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EDITORIAL

Fátima e Eduardo Frutuoso 
Casal Responsável da Comunicação

Contemplar o rosto  
da misericórdia

“O individualismo do mundo atual leva-
-nos a aproximarmo-nos dos outros 
quando esse encontro seja proveitoso 
para nós; caso contrário, a presença dos 
outros é-nos indiferente.”

Este pequeno excerto de introdução 
à reunião 7 do tema de estudo deste 
ano, “Viver a missão com alegria”, co-
loca-nos perante a dureza da realidade 
que observamos no quotidiano, e que 
se apresenta, infelizmente, como uma 
das características marcantes da socie-
dade contemporânea. De facto, assisti-
mos a um individualismo crescente, po-
tenciado pelo processo de globalização 
e pelos avanços da ciência e da técnica, 
que nos fornecem um conjunto de fer-
ramentas extraordinárias para aceder a 
todo o tipo de informação e para co-
municar à distância, mas que não pro-
movem o contacto pessoal, cara a cara, 
substituindo-o cada vez mais pelo uso 
dos meios tecnológicos ao dispor. 

Esta situação torna os indivíduos mais 
ciosos do seu espaço e mais intoleran-
tes face a atitudes e comportamentos 
dos outros que possam afetar esse uni-

verso pessoal. Daí à indiferença face à 
presença do outro e às suas fragilidades 
vai um pequeno passo…

A luta contra este fenómeno é, por isso, 
uma obrigação fundamental de todos os 
cristãos. Quem se sente tocado e vive o 
amor de Deus não tem como ignorar o 
outro. Transmitir a “Boa Nova”, diz-se na 
mesma introdução à reunião 7 do cader-
no de temas acima referido, é “sair com 
um rosto sorridente, com a mão estendi-
da ao encontro do outro, oferecendo um 
abraço afetuoso que transmite o amor 
misericordioso de Deus”.

A misericórdia, escreve o Papa Francisco 
na Bula de Proclamação do Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia, Misericor-
diae Vultus, é “a arquitrave que suporta 
a vida da Igreja”. Por isso, é tempo de 
a Igreja “assumir o anúncio jubiloso do 
perdão”, sem o qual a vida será “infe-
cunda e estéril, como se se vivesse num 
deserto desolador” (MV 10).

Este deserto, no mundo contemporâ-
neo, chama-se solidão. É essa uma das 
consequências mais dramáticas do indi-
vidualismo, que corrói os fundamentos 



EDITORIAL

do sentido comunitário da existência 
humana e lhe rouba a alegria e a paz.

Perante este cenário, somos chamados 
a evangelizar “no deserto”. Porque “no 
deserto”, diz o Papa Francisco na Evan-
gelii Gaudium, “existe sobretudo a ne-
cessidade de pessoas de fé que, com as 
suas próprias vidas, indiquem o cami-
nho para a Terra Prometida, mantendo 
assim viva a esperança” (EG 86).

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia 
do Pai”, acrescenta o Papa (MV 1).  
O exercício da misericórdia passa, as-
sim, por anunciar Jesus aos outros e fi-
xar n’Ele o olhar “para nos tornarmos 
nós mesmos sinal eficaz do agir do 
Pai”. Isso só se consegue contemplan-
do “o mistério da misericórdia”, que é, 
nas palavras do Papa, “o ato último e 
supremo pelo qual Deus vem ao nosso 

encontro”, “a lei fundamental que mora 
no coração de cada pessoa, quando vê 
com olhos sinceros o irmão que encon-
tra no caminho da vida” e o trilho “que 
une Deus e o homem, porque nos abre 
o coração à esperança de sermos ama-
dos para sempre, apesar da limitação 
do nosso pecado” (MV 2).

