); 
Helena e Armando Silva, casal regional 
Sintra/Oeste (região recentemente re-
formulada). O Pe. Carlos Delgado, CE da 
SR, a todos abençoou!

Reunião da Supra Região

Procurando a aproximação com as equi-
pas de base, esta reunião teve lugar 
nos dias 10 e 11 de janeiro de 2015, 
no Centro Paroquial da Trofa (setor que 
integra a recém criada região Douro 
Norte). Participaram igualmente neste 
acolhimento os outros 2 setores da re-
gião: Maia e Setor J (Gondomar, Lousa-
da, Valongo, Penafiel e Paredes) e o pá-
roco da Trofa (também CE), Pe Luciano.

Sob o lema: “Ele batizar-vos-á no Es-
pírito Santo”, refletimos, em colegiali-
dade e espírito de serviço, sobre a vida 
do movimento, nomeadamente sobre 
a formação permanente e específica, 
Encontro Nacional, Encontro Internacio-
nal de Regionais (Roma, setembro de 
2015) e programação de atividades. Os 
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tempos de oração e formação decorre-
ram com a equipa da região, havendo 
também espaço de partilha para cada 
casal de setor, suas alegrias, dificul-
dade e projetos. Houve convívio com 
as equipas dos setores e a celebração 
da Eucaristia, que contou com a pre-
sença do Pe. Maciel, CE do setor Trofa 
e do Pe. Gonçalo Guerra, também CE 
de equipas da Trofa e Porto. Foi um 
momento de festa, com a participação 
numerosa de equipistas dos 3 setores, 
que se prolongou para o almoço. 

Agradecemos ao Senhor a generosi-
dade, dinamismo, simpatia e disponi-
bilidade demonstrada por toda a equi-

pa da região Douro Norte. Bem hajam, 
queridos amigos.

”Uma Equipa de Nossa Senhora não 
pode viver isolada… A unidade é 
conseguida pelo desejo de progredir 
juntos, na fidelidade ao espírito e aos 
métodos das ENS… A pertença dos 
membros, não somente à equipa mas 
também ao Movimento, exprime-se 
e concretiza-se por… acolhimento e 
hospitalidade aos outros membros 
das ENS, quando houver oportunida-
de” (in Guia das ENS).

Sob o olhar carinhoso de Maria, saiba-
mos estar atentos ao Pai e ser dóceis 
à Sua vontade.
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Sílvia Silva e Pedro Soares  
Casal Responsável da Província Norte

Província Norte

Caros equipistas,

No início da nossa missão como Casal 
Provincial, queremos saudar todos os 
equipistas, em especial os da Província 
Norte! Foi com alegria que esta Provín-
cia acolheu a reunião da Supra Região, 
que decorreu no passado dia 10 e 11 
de janeiro, na Região Douro Norte. Para 
além da reunião, este foi um tempo de 
encontro com os equipistas desta Re-
gião, que tiveram a oportunidade de 
partilhar as suas alegrias, preocupações 
e expetativas.  Muito obrigado, Região 
Douro Norte!

Linguagem Divina

A linguagem divina é a linguagem dos 
que se amam em Deus. Foi precisamen-
te esta a linguagem das Jornadas da Re-
gião Norte, que se realizaram na Póvoa 
de Varzim no dia 17 de maio de 2014.

Sob o tema “Vivência e Transmissão da 
Fé na Família”, reuniram-se cerca de 
300 equipistas para ouvir o conferen-
cista, Dr. Elias Couto, e o testemunho 
dos casais Conceição e Cipriano Ferrei-
ra da Silva (Setor de Braga) e Carla e 
Luís Miguel Moreira (Setor da Póvoa 
de Varzim). Depois da oração inicial 
orientada pelo Conselheiro Espiritual 
do Setor da Póvoa, Pe. Nuno Rocha, o 
casal RR Norte apresentou o programa 
usando as palavras do Papa Francisco: 
“Assimilada e aprofundada em família, 
a fé torna-se luz para iluminar todas as 
relações sociais. Como experiência da 
paternidade e da misericórdia de Deus, 
dilata-se depois em caminho fraterno.” 
[Lumen Fidei, 54].

O conferencista questionou os presen-
tes sobre o que é isto da transmissão da 
fé numa família cristã, os desafios que 
levanta, e os compromissos de amor e 
liberdade que implica. Os dois casais 
partilharam as suas experiências quoti-
dianas sobre esta fé que “ilumina tam-
bém as relações entre os homens, por-
que nasce do amor e segue a dinâmica 
do amor de Deus” [Lumen Fidei, 50].

Margarida e José Alberto Silva
Casal Responsável da Região Norte
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Seguiu-se um almoço volante e depois 
as reuniões de equipas mistas. O guião 
destas propunha uma meditação sobre a 
Carta de São Paulo aos Colossenses 3,14-
17 e colocava as seguintes questões:

–  Que dificuldades sentem/sentiram na 
transmissão da fé aos vossos filhos?

–  Será que a família, sozinha, consegue 
passar a mensagem da alegria de vi-
ver o Evangelho aos seus?

–  Que experiências vivem/viveram que 
considerem terem sido eficazes na 
transmissão da fé na vossa família?

As Jornadas foram concluídas com a Eu-
caristia presidida por D. Jorge Ortiga, Ar-
cebispo de Braga, em que os equipistas 
se associaram à comunidade de S. José 
de Ribamar da Póvoa de Varzim. 

De acordo com as opiniões dos presen-
tes, foi um dia muito bom, em que o 
“tempo foi mensageiro de Deus” (Bea-
to Pedro Fabro). 

Nossa Senhora em Movimento

Maria do nosso Lar
És presença sorridente
Na ternura permanente, persistente
No afadigar constante sossegas por um instante,
No “ Dever de se sentar” e também no nosso deitar...
Maria do pequenino e do que está mais velhinho
Maria que te desdobras em vagas de grande carinho
Maria da Alegria e também da Agonia...
Maria do nosso Amor
Que mais nos pedes, Senhor?
Maria na Profissão, dá-nos agora a tua mão,
Remamos contra a maré, já quase a perder o pé
Estamos a ir ao fundo no abismo deste mundo.
Maria, tu vens connosco, lá se vai a solidão
E quando chega o sol posto
No teu olhar descansamos e um Magnificat te rezamos.
Benvinda sejas, Maria
À nossa Equipa de Base, mais uma Grande Família
Em que o Conselheiro Espiritual, de Cristo é o Sinal.
No jantar e Oração, na partilha e pôr em comum, 

no nosso tema de vida
Magnificat sejas, Maria, nesta noite de vigília

Maninha Azeredo
Equipa Porto 138, Setor Porto F, Região Porto
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Agora é para o Setor (sic) que te convidamos, Maria,
Como é possível, Senhor, gente tão variada em 

tão grande sintonia?!!
Nos Casais de Ligação encontramos o Caminho que

nos leva à Região.
Aqui, Maria Senhora, nossa Mãe, Irmã, Amiga, 

és a Grande Protetora,
À tarefa administrativa, à permanente obrigação,

sobrepõe-se a...Oração,
Maria do Ponto de Esforço, mostra-nos a Luz 

do teu Rosto.

Contigo no Coração, em sobressalto chegamos 
até à SUPRAREGIÃO.

O tempo já não é meu, tornou-se uma inspiração
apagando o nosso “Eu”,

Para a tua Terra, Senhora, pedimos-te Unidade,
Harmonia, Alegria,

Senhora da Nossa Paz, Terra de Santa Maria
Em modesta Capelinha unidos por terço na mão 
Juramos fidelidade UM ao OUTRO e à FAMÍLIA 
Noutra Noite de Vigília.

Grande Encontro com a ERI, agora estás em Brasília
Ó Senhora d’Aparecida, 
Para além do tempo e do espaço, uniste-nos num

grande abraço,
Dormimos no teu regaço
E numa catedral a brilhar,
O dever de se sentar
Reforçou a Aliança num fim de tarde d´ Esperança,

Tal foi a Comunhão sentida no teu Olhar.
Maria Senhora de Fátima, Rainha da nossa Terra,
Maria Senhora de Lurdes, Alegria do doente, 

da EuroÁfrica e Muxima
Senhora de Chestokowa (Jasna Góra), de Meddjugorge,

do Não à Guerra,
Maria de Nazaré, Israel e Palestina, Líbano, Síria 

e Turquia,
Do Iraque e do Irão, da Índia até ao Japão com paragem

pela China
Da Ásia até Timor, passando pela Oceânia e da América

do Norte 
Até à América Latina (de onde guiaste Francisco até 

à Capela Sistina...)
Maria da Regra de Vida, nosso ponto de partida
Maria, que estás cansada de tão grande Caminhada
Senhora da Reconciliação e do Magnânimo Perdão
Que os momentos de dor transfiguras em Amor
Maria, ajuda-me no Sim mesmo que duvide de mim,
Maria do Nosso “NÓS”, que nunca fiquemos sós,
Maria de Cada Casal, livra-nos de todo o mal,
Maria dos Filhos e Netos, fica com eles bem perto,
Maria da Equipa de Base, do Setor e da Região, 
Senhora de Portugal e da ERI Universal,
Maria do Pôr em Comum,
Faz de todos os muitos... UM,
E a Cristo conduz-nos enfim,
Senhora do nosso Sim, 
Fica aqui ao pé de mim.
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Mª do Carmo e António Pedro 
Casal Responsável da Província Centro

Amigos,

Muitos são os momentos em que Deus 
nos fala. Para sentir a Sua voz basta 
que, interiormente, nos disponibilize-
mos a acolhê-la, que ousemos fazer 
diferente e que saibamos recordar a 
Sua presença no caminho já trilhado. 
Na partilha da nossa Província manifes-
tam-se a disponibilidade para acolher, 
a ousadia e as boas memórias...