Neste número da Carta, o nosso Mo-
vimento convida-nos a contemplar o 
rosto da misericórdia e a sermos sinal, 
para os outros, da misericórdia do Pai. 
Que os textos aqui publicados nos aju-
dem a refletir sobre a forma como vive-
mos este dom de Deus na relação com 
os demais, sejam eles aqueles com 
quem nos cruzamos regularmente no 
quotidiano, sejam os outros que Deus 
coloca no nosso caminho para sermos 
sinais da Sua presença no mundo.
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CONSELHEIRO ESPIRITUAL

Misericordiosos…

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

Ao longo deste Ano Jubilar Extraor-
dinário da Misericórdia têm-se feito 
muitas ações explicativas, não apenas 
do que é a Misericórdia divina, mas 
também do modo como a podemos 
praticar. Efetivamente, por vontade do 
Papa Francisco, este Ano Santo tinha 
uma dupla, ou mesmo tripla, dimen-
são: contemplar o nosso Deus Mise-
ricordioso; deixar-nos interpelar pela 
carência dela, neste nosso mundo; e 
iniciarmos, com coragem e fidelidade, 
a pô-la em prática no nosso viver quo-
tidiano, de modo a contagiar toda a 
sociedade envolvente. 

Mas como é difícil tudo isto! Já es-
crevera S. João Paulo II, na encíclica 
“Deus, Rico em Misericórdia” (RM, 
nº2): “… (seja esta encíclica um) vi-
brante apelo à misericórdia, de que o 
homem e o mundo contemporâneo 
tanto precisam. E precisam dessa mi-
sericórdia, mesmo, sem muitas vezes, 
o saberem”. Aliás até a própria pala-
vra “misericórdia” quase desapareceu 
do vocabulário quotidiano, sobretudo 
nos meios de comunicação social.

Deus Misericordioso – Os textos do 
magistério vêm ajudar-nos a olhar de 
modo aprofundado para o agir divi-
no ao longo da história da salvação. 
Nela verificamos facilmente que o Seu 
modo de atuar é mesmo “misericor-
dioso”. Deus não se limita a afirmar o 
seu amor, mas torna-o visível e bem 
palpável aos olhos de todos os que 
o queiram contemplar com verdade. 
Faz parte da essência do amor a sua 
dimensão difusiva e agente, trans-
bordando não apenas em intenções 
sentidas, mas também em atitudes e 
comportamentos. Deus tudo faz para 
nos ver felizes, cheios de alegria e vi-
vendo em paz. E, olhando bem para 
Deus Trindade, sentimos que a essên-
cia divina é o amor. E em Jesus nós 
vemos um Deus próximo de nós e que 
ama gratuitamente. “Tudo n’Ele (Je-
sus) fala de misericórdia. Nele, nada 
há que seja desprovido de compai-
xão” (MV 8).

Os grandes orantes, que são os auto-
res dos salmos, ao quererem louvar e 
cantar ao Senhor Deus, de uma for-
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ma o mais elevada possível, cantaram 
a misericórdia divina, a fidelidade, a 
compaixão, que Deus manifesta em 
todo o Seu agir desde sempre (Sl 103, 
145…) e para sempre. A misericórdia 
faz parte, não somente da noção de 
Deus, mas deve caracterizar também 
a vida de todo o Povo de Deus e de 
cada um dos seus membros. É a essên-
cia íntima do agir de Deus para com os 
seus filhos. Portanto a oração dos sal-
mos leva-nos a um compromisso com 
o que dizemos em cada dia: “Eterna é 
a Sua misericórdia!”

A missão misericordiosa de Jesus está 
bem expressa no Seu rosto e em todo 
o Seu agir. N’Ele o amor divino tornou-
-se visível e de modo bem evidente ao 
longo de toda a Sua vida de presença 
física entre nós. N’Ele o amor dá-se 
gratuitamente: a Sua vida não é senão 
Amor! Tudo n’Ele fala de compaixão e 
misericórdia. O cume máximo é o mis-
tério pascal em que Cristo na cúpula 
da revelação nos propõe o imperscru-
tável mistério do amor do nosso Deus. 
É precisamente então que se verificam 
plenamente as palavras pronunciadas 
no Cenáculo: “Quem me vê, vê o Pai”.  
O Seu modo de amar vai até ao fim, até 
à entrega total. Por tudo isto torna-se 
lógica a proposta feita, convidando-nos 
a ser misericordiosos para com todos, 
como o nosso Pai do Céu é misericor-
dioso, sem qualquer aceção de pes-
soas, antes buscando as que andam 

mais longe, feridas ou perdidas, indo 
ao seu encontro nas “periferias”.