Aceitámos o desafio de ser casal res-
ponsável da RCI porque não se podem 
recusar as ENS, a nenhum nível, desde 
a participação nas reuniões da equi-
pa de base até à prestação de serviço 
onde ele seja necessário. Esperamos 
trilhar este caminho de “ousar o evan-
gelho” com Maria e de braço dado com 
todos os irmãos equipistas, na certeza 
de, como diz o Papa Francisco acerca do 
caminho dos cristãos, percorrer “um ca-

Província Centro

minho onde o mais forte sente o dever 
de ajudar o mais fraco, onde o mais es-
perto se apressa em servir os outros”… 
Estas bem poderiam ser palavras de S. 
Francisco de Assis.

Fica uma palavra de carinho, de afeto 
e de agradecimento a quem nos an-
tecedeu, o Tozé e a Isabel, pela sua 
permanente disponibilidade e entrega 
durante os 4 anos em que estiveram ao 
serviço da Região. 

O grande desafio será o rejuvenesci-
mento das equipas e do movimento. 
O envelhecimento e o despovoa-
mento acelerados de toda a Região 
Centro Interior também tem efeitos 
nas ENS, assistindo-se a um envelheci-
mento das equipas existentes e a uma 
notória redução de potenciais candida-
tos para constituição de novas equipas. 
Esperamos a ajuda de Maria e do Padre 
Caffarel para suster esta tendência e se 
possível invertê-la.  

Como partilha do que vamos fazendo, 
destacamos os convívios de Natal. Um 
juntou dois setores da nossa região 
(Fundão e Covilhã), em alegre convívio 
celebrando o nascimento do Menino Je-
sus, com uma adesão muito significativa 
de todos os irmãos equipistas. 

Amélia e João Nunes 
Casal Responsável da Região Centro Interior
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Simultaneamente aconteceu o do se-
tor da Guarda (exatamente no mesmo 
dia e à mesma hora), com a presença 
do Sr. Bispo, D. Manuel Felício, que fez 
questão de nos acompanhar no Conví-
vio Natalício.

O tempo do Advento é para toda a 
Igreja um momento de forte mer-
gulho na liturgia e na mística cristã. 
Os Exercícios Espirituais Quotidianos, 
propostos por Santo Inácio de Loyola, 
foram o caminho escolhido pelo Setor 
de Águeda para o viverem.

Recoleção do Advento – Setor 
de Águeda 

No passado dia 30 de novembro, as 
equipas do Setor de Águeda reuni-
ram-se na Casa do Redolho para mais 
uma Recoleção do Advento.

Xana e Henrique Dias
Casal Responsável da Região Centro Litoral

Shelly e Aniceto Santos
Casal Responsável do Setor de Águeda

O Advento (do latim Adventus: “che-
gada”) é o primeiro tempo do nosso 
Ano Litúrgico, o que para nós, Cristãos, 
é um tempo de introspeção, análise, 
preparação, conversão e alegria na es-
perança em Cristo, Nosso Salvador.

E foi desta forma que o Pe. Nuno Quei-
rós, Conselheiro Espiritual da Equipa 
Águeda 11 e Sacerdote na Unidade 
Pastoral de Águeda, nos convidou a 
exercitar a nossa espiritualidade, se-
gundo notas e orientações práticas 
de Santo Inácio. Ao início, a incerte-
za e hesitação em experimentar esta 
forma de oração era denominador 
comum entre os casais – afinal se o 
exercício físico exige bastante tra-
balho, o exercício da alma é um de-
safio muito maior, pois implica ora-
ção vocal e mental, meditação, exame 
de consciência, contemplação e sobre-
tudo a relação que temos com Deus.  
O empenho foi total e, no final, o ba-
lanço resultou extremamente positivo. 
Passar de uma mera atitude passiva, 
assistindo a palestras e conferências, 
para uma atitude pró-ativa, em que 
os personagens somos nós e Deus, é 
sem dúvida um ato nobre de humilda-
de, abertura e aprendizagem.

Aceitando e adotando o desafio do 
Pe. Nuno Queirós, e porque são prá-
ticas que contribuem para o nosso 
crescimento individual e em casal, 
convidamos todos os equipistas, como 
membros de um Movimento de  



14

VIDA DO MOVIMENTO

Espiritualidade Cristã, a sentirem esta 
ligação com Deus e fazerem este exer-
cício individual de Oração.

Após momentos profundos de intros-
peção, nada melhor do que culminar 
com um lanche partilhado, estreitando 
cada vez mais os laços entre os vários 
Casais e Equipas do nosso Setor.

Missa das ENS em Almeirim 

A primeira Missa das ENS na Paróquia 
de Almeirim foi dinamizada pela Equi-
pa Almeirim 1. Esta equipa, criada em 
1969, é constituída por três casais que 
já celebraram as Bodas de Ouro e por 
três viúvas. O CE da equipa é o Reve-
rendo Pe. António Garcia.

Deixamos aqui um pequeno resumo do 
testemunho dado pelo Casal Pereira à 
Assembleia, no final da Missa Domini-
cal, cujo objetivo foi o de suscitar nos 

Mª João 
e Manuel Lourenço
Casal Responsável 
da Região Centro Sul

presentes a vontade de conhecer o Mo-
vimento e, em última instância, ajudar 
à renovação das equipas em Almeirim. 

“Hoje a Equipa Almeirim 1 partilha os 
dons que o Senhor nos tem concedi-
do. O Senhor continua a convidar-nos 
a estar na Sua Vinha, mas hoje de 
forma mais calma. Aqui estamos, 
procurando sempre ser para o Mo-
vimento, para a Comunidade, para 
a Igreja e para a Sociedade em que 
estamos inseridos, um simples e hu-
milde “Ponto de Referência”. Louva-
mos e agradecemos por todos os dons 
recebidos e vamos continuar a acom-
panhar-vos na Caminhada enquanto o 
Senhor nos conceder o Dom da Vida.”
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Teresa e Rui Barreira  
Casal Responsável da Província Sul

Na sua mensagem para o Dia Mundial 
da Paz deste ano novo de 2015, o Papa 
Francisco lembra-nos como ainda no 
mundo de hoje o Homem, ao não escu-
tar o Evangelho nem aceitar o seu ape-
lo à conversão, sendo incapaz de levar 
a cabo “o difícil dever, a que todos os 
homens são chamados, de viver juntos, 
cuidando uns dos outros”, vai gerar si-
tuações de escravatura.

Província Sul

Não sem antes enumerar muitas das 
faces da escravatura nos nossos dias, 
desde aqueles a quem se retirou a li-
berdade e que vivem em condições 
inumanas, aqueles que trabalham sob 
condições legislativas que não cum-
prem os critérios mínimos internacio-
nais, os migrantes que tantas vezes 
sofrem e vivem a fome, a falta de li-
berdade e tantas formas de “trabalho 
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escravo”, o Papa refere-se a algumas 
das causas que estão na sua raiz. 
Desde logo a principal, a incapacida-
de de ver nos outros “seres de igual 
dignidade, como irmãos e irmãs em 
humanidade” e, como consequência, 
a “pessoa humana é privada da liber-
dade, mercantilizada, reduzida a pro-
priedade de alguém”. Entre as causas 
que mais concorrem para a escravatu-
ra, o Papa salienta a pobreza, o sub-
desenvolvimento e a exclusão, “es-
pecialmente quando os três se aliam 
com a falta de acesso à educação ou 
com uma realidade caracterizada por 
escassas, se não mesmo inexistentes, 
oportunidades de emprego”. A cor-
rupção é outra das causas apontadas, 
desde logo quando no “centro de um 
sistema económico, está o deus di-
nheiro, e não o homem, a pessoa hu-
mana”. O rol de causas da escravidão 
a que o Papa se refere prossegue com 
os conflitos armados, as violências, a 
criminalidade e o terrorismo, tudo ce-
nários comuns nos dias de hoje, mais 
ou menos à nossa porta.

Por último, o Papa pede-nos um com-
promisso maior na luta contra todas 
estas formas de escravidão, uma «fe-
rida no corpo da humanidade con-
temporânea, uma chaga na carne de 
Cristo». Sejamos capazes de, nos nos-
sos ambientes, fazer mais, de ir contra 
esta indiferença generalizada que nos 
afasta dos nossos irmãos que sofrem, 

não esquecendo que no fim Deus per-

guntará a cada um de nós: Que fizeste 

do teu irmão?

A nossa Região ENS Cascais-Oeiras é 
composta por sete Setores, distribuídos 
pelas Vigararias de Cascais e de Oeiras, 
congregando aproximadamente 90 
Equipas de Nossa Senhora e caminhan-
do segundo os ritmos e dinâmicas da 
Diocese de Lisboa e, no que respeita ao 
nosso querido Movimento, em estreita 
comunhão com a Província Sul.