E a nossa misericórdia? – Na Bula o 
“Rosto da Misericórdia”, o Papa Fran-
cisco é muito assertivo ao escrever:  
A “arquitrave que suporta a vida da 
Igreja é a misericórdia. Toda a sua ação 
pastoral deveria estar envolvida pela 
ternura com que se dirige aos crentes; 
no anúncio e no testemunho que ofe-
rece ao mundo, nada pode ser despro-
vido de misericórdia” (MV 10). Portanto 
não sendo a misericórdia uma teoria é 
urgente passar às obras. E a doutrina 
católica de há muito tem elencadas 
dois tipos: as obras de misericórdia 
corporais, ou seja mais externas, e as 
obras de misericórdia espirituais.

Trata-se de uma síntese de situações 
de vida variadas, nas quais somos de-
safiados a exercitar um amor misericor-
dioso para com o nosso próximo. Cada 
um terá que ter em conta a sua vida 
concreta e assim pode naturalmente 
acrescentar outras situações. Perante 
elas importa ser generoso e honesto 
sem fechar os olhos nem passar adian-
te, como aconteceu a alguns na pará-
bola do bom samaritano (Lc 10, 30-37). 
O nosso modelo é o que Cristo nos 
apresenta: o bom samaritano. Esse é 
que soube ver quem era o seu próximo 
e encheu-se de compaixão ao vê-lo. 
Ser misericordioso é sair de si, deixar o 
próprio comodismo e interesses, e fa-
zer do outro o seu centro; é assumir o 
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mal alheio como seu, pois o bem é fácil 
de aceitar; é ter a capacidade de chorar 
com os que choram e de os consolar.

É certo que, neste nosso mundo hedo-
nista e egocêntrico, este é um ponto 
delicado e difícil. Não apenas o pôr em 
prática a misericórdia, mas também 
tudo o que lhe está subjacente: ofere-
cer aos outros o nosso amor, o nosso 
perdão. Perdoar não é pactuar com o 
mal patente, diante de nós, ou fechar 
os olhos como se nada tivesse acon-
tecido. Perdoar é mesmo vencer o 
mal com o bem (Rom 12, 21); é, com 
espantosa originalidade, vingar-se da 
ofensa amando num tom maior, com 
generosidade sem limites; perdoar 
é passar de acusador a advogado de 
defesa: “Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem” (Lc 23, 34); é tra-
tar das feridas de quem nos ofende, 
passando de ferido a enfermeiro; é ul-
trapassar a contabilidade amargurada 
das ofensas recebidas, e fazer festa 
com os pródigos que batem à porta 
com arrependimento…

A Mãe de Misericórdia – E antes de 
terminar a bula “O Rosto da Misericór-
dia” (nº 24), o Papa volta-se para Ma-
ria, a Mãe de Misericórdia, pedindo-lhe 
que a doçura do seu olhar nos acompa-
nhe e nos ajude a descobrir a alegria da 
ternura de Deus. Ela, que foi preparada 
para ser a “Arca da Aliança”, nova e 
eterna de Deus com os homens, soube 
reconhecer no seu coração a misericór-

dia divina, que se estende “de geração 
em geração”. E por isso mesmo o seu 
canto de louvor, o “Magnificat”, que 
S. Lucas colocou em sua boca, é mais 
do que natural e espontâneo de quem 
está dentro dessa mesma experiência 
de vida nova presente, não apenas 
para si, mas em favor de todos.