Nesta breve apresentação, iniciamos, 
precisamente, pela partilha em tor-
no do percurso participante de várias 
centenas de casais e conselheiros es-
pirituais das Equipas em preparação 
do Sínodo Diocesano de Lisboa em 
2016, sob o mote-desafio de “O so-
nho missionário de chegar a todos”. 
Com efeito, muitas equipas da nossa 
Região aderiram à interpelação do Se-
nhor Patriarca de levarmos “a alegria 
do Evangelho aos confins da terra”, 
de modo a que “nenhuma periferia 
fique privada da sua Luz”. Este tra-
balho de partilhar e sistematizar por  
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Marta e Gonçalo Castilho dos Santos
Casal Responsável da Região Cascais-Oeiras
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escrito, a partir dos casais e conselhei-
ros espirituais, primeiro em equipa e 
depois articulando-se ao nível paroquial 
e vicarial, tem sido muito exigente, é 
certo, mas também muito frutuoso no 
amadurecimento de propostas, ideias,  
(auto)críticas construtivas e, sobretudo, 
muita vontade de seguir o exemplo de 
Maria, “estrela da Nova Evangelização”, 
e erguer, assim, bem alto o sorriso 
cristão da Alegria da Fé, que o nosso 
querido Papa Francisco não se cansa de 
apregoar e, desse modo, nunca esque-
cermos de primeirear como cristãos 
envoltos nos “sinais dos tempos”.

Uma segunda alegria prende-se com 
a boa dinâmica de arranque das ativi-
dades nos diversos Setores: a partir de 
setembro e outubro com as habituais 
eucaristias de passagem de testemu-
nho e de responsabilidades, passando 
pelas reuniões alargadas entre os casais 
de ligação e os casais responsáveis de 
equipa, até aos sempre vibrantes mo-
mentos de reflexão em torno da espiri-
tualidade conjugal a partir de encontros 
de advento e de diversas atividades, por 
exemplo, em torno da solenidade do dia 
8 de dezembro. Este ano equipista fica 
desde já marcado pelo primeiro encon-
tro conjunto de formação para casais 
responsáveis de equipa e casais de li-
gação à escala da nossa Região e que, 
tendo recolhido boa aceitação da parte 
dos casais, pretenderemos repetir sem-
pre que os Setores assim o entendam.

Os Setores mobilizam-se agora, nesta 
fase, na organização, por exemplo, das 
já habituais equipas mistas entre três 
dos nossos Setores ou ainda dos Retiros 
Anuais que costumam orbitar no perí-
odo quaresmal e que, como se sabe, 
são sempre momento carinhosamente 
especial na vida das equipas e dos pró-
prios Setores das ENS. Este ano, por sua 
vez, vamos celebrar o Dia da Região 
no dia 18 de abril.

O Movimento na nossa Região tem- 
-se expandido em número de equipas, 
mas também no número de casais que 
tem permitido, paulatinamente, recom-
pletar equipas e reforçar a coesão e 
entreajuda orante e partilhante entre 
casais, viúvos e conselheiros espirituais. 
Pensamos, com efeito, que neste ano, 
provavelmente, culminarão esforços e 
o desabrochar de sementes lançadas 
à terra recentemente no sentido de 
consolidar o crescimento rápido e mar-
cante dos últimos anos em termos de 
número de novas equipas.

Antes de nos despedirmos e agradecer-
mos a vossa paciência e curiosidade em 
conhecerem um pouco mais da Região 
Cascais-Oeiras, permitam-nos que con-
voquemos, por favor, as vossas orações 
e, se puderem ou souberem, também 
as vossas sugestões e dicas a partir das 
vossas experiências relativamente a 
três preocupações a propósito da vida 
das nossas Equipas e respetivos casais 
(podem enviar-nos mensagens para 
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enscascaisoeiras@gmail.com): a persis-
tente dificuldade em mobilizar os casais 
para “a missa de primeiro Sábado das 
ENS”; as contrariedades crescentes na 
identificação de conselheiros espirituais 
e o modo de manter animadas e “li-
gadas” essas Equipas durante o período 
em que estão sem conselheiro espiritu-
al; e ainda, em linha com os objetivos 
da Supra Região Portugal, como atrair 
mais casais para a rede de oração dos 
Intercessores ENS e, dessa forma, mul-
tiplicar as alegrias e bem-aventuranças 
que só a oração pode trazer ao coração 
do Homem.

Terminamos, pois, com um grande 
bem-haja aos casais, viúvos e con-
selheiros espirituais da nossa Região 
Cascais-Oeiras pelo muito que temos 
vivenciado, espiritual e conjugalmente, 

com todos eles, mas também, em espe-
cial, desejando a todos vós, leitores da 
Carta, que continuem a responder afir-
mativamente à pergunta que o nosso 
fundador sempre colocava por ocasião 
do compromisso da Equipa, mas tam-
bém no recomeçar de um ano pastoral: 
“É a vontade de Deus que estejamos 
nas Equipas de Nossa Senhora?” Des-
sa forma, como sublinhava o Padre Caf-
farel, estaremos prontos a assegurar 
“uma participação nas Equipas de Nos-
sa Senhora que seja lúcida, firme, leal 
e marcada pelo sinal do sagrado” (in 
Editorial, n.º 15 das Cartas Verdes). Que, 
em particular, a Região Cascais-Oeiras 
esteja, assim, sempre pronta a “ousar 
o Evangelho” e a servir para o bem dos 
nossos casais e da Igreja!
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Província África

Caros amigos,

Este ano tivemos a Graça de ter con-
nosco a participar no EN 9 casais e 4 CE 
de Angola, Cabo Verde, Moçambique e 
São Tomé. É com muita alegria que os 
recebemos e com eles vivemos estes 
dias de encontro e de formação que se 
seguiu ao encontro. Dos casais e CE que 
vieram a Portugal para participar no EN 
e na formação, a Supra Região Portugal 
suportou as despesas do casal respon-
sável pela Região Moçambique e seu CE 
e do casal que veio em representação 
do Setor Cabo Verde e seu CE. Os outros 
7 casais e 2 CE assumiram as suas des-
pesas de deslocação, o que demonstra 
o grande interesse, empenho e dedica-
ção às ENS. Em espírito de partilha que 
nos une, todos os casais participaram 
nas despesas do EN. Bem hajam pela 
entrega e dedicação às ENS.

Guida e Luís Costa 
Casal Responsável da Província África

Ernestina  
e Benvindo Lopes
Equipa Sal 1,  
Setor Cabo Verde

SETOR CABO VERDE

Foi com muita alegria que fizemos par-
te do Encontro Nacional, nos dias 22 e 
23/11, em Fátima, que teve a partici-
pação de aproximadamente 1400 pes-
soas, entre as quais se teve o privilégio 
de contar com a presença de casais 
equipistas de várias regiões de Portu-
gal, Cabo Verde, Moçambique e Angola. 

Da nossa parte, como oriundos de Cabo 
Verde, podemos afirmar que foi uma 
experiência muito gratificante e praze-
rosa, pois estivemos em contacto com 
equipistas de diversas regiões e cultu-
ras em que foi possível compartilhar-
mos as nossas experiências e vivências.

Foram dias de bastantes reflexões e 
partilha, em que se falou sobre a famí-
lia e as dinâmicas sociais contemporâ-
neas, na influência mútua entre a socie-
dade e a família atual e na família como 
pertencente à Igreja. Tivemos também a 
oportunidade de rezar o terço na cape-
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linha, numa noite de chuva, bem como 
de participar na celebração eucarística 
na basílica e assistir às passagens de tes-
temunhos. Com isso aprendemos a ser 
mais casal, mais fiel ao movimento, indo 
de acordo ao objetivo do padre Caffarel. 

Com tudo o que foi vivido em Fátima, 
sentimo-nos com certeza mais renova-
dos e com uma visão mais ampla do 
movimento, em que se pode destacar a 
simplicidade e acolhimento, o espírito de 
partilha e entreajuda dos participantes, o 
que nos fez sentir que a vida das ENS é 
realmente uma missão de serviço. 

Bem hajam a todos.

Nos dias 22 e 23/11 tive a grande gra-
ça de tomar parte no Encontro Nacional 
das ENS da Supra Região Portugal, em 
Fátima. Foi efetivamente uma autênti-
ca graça de Deus e de Maria. Estando 
ao serviço do Movimento desde 2012, 
esta participação e o contacto direto 
com a realidade das equipas com maior 
história que as nossas em Cabo Verde 
fez-me perceber a beleza e a força das 
equipas. Voltei para Cabo Verde e para 
a minha equipa, Praia 6, determinado 
a dar o meu máximo pelo crescimen-
to do movimento e da espiritualidade 
conjugal. Aquilo que tive oportunida-
de de viver nos dois intensos dias em 

Fátima e nas sessões de formação em 
Lisboa, nos dias seguintes, estou agora 
a testemunhá-lo na minha equipa e no 
meu pré-setor. Agradeço a gentileza do 
convite e o extraordinário acolhimento 
que me foi reservado em terras lusas. 
Obrigado a todos. Paz e bem! 

REGIÃO MOÇAMBIQUE

Queridos e amados Chefes nossos 
Guida e Luís,

Como é bom ter-vos como nossos pais 
Provinciais de África... Não consegui-
mos exprimir o que nos vem na alma. 
O amor e carinho dado por vós desde a 
nossa chegada e partida de regresso a 
Moçambique. Lembramo-vos com mui-
tas saudades.

A nossa estadia aí em Portugal e em 
Fátima foi um verdadeiro encontro de 
equipa onde rezamos, partilhamos e 
pusemos em comum a vida do movi-
mento nas diversas realidades de cada 
país. Crescemos muito com a formação 
e enriquecemos no conhecimento. Fo-
ram várias etapas que nos marcaram 
profundamente. Entre elas: o encontro 
com vários casais equipistas, o terço em 
Fátima, a cerimónia da tomada de pos-
se, o recebimento de envio, etc.

Nós agradecemos a Deus e a vós.

Rosalina  
e António Gabriel
Casal Responsável  
da Região Moçambique

Frei Gilson Frede
CE da Equipa Praia 6,  
Setor Cabo Verde
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Deolinda e António Oliveira 
Casal Responsável da Província Angola

Província Angola

Caros amigos,

Pela graça de Deus, fomos chamados 
a dar continuidade à missão de casal 
provincial de Angola antes exercida 
pelo casal Cristina e João Batista, cuja 
entrega às ENS muito admiramos. Nes-
ta caminhada contamos com a oração e 
trabalho de todos os equipistas e como 
confidente Mamã Muxima na consoli-
dação e expansão do Movimento. Por 
isso, animados pelo encontro que en-
cerrou o ano pastoral das Equipas em 
Angola, para um período de repouso, 
exortamo-vos a estar atentos aos Sinais 
dos Tempos.

Diálogo entre o Pôr em comum e 
as “Makas” na tradição angolana

A Região Angola Centro escolheu, para 
a realização dos dois últimos retiros 
anuais, dois lugares “paradisíacos”, em 
2013 na Nossa Senhora das Águas, si-
tuada na foz do rio Kwanza, e em 2014 
em Bom Jesus, junto ao referido rio.

Em função das altas temperaturas que se 
registam em Luanda no mês de novem-

Regina  
e Domingos Manaça
Casal Responsável  
do Boletim e Imagem  
da Província Angola
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bro e dada a exiguidade de espaço para 
acolher o elevado número de equipistas 
presentes no interior dos santuários que 
se encontram nas referidas áreas, as 
árvores frondosas que ambos os locais 
acolhem ofereceram-nos o conforto e a 
paz que muitos de nós abandonámos, 
nas nossas zonas de origem, servindo- 
-nos de testemunhas de tudo quanto 
tratamos, à semelhança do que acon-
tece nas nossas sociedades tradicionais.

Os casais, embalados pelo acasalamento 
das águas do mar e do rio Kwanza, e sob 
proteção da Mamã Muxima, abriam-se 
para troca de impressões sobre as pre-
ocupações familiares, profissionais, cívi-
cas, sobre os seus sucessos e insucessos, 
descobertas, tristezas e alegrias, confor-
me a instrução da Carta das ENS.

Coube a Mamã Muxima o papel da au-
toridade no local, e as preocupações e 
ou sucessos de cada casal passaram a 
ser “Maka da comunidade Equipista de 
Angola”.

O cenário que nos acolheu, sobretudo na 
Nossa Senhora das Águas, era inspirador, 
e acrescia a esta recetividade o exemplo 
dado pelo mar, que está sempre dispo-
nível a receber a água do Kwanza e tudo 
o que ele carrega durante o seu cansa-
tivo percurso, em nome da fidelidade e 
da aliança entre ambos, engrandecendo 
aquela belíssima obra de Deus.

O Pôr em comum, nestes retiros, veio fa-
zer-nos reinterpretar umas das principais 
virtudes da nossa sociedade, que é a do 

diálogo franco e aberto entre os mem-
bros de uma comunidade, como são as 
ENS, e ajudar-nos a traçar, em conjunto, o 
caminho para a nossa santidade.

Notícias de Angola

A Região Angola Centro realizou o seu 
retiro anual na comunidade de Bom Je-
sus, nos dias 29 e 30 de novembro de 
2014, que marcou o encerramento do 
ano pastoral das ENS em Angola.

De entre as atividades realizadas, desta-
caram-se a apresentação do Novo Casal 
Provincial, Deolinda e António Oliveira, 
e a tomada de posse dos novos Casais 
Responsáveis de Setor da Região Ango-
la Centro (informações mais detalhadas 
sobre estes assuntos estão disponíveis 
no sítio da Internet das ENS, em www.
ens.pt, no separador ENS Portugal/An-
gola/Notícias).
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Caros amigos equipistas!

Quando decidimos dizer sim ao chama-
mento acreditávamos, tal como hoje, 
que o nosso movimento não deve ser 
encarado como complicado ou distan-
te mas sim aberto e dinâmico. 

Assim, entendemos que a integração 
nas ENS deve ser encarada como um 
contributo para o crescimento do casal 
dentro da sua própria relação, no seu 
matrimónio, mas também com todos 
os que nos rodeiam, um crescimento 
em sociedade. 

Para nós, a partilha de ideias sobre o 
tema de estudo e sobre outros aspe-
tos da nossa vida permite que o casal 
olhe para a vida em comum de uma 
forma rica, benéfica e positiva. 

É com essa ideia em mente que abra-
çamos esta missão. 

Assumimos a responsabilidade da Re-
gião Açores com a convicção de que é 
possível levar o movimento a todos os 
que nos querem receber, a todos os que 
estão dispostos a trazer algo de novo 
a este grupo, mas também, e princi-
palmente, com a certeza de que juntos 

Região Açores

Ana e Mário Jorge Cabral
Casal Responsável da Região Açores

conseguiremos transmitir o orgulho 
que sentimos em pertencer às ENS.

Assim, queremos agradecer ao Casal 
Responsável pela Região Açores, que 
agora cessou as suas funções, Gina e 
Anselmo Barcelos, à nossa equipa de 
base, aos guias espirituais e a todos os 
casais equipistas que nos acompanha-
ram nesta decisão.

Acreditamos, sinceramente, que jun-
tos conseguiremos pôr o movimento 
a trabalhar em prol de um objetivo 
comum, sendo este, e citando o Padre 
Henri Caffarel, “Ajudar todos os casais 
a caminhar para a Santidade. Nem 
mais nem menos”.

Pedimos a Nossa Senhora que nos aju-
de e nos ilumine nesta nova missão.
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Região Madeira

Sílvia e João Abreu
Casal Responsável da Região Madeira

Nesta Carta damos a palavra ao casal 
Odília e João Rodrigues que nos vai falar 
sobre o último EEN.

Encontro de Equipas Novas

No fim de semana de 8 e 9 de novembro 
de 2014, ano jubilar dos 50 anos das ENS 
na Madeira, realizou-se no Hotel da Encu-
meada, situado na freguesia da Serra de 
Água, o EEN, participando 28 casais de 
sete Equipas: Fx. 8, 29 e 30, Qª Grande 4, 
Cª Lobos 8, Fx. 31 e Garachico 1. 

O Encontro ajudou os casais a aprofun-
darem o conhecimento do carisma e do 
método do Movimento proposto para a 
vida pessoal, em casal, em Igreja e no 
Mundo, em ambiente de reflexão assen-
te em quatro pilares: “Quem nos guia”, 
“Para onde vamos”, “O que levamos”, 
“Quem vai connosco”, segundo a dinâ-
mica do caminho.

Na manhã de sábado, ainda o sol se es-
condia atrás das montanhas, começavam 

a chegar os casais, que foram sendo aco-
lhidos com muita alegria e carinho pela 
Equipa Animadora. Às 9h15 iniciava-se 
o Encontro com as boas vindas a todos 
pelo nosso CRR, Sílvia e João, que teve 
a amabilidade de estar presente durante 
os dois dias.

O Encontro foi decorrendo com normali-
dade. Os casais participaram com entu-
siasmo em cada etapa do Encontro, com 
espírito de entreajuda, comunhão, unida-
de, formando uma grande equipa.

A Vigília de oração foi o momento mais 
vivido interiormente, merecendo grande 
destaque na apreciação dos casais: “A vi-
gília foi espetacular”; “…algo inexplicável 
tocou o meu coração…”

O Encontro terminou, no domingo com a 
Celebração da Eucaristia, na Igreja Paro-
quial da Serra de Água, presidida pelo Pe. 
António Estêvão Fernandes, CE do Encon-
tro, e concelebrada pelo Pe. Isildo, pároco, 
e pelo Pe. Bonifácio, CE da Garachico 1 e 
Cª Lobos 8. Após a homilia, procedeu-se 
à cerimónia do Compromisso dos novos 
casais, na presença dos casais da Região 
Madeira, que encheram o templo para os 
acolherem em festa. 

Odília e João Rodrigues
Casal Responsável da  
Equipa Formadora do EEN 
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Reunião da Supra Região
Março de 2015, dia 13

Reunião do Colégio da Supra Região
Março de 2015, dias 14 e 15

Encontro de Equipas Novas (EEN)
Março de 2015, dias 7 e 8 – Província Norte
Abril de 2015, dias 18 e 19 – Província Sul

Encontros de Pilotos
Abril de 2015, dia 18 – Província Norte
Abril de 2015, dia 25 – Província Centro

Formação de Formadores
Maio de 2015, dias 9 e 10

Formação de Responsáveis de Setor
Maio de 2015, dias 30 e 31

Próximas atividades  
Supra Região Portugal 2015
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Servir na alegria

Mahassen e Georges Khoury 
Casal de Ligação da ERI à Zona Centro Europa

Chamar um casal libanês para a ligação 
da Zona Centro Europa poderá parecer 
estranho, uma vez que vimos da outra 
margem do Mediterrâneo; mas para nós 
é um sinal vanguardista do interesse 
que a Igreja manifesta pelos cristãos do 
Médio Oriente.

A nossa Zona estende-se do Oeste ao 
Leste e ao Norte da Europa, passando 
pelo Médio Oriente para, finalmente, in-
cluir a ilha Maurícia; além das duas SR 
França-Luxemburgo-Suíça e Bélgica, há 
5 regiões — Polónia, Alemanha, Líbano, 
Síria e ilha Maurícia — e equipas isola-
das na Bielorrússia, Hungria, Lituânia, 
Eslováquia, Ucrânia, Roménia, Norue-
ga, Jordânia, Abu Dhabi, Dubai e Qatar, 
o que requer uma atenção especial às 
diferentes especificidades e culturas.

Percebemos que o que é extraordinário 
não é o encontro com o outro, mas en-
trar em relação com ele. As nossas via-
gens são sempre precedidas de missas e 
de orações. A calorosa hospitalidade dos 
casais tem-nos permitido viver esta rela-
ção e crescer na capacidade de escuta.

Em Munique, em 2013, vivemos uma 
experiência que se revelou preciosa: 

aprendemos que basta escutar, abrir 
o coração e “revestir-se de humilda-
de para vencer os obstáculos”. Na 
Polónia, isso consegue-se através de 
um empenhamento apostólico anima-
do por um forte espírito de serviço. Na 
Hungria, o número de equipas aumen-
tou de 12 para 18, e o casal respon-
sável, que está muito interessado em 
transmitir a riqueza do Movimento, 
compromete-se a traduzir documentos 
e temas. O calor do acolhimento e o 
sentido da hospitalidade desses equi-
pistas tem aquecido os nossos corpos e 
os nossos corações.

Em março de 2014, em Namur, os 
nossos amigos belgas confiaram às 
nossas orações a preocupação com o 
envelhecimento do Movimento. Hoje a 
realidade é outra: há uma dezena de 
equipas em pilotagem e casais que se 
oferecem para servir o Movimento.

Na Zona, “todos têm a preocupação 
uns pelos outros”. A SR França-Luxem-
burgo-Suíça responde generosamente 
às solicitações das regiões diretamen-
te ligadas à ERI e das equipas isoladas 
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através de ajudas de solidariedade para 
a expansão, a difusão de muitos docu-
mentos e o acolhimento de casais para 
as sessões de formação.

Hoje, as ENS na ilha Maurícia, graças às 
sessões de formação organizadas pela 
ERI, estão em condições de realizar e 
animar novas sessões.

As nossas equipas isoladas fazem gran-
des esforços para traduzirem tudo nas 
suas línguas maternas; apreciam a ri-
queza da internacionalidade e têm sede 
de aprofundar a sua vida espiritual e de 
conhecerem melhor o pensamento do 
Pe. Caffarel. Dada a falta de oportuni-
dade para se desenvolverem nos seus 
países de maioria não cristã, no Médio 
Oriente, ou laica, na Europa, os casais 
encontram nas reuniões mensais um 
oásis de confiança e de entreajuda. Na 
Jordânia, impressionou-nos a beleza do 
espírito ecuménico: os membros das 9 
equipas pertencem a diversas Igrejas. 
Mas o que mais nos tocou foi ver os 

equipistas de Abu Dhabi e Dubai, que 
são casais sírios e libaneses emigrados 
por causa da guerra, que desejam per-
severar na sua vida espiritual apesar de 
dois grandes obstáculos: a falta de pa-
dres e a ausência de liberdade de culto 
fora dos locais das paróquias.

Na Síria, os equipistas dispersos en-
contram-se, na medida do possível, e 
entreajudam-se, apesar dos perigos de 
circulação.

No Médio Oriente, as equipas sofrem os 
perigos do integrismo muçulmano, que 
os leva a emigrar; o Líbano continua a ser 
um refúgio para os cristãos árabes; a sua 
Igreja assegura-lhes uma presença dinâ-
mica e uma ligação à Igreja universal.

No termo do nosso segundo ano de 
serviço, habita-nos uma profunda con-
vicção: quando “qualquer servidor” 
vive a alegria da relação com os seus 
irmãos e as suas irmãs, permite que o 
Espírito os transforme para navegarem 
em mar alto.
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De muitos modos e meios 
fala Deus ao seu povo

28

Filomena e Jorge Felizardo
Equipa Leiria 10, Setor Leiria B, Região Centro Sul

Imaginamos ter à nossa frente um 
grande grupo de amigos. De uns já so-
mos conhecidos. Para os que não nos 
conhecem, passamos a apresentar- 
-nos: somos o casal Filomena e Jorge 
Felizardo. À nossa família nuclear per-
tencem o Paulo, que, por sua vez, já 
constituiu a sua própria família com a 
Vera, e a quem Deus presenteou com 
um traquinita, mas lindo João, que no 
ano passado foi o nosso presente tra-
zido pelos Reis Magos. E a Susana, que 
idealiza o seu projeto de vida ao lado 
do Eduardo.

Na família equipista pertencemos à 
Equipa 10 do Setor B de Leiria.

Quando nos convidaram para escrever 
algo testemunhal para a Carta, a nos-
sa primeira tentação foi dizer não, e 
ainda argumentámos que os nossos 
conhecimentos literários eram mui-
to pobres. Mas em breves segundos 
mudámos de ideias: aqui estava mais 
uma vez Deus a dirigir-se a nós, de 
uma forma simples mas apelativa, a 
interpelar-nos para aproveitar esta 

ocasião de fazermos um dever de se 
sentar diferente, onde a nossa vida 
não seja apenas aquela fotografia que 
está na sala de jantar, mas seja vis-
ta como “um filme” com princípio e 
meio, mas o fim sempre inacabado… 
usando os mais diversos géneros (ro-
mance, comédia, drama...), em que os 
atores constroem o seu papel e con-
dicionam o desempenho dos outros, 
desde o dia em que entram até ao dia 
em que saem de cena. Por vezes esse 
filme é a cores, outras vezes com som-
bras e até a preto e branco (Obrigado, 
Fátima e Vítor, pela vossa inspiração 
no dia da Sagrada Família…).

Apesar de termos nascido em famílias 
católicas, que nos deixaram a fé como 
testemunho e herança, foi na grande 
família das Equipas de Nossa Senhora 
que crescemos e aqui vamos aprofun-
dado o amor que temos um ao outro e 
o Grande Amor que Deus tem aos dois.

Estávamos casados há dois anos quan-
do, de uma forma simples e muito ca-
rinhosa, o Padre Simões (já falecido) 
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nos convidou para participar numa reu-
nião de uma equipa de casais (ainda 
não oficializada). Fomos à experiência 
e ficámos até hoje: escusado será dizer 
que neste momento a equipa é para 
nós uma família.

Mas, como em qualquer família que se 
preze, as tarefas devem ser partilhadas. 
Com este espírito, ao longo destes anos 
fomos dando o nosso contributo. Cola-
borámos no Setor B de Leiria, fomos 
Casal Responsável de Setor durante 
alguns anos. Hoje, e como Casal Pilo-
to, sentimos a obrigação de partilhar 
e passar testemunho àqueles a quem, 
por graça, chamamos “filhos adotivos”.

Tivémos o privilégio de ter conhecido 
e privado de perto com tantos casais 
com quem, com os seus testemunhos 
de vida, de dedicação, de espírito de 
equipa e humildade, fomos aprenden-
do e que muito nos auxiliaram. Fomos 
também conhecendo conselheiros espi-

rituais que nos ajudaram e fortaleceram 
com o seu apoio e oração. Perdoem-
nos os outros, mas temos que lembrar 
a grande força que nos deu o Padre Luís 
Inácio no nosso início de missão como 
Casal Responsável de Setor. Mas, se de-
mos do nosso tempo e da nossa dispo-
nibilidade, o que recebemos foi muito 
mais. Temos a certeza de que, sem isso, 
não seríamos o casal que somos hoje…

“Já não sou eu que vivo, é Cristo que 
vive em mim.”

S. Paulo é o nosso Apóstolo eleito para 
os momentos de reflexão (eu, Jorge, 
vou mesmo mais longe quando digo 
que é o meu escritor preferido).

Com ele aprendemos que o Amor de 
Jesus Cristo para connosco é tão grande 
que temos a obrigação de O transmitir 
aos que nos rodeiam. Sem radicalis-
mos, mas com muito amor e a força 
do Espírito Santo, nós podemos teste-
munhar a Sua presença na nossa vida.  
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pai para entregar o seu corpo à terra 
e a sua alma a este Deus que ele me 
tinha ensinado a amar. Sem dúvida, os 
nossos pais foram os primeiros meios 
de que Deus se serviu para se colocar 
no nosso caminho. Serviu-se também 
de tantas outras pessoas que fomos 
encontrando, mesmo aquelas que têm 
ideologias diferentes das nossas.

Deus está presente quando, no início 
do dia, meditamos na Sua Palavra e, 
olhando pela janela, podemos contem-
plar a bela natureza que põe em frente 
aos nossos olhos. Aí apetece-nos dizer:

– Obrigado, ó Pai, por acreditares em 
nós como instrumento da Tua presença 
no mundo de hoje.

VIDA DE CASAL

A presença de Deus é a grande alavan-
ca que dá força ao nosso caminhar, nos 
momentos de dificuldades e facilidades 
que o compõem.

Em jeito de conclusão:

Deus esteve presente na nossa vida no 
momento dos ”pequenos milagres” do 
nascimento dos nossos filhos e neto, 
mas também nos momentos em que 
de mãos dadas e lágrimas nos olhos os 
vimos entrar na sala de operações para 
pequenas cirurgias…

Esteve presente na nossa vida no mo-
mento de festejar os 50 anos de casa-
dos dos meus pais (Jorge), mas tam-
bém no momento de dor em que eu, 
Filomena, dei o último beijo ao meu 
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A Igreja em Notícia

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

O Papa Francisco e o ano 2014 – De 
entre as realizações do papa Francisco 
em 2014, ficará especialmente marca-
da a sua liderança à frente da Igreja Ca-
tólica para enfrentar a crise da família. 
As bases do Sínodo dos Bispos realizado 
em outubro passado, foram plantadas 
em novembro de 2013, quando o Va-
ticano enviou um questionário aos bis-
pos do mundo inteiro. No começo de 
2014, consultas iniciais deram continui-
dade aos preparativos para o Sínodo e, 
em junho, os resultados do questionário 
foram discutidos e publicados. Em ou-
tubro, ocorreu o histórico Sínodo, cuja 
segunda e última sessão terá lugar no 
segundo semestre de 2015. Para esta 
segunda etapa foram divulgados os 
“Lineamenta” também com questões 
sérias e pertinentes, que seria bom que 
interessassem a todos os Equipistas das 
ENS e do mundo inteiro.

A família tem recebido forte ênfase 
no papado de Francisco, que, de mui-
tas formas, tem lembrado ao mundo a 
importância e o valor de cada membro 
da família humana, desde o ainda não 
nascido até ao idoso mais vulnerável.

Assassinato de cristãos – Em 2014 
foram mortos no mundo, de forma 
violenta, 26 agentes pastorais, mais 3 
do que em 2013. Entre eles havia 17 
sacerdotes, 1 religioso, 6 religiosas, 1 
seminarista e 1 leigo. 

Nos últimos dez anos (2004 a 2013) fo-
ram mortos em todo o mundo 230 agen-
tes pastorais, dos quais 3 eram bispos.

Mas o número de cristãos assassinados 
por causa da sua fé é ainda mais alar-
mante: mais de 20 cristãos morrem dia-
riamente vítimas de perseguição política 
ou religiosa. O número de mártires do 
Evangelho chega a quase um por hora, 
segundo Javier Rupérez, membro da 
Real Academia de Ciências Morais e Po-
líticas, de Espanha, e autor do estudo “A 
perseguição aos cristãos no século XXI”.

Segundo Rupérez, os casos que apare-
cem nos media são apenas a ponta do 
iceberg: “Eles (…) são amostras violen-
tas de uma tendência conhecida e multi-
plicada por todo o período contemporâ-
neo e não podem ser entendidos como 
eventos isolados e, portanto, insignifi-
cantes”, lamenta o estudioso, que des-
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taca que o número de cristãos mortos 
nos últimos 10 anos chega aos 100 mil.

Obra da Rua admite encerrar em Por-
tugal – O Diretor Nacional da Obra da 
Rua, Padre Júlio Pereira, por ocasião da 
comemoração dos 75 anos da primei-
ra casa da Obra, em Miranda do Corvo, 
expressou a ideia de poder acontecer 
a Obra ter de fechar, em Portugal, as 
suas “Casas do Gaiato”, devido a estar 
a ser alvo, com persistência, de imposi-
ções de natureza técnica e burocrática. 
Estas contínuas propostas acabam por 
desvirtuar todo o carisma e intuição do 
Pai Américo. A Obra da Rua nasceu da 
espontaneidade do Padre Américo (já 
em processo de canonização adianta-
do), de forma simples e livre, para estar 
ao serviço dos mais desfavorecidos, e 
assim quer continuar.

O Padre Américo, embora sendo senhor 
de uma grande pedagogia, não a estu-
dou nos livros, mas aprendeu-a viven-
do com os mais pobres do seu tempo. 
Aprendeu-a também na contemplação, 

na oração, na leitura do Evangelho, na 
meditação e na prática, mesmo de ou-
tras pessoas.

O “dom do leite” – No dia da Festa do 
Batismo do Senhor é costume o Papa 
administrar o batismo a várias crianças. 
Este ano foram 33. No momento da 
homilia, lembrou: “Qual é o alimento 
substancial que Deus nos dá? É a Sua 
Palavra: a Sua Palavra faz-nos crescer, 
faz-nos dar bons frutos na vida, como 
a chuva e a neve fazem bem à terra 
e a tornam fecunda. Assim vós, pais, e 
também vós, padrinhos e madrinhas, 
avós, tios, ajudareis estas crianças a 
bem crescer se lhes derdes a Palavra 
de Deus, o Evangelho de Jesus (…) Vós, 
mães, dais aos vossos filhos o leite (…). 
Aquilo que faz o leite para o corpo, a 
Palavra de Deus faz para o Espírito: a 
palavra de Deus faz crescer a fé. E gra-
ças à fé nós somos gerados por Deus.  
É o que acontece no batismo.”

(Recolha na “Agência Ecclesia” pelo Pe. Carlos 
José Delgado)

Para esta segunda etapa foram 
divulgados os “Lineamenta” 

também com questões sérias e 
pertinentes, que seria bom que in-

teressassem a todos os Equipistas 
das ENS e do mundo inteiro.
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A METODOLOGIA DAS ENS

Henry Caffarel 
Fundador das ENS

Reunião de equipa  
– pequena Ecclesia*

Esta pequena reunião de casais, es-
posa do Cristo, dá-se a Cristo e torna- 
-se Corpo de Cristo. Cristo apodera-se 
destes homens e destas mulheres, 
ali em reunião. Cristo comunica-lhes 
a sua vida profunda, comunica-lhes 
o seu amor ao Pai e comunica-lhes o 
seu amor aos homens: estes dois bati-
mentos do Coração de Cristo. 

Cristo presente na vossa pequena As-
sembleia, quer inocular em vós este 
amor ao Pai que nele vibra e este 
amor aos homens, de cuja salvação 
está sedento. Portanto, toda a Eccle-
sia, toda a reunião de cristãos em 
nome de Cristo, culmina numa comu-
nhão com Cristo. A Assembleia e Cris-
to não fazem senão um, a Assembleia 
e Cristo voltam-se para o Pai, para O 
louvar. A Assembleia e Cristo voltam- 
-se para o mundo imenso que fica 
para lá das paredes da casa, na ânsia 
de levar a esse mesmo mundo a men-
sagem de Cristo. 

A pequena Ecclesia é o Corpo de Cristo, 
e isto significa que, tomada por Ele, 
vibra da Sua Vida, da Sua Comunhão, 
do Seu Duplo Amor. 

E finalmente, último aspeto 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 
ato do Cristo elevado aos céus, é pre-
cisamente o de dar, de enviar o Espí-
rito. O Espírito é a vida divina comu-
nicada aos homens, é o seu Espírito 
que faz com que estes homens e estas 
mulheres vibrem com o Seu zelo. Na 
pequena Ecclesia que formais na reu-
nião de equipa, Jesus Cristo está pre-
sente e a sua ação misteriosa sobre 
cada um de vós consiste em infundir 
em vós o Espírito, na medida em que 
O acolherdes. E o Espírito Santo, à me-
dida que encontra almas acolhedoras, 
torna-se todo vibração; e em cada um 
de vós e na assembleia inteira, ecoa 

*  Extratos adaptados de “A Ecclesia”, conferência realizada pelo Pe. Henri Caffarel em São Paulo (Brasil), 
em julho de 1957, dirigida aos Casais Responsáveis das ENS (a continuar na próxima Carta).
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esta voz, que é o grito do Espírito Santo 
de que nos fala São Paulo: “Abba, Pa-
ter”, “Pai, Pai”. Eis qual é a grande ora-
ção da pequena Ecclesia invadida pelo 
Espírito Santo. Identificada com Jesus 
Cristo, ela grita esta grande oração do 
Filho: “Pai, Pai”. 

Portanto, na vossa reunião de equipa 
ides encontrar Cristo que está presen-
te, conforme prometeu; e, por sua vez, 
Cristo dar-vos-á o Espírito. E Cristo, pelo 
Espírito, leva-vos ao Pai, para cantardes 
o Seu louvor e para orardes por todos 
os irmãos.

Resumindo esta segunda parte, que in-
titulei de “O Mistério da Ecclesia”:

A pequena Ecclesia é uma célula da 
Igreja, Cristo está presente na pequena 
Ecclesia. A pequena Ecclesia é a esposa 
de Cristo e com Ele estabelece um diá-
logo. Cristo apossa-se dela para lhe co-
municar o seu duplo amor. A pequena 
Ecclesia descobre então em Cristo e por 
Cristo o Espírito Santo que Cristo lhe co-
munica e assim descobre o Pai, ao qual 
o Espírito Santo a conduz. 

MÍSTICA DA ECCLESIA 

Mas, para que uma reunião de cristãos 
seja uma Ecclesia, há várias condições a 
satisfazer. É precisamente destas condi-
ções que eu quero falar a seguir:

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, 
será feito na medida de tua fé”. 

Quando estais reunidos, à noite, em 
casa de um casal equipista para a reu-
nião mensal, escutai Cristo que a todos 
pergunta: “Credes? Será feito na medi-
da de vossa fé”. Depende da vossa fé 
que a reunião seja uma Ecclesia. 

Daí a necessidade imprescindível de 
fazer adquirir aos membros da equipa 
esta visão de fé. Que não encarem a 
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 no meio deles...

A pequena Ecclesia  
é a esposa de Cristo e com  
Ele estabelece um diálogo.  
Cristo apossa-se dela para 
lhe comunicar o seu duplo 
amor. A pequena Ecclesia 
descobre então em Cristo  
e por Cristo o Espírito Santo 
que Cristo lhe comunica e 
assim descobre o Pai, ao qual  
o Espírito Santo a conduz. 
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Fátima e António Carioca
Equipa Almada 9, Setor de Setúbal, Região Lisboa 1

A linguagem divina

“Muitas vezes e de diversos modos fa-
lou Deus outrora a nossos pais pelos 
profetas. Ultimamente falou-nos por 
seu Filho …” (Heb 1, 1-2)

Quantas e quantas vezes (em especial 
em ocasiões de fragilidade) esperamos 
que Deus nos diga “alguma coisa” (nos 
aconselhe, nos ajude a decidir, nos con-
forte,…), ao ponto de chegarmos a pôr 

em causa se Deus nos fala realmente. 
Mas a resposta para as nossas inquie-
tações está clara na passagem da Carta 
de S. Paulo acima.

Sabemos que Deus nos fala de mui-
tos modos, por exemplo, na Eucaristia, 
na oração, nos gestos e palavras dos 
que nos rodeiam, nos acontecimentos 
do dia a dia. Porém, não sendo, como 
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vimos, a única, a forma mais notória 
pela qual Deus comunica connosco é 
através da Sua Palavra, transmitida 
aos discípulos, mas ainda hoje dirigi-
da a cada um de nós.

Não é por acaso que, com o objetivo 
de ajudar os casais a caminhar para 
a santidade, as ENS nos propõem, 
dentre os vários PCE, a escuta regu-
lar da Palavra de Deus. A escuta da 
Palavra tem dois objetivos principais: 
o conhecimento cada vez mais com-
pleto de Deus (dar-Se a conhecer, 
revelar o Seu projeto de amor pelos 
homens, comunicar a Sua vontade,…) 
e fazer com que cada um se sinta 
cada vez mais como instrumento de 

Deus na sua vida do dia a dia. Escutar 
a palavra de Deus é pois conhecer a 
vontade de Deus para cada um de nós 
(nas circunstâncias reais de cada um) 
e atuar de forma a pô-la em prática. 
A Sua Palavra é fonte de inspiração e 
de energia para crescer como pessoa, 
como casal e como cidadãos empe-
nhados na construção de um futuro 
mais solidário.

Contudo, não basta abrir ao acaso 
as escrituras e ler alguma passagem 
como se fosse um romance. Para que 
essa palavra se transforme num diálo-
go é necessário que seja meditada e 
rezada, deixando que através do Espí-
rito Santo ela atue em nós.
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Na nossa equipa, a meditação partilha-
da das leituras é um momento de gran-
de riqueza e onde verdadeiramente 
sentimos a voz de Deus, transmitida por 
cada um dos elementos da equipa. As 
reflexões a partir dos diversos pontos 
de vista, a forma de as partilhar, o con-
teúdo e os resultados práticos que cada 
um sentiu na sua vida são a oportuni-
dade de cada um “se enraizar mais no 
Evangelho”, como dizia S. João Paulo II.

“A escuta da Palavra é como um “ba-
nho de Deus”. Quando te submetes 
a um banho de sol, há dias em que 
sentes prazer, outros em que preferias 
estar noutro lado, e outros em que per-
guntas para que te serve o bronzeado. 
Não interrompas porém a tua cura de 
Deus. Ele continuará purificando a tua 
alma, o teu ser, a tua vida” (Anónimo).

Sentimos que Deus comunica connos-
co também em outros momentos: no 
dever de se sentar, onde, pelas suas 
características próprias, as palavras do 
cônjuge ecoam em nós como as pró-
prias palavras do Senhor, que nos inter-
pela e nos anima a melhorar; na ora-
ção (sobretudo conjugal, familiar ou de 
equipa), onde a partilha dos demais de 
novo nos fala e nos toca nos aspetos 
mais sensíveis; na vida diária, através 
dos filhos, dos amigos, dos colegas de 
trabalho, de todos aqueles com quem 
falamos, que nos ajudam e que ajuda-
mos, das notícias, dos acontecimentos 
que vivenciamos,...

A viagem dos Magos desde o Oriente, 
lembrou o Papa Francisco (6/Jan/ 
2015), é “um caminho rumo ao encon-
tro com Cristo. Eles mostram-se atentos 
aos sinais que indicam a Sua presença; 
são incansáveis ao enfrentar as dificul-
dades da busca; corajosos ao tirar as 
conclusões de vida derivantes do en-
contro com o Senhor. A vida é esta: a 
vida cristã é caminhar, permanecendo 
atento, incansável e corajoso. Assim ca-
minha o cristão.”

Assim acreditamos também nós que, 
se nos mantivermos atentos, reparare-
mos que Deus nos fala continuamente 
através dos sinais que indicámos ante-
riormente, e onde a equipa tem sido 
realmente a grande porta-voz das pa-
lavras que Deus nos quer trazer. Resta 
perseverar e ter a coragem de tornar 
viva, na nossa vida, a Palavra de Deus. 
E tal como Maria, procurarmos “guardar 
todas essas palavras no nosso coração”.
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QUEM É O PADRE CAFFAREL?

Isabel e Augusto Veiga de Miranda
Casal responsável pela Equipa de Reflexão  
e Aprofundamento do Pensamento do Padre Caffarel

Transfiguração do Amor 

De Henri Caffarel, “Mystère et Mysti-
que du Mariage”, número especial de 
L’Anneau d’Or, 1953 :

“O amor é coisa de Deus pois traz em si 
um reflexo da Trindade e porque, com 
todo o seu impulso, ele tenta imitar a 
Trindade. À escala da experiência hu-
mana, da consciência pessoal, ele re-
vela-se mais como um instinto, como 
uma dessas necessidades elementares, 
semelhantes à fome, à sede, ao instinto 
de conservação.

... Seria com efeito inadmissível usar 
duas linguagens opostas: uma que re-
fugiasse o amor em Deus, outra que 
o fizesse resvalar para a animalidade. 
É justamente nas suas exigências mais 
instintivas, mais vitais, que o amor re-
vela a grandeza religiosa e a sua voca-
ção divina. 

... O amor vem de Deus.

... Este amor, porque é essencialmente 
humano, é ao mesmo tempo uma rea-
ção corporal, ato de alma e de vonta-
de. Ele é mesmo, sobretudo, um ato de 
alma, porque o homem é antes de mais 

espírito, porque a alma é o que faz do 
homem homem...  

... Enquanto as outras atividades natu-
rais não produzem senão coisas, o amor 
é chamado a criar o homem, é dele que 
Deus espera aqueles que serão os seus 
filhos de adoção.

Em nenhuma outra atividade de ordem 
natural, a cooperação divina é tão com-
prometida. A ação procriadora implica, 
por assim dizer, uma cooperação cria-
dora, uma vez que o filho, não pode 
existir sem alma e só Deus pode criar 
almas. 

O que vamos dizer poderá parecer ini-
cialmente chocante. Mas não é senão 
uma maneira particular de apresentar 
uma verdade tradicional, demasiado 
essencial para que não se proclame. Em 
nenhuma atividade, de ordem natural, 
Deus está tão presente como lá, no ato 
de procriar, porque em nenhuma parte 
a sua ação é tão imediata.

... Amor ex Deos natus est. O amor é 
então coisa de Deus. Pecar contra o 
Amor é pecar contra Deus, lá mesmo 



38 39

QUEM É O PADRE CAFFAREL?

onde Deus está mais presente, na or-
dem natural, repetimos...

Pecar contra o amor é também pecar 
contra a raça humana (contra os filhos), 
contra esta humanidade que Deus fez à 
sua semelhança e que amou ao ponto 
de lhe dar o seu Filho único.

... O Verbo fez-se carne e habitou entre 
nós. Desde então, a natureza humana 
não é simplesmente natureza humana. 
Os homens são irmãos do Verbo, mem-
bros de Cristo, filhos de Deus, templos 
do Espírito Santo. Eles são uma linha-
gem santa, uma linhagem divinizada.

Em consequência, esta realidade tão 
totalmente humana que é o amor con-
jugal mudou também. Ela deixou de ser 
simplesmente humana, ela é realidade 
de graça, ato de vida divina, exercício 
de caridade, e o fogo que nela arde é o 
que Cristo trouxe à terra, o fogo celeste 
que alumia o Espírito.

Então, quando falamos de amor con-
jugal, desde logo é necessário pensar 
nesta dignificação maravilhosa.

... Quereríamos falar do amor conjugal 
mostrando como, desde já, no seu quo-
tidiano, ele se alarga até se arrebatar, 
ou melhor, até se transfigurar, num 
amor mais totalmente humano e divi-
no também, que é a pura e generosa 
caridade cristã.

Com efeito, é urgente na nossa época, 
mais que noutras, fazer ver àqueles 
que receberam o sacramento do ma-
trimónio todo o esplendor, o imaterial 
esplendor, do seu estado de casados… 
Afim de que eles saibam a que Espírito 
pertencem e o que é transmitir a vida 
na geração dos filhos de Deus; para que 
eles vejam como o seu estado de ca-
sados os santifica, como ele os irmana 
aos santos, como a sua união vive de 
um amor superior que é capaz de sus-
tentar as suas almas nos dias em que 
as contrariedades ou as privações ve-
nham impor-se aos corpos.

“O dever é urgente, também, de inten-
sificar, naqueles e naquelas que Deus 
encarregou de formar futuros chefes 
de família, um respeito pelo casamento 
suficientemente entusiasta, persuasivo 
para que seja contagioso.” (Emile Mursch)

Em nenhuma atividade, de  
ordem natural, Deus está tão  
presente como lá, no ato de  
procriar, porque em nenhuma  
parte a sua ação é tão imediata.
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Pe. Armindo Vaz  
CE das equipas Paço de Arcos 2, Parede 14 e Porto Salvo 6, Região Cascais-Oeiras

A oração de intercessão  
na Bíblia

Se a oração é a pedra de toque da fé 
cristã, a oração de intercessão é a pro-
va real da oração. Ao rezar e ao reco-
mendar a oração de intercessão, Jesus 
garante que é sempre atendida: “Dis-
se Marta a Jesus: «...eu sei que Deus 
te dará tudo o que lhe pedires»... Jesus 
levantou os olhos para o alto e disse: 
«obrigado, Pai, por me teres escuta-
do; eu sei que sempre me escutas»” 
(Jo 11,21-22.41). Mas mais frequente-
mente a eficácia é garantida à oração 
dos discípulos: “pedi e vos será dado, 
procurai e encontrareis, chamai e sereis 
atendidos” (Mt 7,7-11). Jesus mostra 
em parábolas que Deus é quase força-
do a atender a oração dos seus fiéis (Lc 
11,5-8: do amigo importuno; 18,1-8: da 
viúva importuna). Lucas põe esta inter-
rogação dramática na boca de Jesus: “e 
Deus não fará justiça aos seus eleitos 
que clamam a ele dia e noite?... digo- 
-vos que depressa lhes fará justiça” (18-
7-8). Paulo é convincente: “Recomendo 
que façais pedidos, orações, súplicas e 
ação de graças em favor de todos os 

homens [...] a fim de que levemos uma 
vida calma e serena, com toda a pieda-
de e dignidade” (1Tm 2,1).

Todavia, há dois mil anos que os cris-
tãos intercedem uns pelos outros, pela 
paz, pelo fim do terrorismo sórdido e 
vil, pela não-violência, sem obterem 
resultados desejados. Faz sentido pedir 
na oração? À partida, sim, já que Jesus 
ensinou a rezar: “Pai nosso..., livra-nos 
do mal”. A oração de petição é coeren-
te com a fé em Deus bondoso: porque 
é salvador, pedimos-lhe que salve o 
desvalido: “Não tendes porque não pe-
dis; pedis e não recebeis, porque pedis 
mal…; a oração fervorosa do justo tem 
muito poder” (Tiago 4,3 e 5,16). Mes-
ma ideia em 1Ped 3,12: “os olhos do 
Senhor olham para os justos e os seus 
ouvidos escutam a sua oração”.

A boa oração de intercessão não quer 
convencer Deus a intervir fisicamente 
no mundo, para dele erradicar o mal: 
Deus não intervém de fora no mundo, 
pois, para a fé, já está nele. A oração 
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de intercessão visa transformar o 
orante conforme ao espírito dela. Ela 
é uma palavra dirigida não só a Deus 
mas também ao orante. O filósofo di-
namarquês Kierkegaard escreveu: “A 
pessoa ‘imediatista’ pensa e imagina 
que, quando reza, o importante é que 
Deus escute o seu pedido. Todavia, no 
verdadeiro... sentido, é exatamente o 
contrário: a verdadeira relação na ora-
ção não é quando Deus ouve aquilo 
que se lhe pede, mas quando o orante 
continua a rezar até que ele é aquele 
que ouve, que ouve o que Deus quer. 
Assim, a pessoa ‘imediatista’... faz 
pedidos na sua oração; o verdadeiro 
orante só presta atenção” (em The 
Oxford Book of Prayer, p. 259).

A oração de petição não pretende 
pressionar a vontade de Deus à feição 
da do orante; nem visa informar Deus 
das nossas necessidades (“o vosso Pai 
sabe o que necessitais antes de lho 
pedirdes”: Mt 6,8). Intenta gerar no 

orante as condições para que se rea-
lize o plano salvífico de Deus e para 
aceitar situações humanas inevitáveis.

Quem reza empenha-se em colaborar 
com Deus – como Jesus – optando por 
combater o mal. Não faz sentido pedir 
a Deus a paz e entrar logo em rixas, 
maledicências, calúnias. A oração de 
petição é sempre começo de respon-
sabilidade para o orante em relação 
ao que pediu: deve saber que Deus 
precisa da sua mediação para ir ao 
encontro do pedido.

A verdadeira oração de intercessão 
une o orante com Deus; e só por isso 
já se deve considerar eficaz. Mesmo 
sem a resposta correspondente ao pe-
dido material, é sempre atendida, na 
medida em que sente que Deus e a 
sua Palavra se dão a ele: quem quer 
o que Deus quer tem tudo o que quer.
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ENTRARAM PARA AS ENS

Acolhemos com muita alegria as equipas 
que entraram para o Movimento

ALGUEIRÃO 8

ALGUEIRÃO 9

CASCAIS 12

FUNCHAL 31

GARACHICO 1

LISBOA 233 H

LISBOA 234 G

LISBOA 236 J

MONTE ABRAÃO 2

OEIRAS 3

SINTRA 4

SINTRA 5

TIRES 6
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PARTIRAM PARA O PAI

✝  Padre Henrique Faria
2014-03-10, Equipa Braga 13, Setor Braga, Região Norte

✝  Alberto Vieira Gomes
2014-03-21, Equipa Lamego 4, Setor Lamego, Região Norte

✝  Padre Rui Botelho
2014-04-08, Equipa Lamego 5, Setor Lamego, Região Norte

✝  Madalena Augusta Costa Azevedo
2014-04-24, Equipa Famalicão 4, Setor Famalicão, Região Norte

✝  Nuno Cunha Soares
2014-07-12, Equipa Porto 149, Setor F, Região Porto

✝  Adelino Abreu Coelho Lima
2014-07-16, Equipa Guimarães 1, Setor Guimarães, Região Norte

✝  Tomás José Reis
2014-08-22, Equipa Lamego 1, Setor Lamego, Região Norte

✝  Padre Honório Neves Santos
2014-08-31, Equipa Lisboa 96, Setor Lisboa D, Região Lisboa 2

✝  Cármen Cruz Cavazo Macedo Alvim
2014-09-11, Equipa Guimarães 5, Setor Guimarães, Região Norte

✝  Hugo Carlos Valentim
2014-10-16, Equipa Paiões 1, Setor Sintra A, Região Sintra/Oeste

✝  Maria Alice M. Sarmento Matias
2014-10-24, Equipa Aveiro 11, Setor Aveiro A, Região Centro Litoral

✝  Ana Maria Castela Oliveira
2014-11-22, Equipa Rio de Mouro 1, Setor Sintra A, Região Sintra/Oeste

✝  José Manuel Sousa Pinto
2014-12-01, Equipa Porto 5, Setor Porto C, Região Porto

✝  Hercílio Oliveira
2014-12-04, Equipa Montelavar 1, Setor Sintra C, Região Sintra/Oeste

✝  Alfredo de Melo Gamboa
2014-12-05, Equipa Ponta Delgada 18, Setor Açores Oriental, Região Açores

✝  Maria Helena Henriques
2014-12-07, Equipa Porto 70, Setor Porto I, Região Porto

✝  Vítor Pinto
2014-12-29, Equipa Sal 1, Setor Cabo Verde, Província África

✝  Rui Órfão Pereira
2015-01-22, Equipa Sintra 4, Setor Sintra C, Região Sintra/Oeste

✝  Manuel Marques Aguiar
2015-01-26, Equipa Porto 11, Setor A, Região Porto

“Eu sou a Ressureição e a Vida; aquele 
que crê em Mim, ainda que esteja morto, 
viverá; e todo aquele que vive e crê em 
Mim, não morrerá eternamente” Jo II,25-26
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LIVROS RECOMENDADOS

Os desafios da Nova Evangelização
D. António Couto, Lisboa, Paulus, 2014.

Esta obra, da autoria de D. António Couto, bispo de 
Lamego, surge na sequência do Sínodo dos Bispos de 
2012 sobre “A nova evangelização para a transmissão 
da fé cristã”. D. António Couto, que esteve presente 
nos trabalhos do Sínodo, apresenta aqui, num estilo 
muito próprio, e usando uma linguagem poética 
mas de fácil entendimento, um conjunto de textos 
valiosos, anteriores e posteriores ao Sínodo, sobre a 
missão de evangelizar. Como complemento, dedica 
também um capítulo à Exortação Apostólica “Evan-
gelii Gaudium”, do Papa Francisco. 

O presente livro tem como base a consulta que 
a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos efetuou 
à Igreja Universal sobre a realidade da famí-
lia contemporânea e os desafios que a mesma 
enfrenta. As respostas ao Documento Preparatório do Sínodo, publicado 
em novembro de 2013, foram numerosas, tendo sido provenientes de Conferên-
cias Episcopais, Sínodos das Igrejas Orientais, departamentos da Cúria Romana, 
universidades, especialistas sobre a temática da família, dioceses, paróquias, 
grupos, movimentos ou simples fiéis. Todo esse manancial reflexivo foi organizado 
em texto para facilitar os trabalhos da III Assembleia Extraordinária do Sínodo dos 
Bispos, ocorrida em outubro de 2014, e preparar a Assembleia Geral Ordinária de 
outubro de 2015, de onde se espera saírem linhas adequadas de ação pastoral. 
Estamos, assim, perante um documento fundamental para todos os que se preo-
cupam com as questões da família hoje.

Os desafios pastorais da família  
no contexto da evangelização
III Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo 
dos Bispos e Antonio Spadaro, S.J. (comentário), 
Lisboa, Paulinas, 2014.
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