Nesta perspetiva o povo cristão vem 
contemplando através dos tempos Ma-
ria Rainha, não como juíza, mas como 
advogada nossa, junto de Jesus seu fi-
lho, quando vier a julgar os vivos e os 
mortos. Ela é a mãe a quem podemos 
recorrer implorando misericórdia, que 
os nossos pecados não merecem. Ela 
servir-nos-á de conforto, apoio e es-
perança nos momentos dolorosos do 
nosso viver.

Maria atesta, junto à cruz, que a mise-
ricórdia do seu filho, e Filho de Deus, 
não conhece limites e d’Ele nos alcança 
o Seu perdão. E o Papa conclui recor-
dando a súplica já tradicional da “Sal-
ve Rainha: pedindo-lhe que nunca se 
canse de volver para nós os seus olhos 
misericordiosos, e nos faça dignos de 
contemplar o rosto da misericórdia, o 
seu Filho Jesus”.
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Ecos da Supra Região

Margarida e João Paulo Mendes 
Casal Responsável da Supra Região Portugal

Queridos casais  
e conselheiros espirituais

Acaba de ser editada a Exortação Apos-
tólica do Papa Francisco Amoris Laetitia 
(A Alegria do Amor), que é particular-
mente dirigida aos casais e famílias. 
Diz-nos o Santo Padre: “Esta exortação 
adquire um significado especial neste 
Ano Jubilar da Misericórdia, em pri-
meiro lugar, porque a vejo como uma 
proposta para as famílias cristãs, que 
as estimule a apreciar os dons do ma-
trimónio e da família e a manter um 
amor forte e cheio de valores como a 
generosidade, o compromisso, a fide-
lidade e a paciência; em segundo lu-
gar, porque se propõe encorajar todos 
a serem sinais de misericórdia e proxi-
midade para a vida familiar, onde esta 
não se realize perfeitamente ou não se 
desenrole em paz e alegria”. Saibamos 
corresponder ao desafio! 

Reunião da Zona Euráfrica

Participámos nos dias 18, 19, 20 e 21 
de fevereiro, em Valência, com os ca-
sais Mercedes e Alberto (SR Espanha), 

Teresa e Gianni (SR Itália), Emília e Ro-
ger (SR África Francófona) e o CE da SR 
Espanha, Pe. Javier Grande, numa reu-
nião de trabalho, orientada pelo casal 
de ligação da ERI à nossa Zona, Amaya 
e José Antonio. Fomos calorosamente 
acolhidos em casa do casal Mercedes 
e Álvaro Gómez-Ferrer (que já foram 
casal responsável da ERI), em Bétera. 
Louvamos o Senhor pela sua disponibi-
lidade e generosidade!

Acolhimento, partilha e comunhão 
– marcaram estes dias de trabalho.  
A procura de caminhos de unidade, em 
fidelidade ao carisma e com a diversi-
dade cultural que caracteriza cada uma 
destas SR, são de uma enorme riqueza. 
Tivemos um serão sobre o Pe. Caffarel, 
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através das experiências vividas pelo 
casal Mercedes e Álvaro Gómez-Ferrer, 
que não esqueceremos e nos tocou 
profundamente. Reunimos também 
com a equipa da SR Espanha, casal 
regional do Levante, José Miguel e Te-
resa, e a equipa de base do casal SR 
Espanha, Valência 101, bem como o 
seu CE. O ponto alto foi, sem dúvida, a 
Eucaristia que celebrámos tendo pre-
sentes todos os equipistas da nossa 
Zona. Não faltou um jantar partilhado 
com alegria e boa disposição.

Bendito seja o Senhor que nos per-
mite servi-Lo também através destes 
Encontros! 

Reunião da Supra Região  
e Colégio da Supra Região

Sob o lema “Misericordiosos como o 
Pai”, decorreu em Fátima, nos dias 
11 e 12 de março, a reunião da equi-
pa da SR. Estiveram presentes os 4 
casais Provinciais (ausente o Provin-
cial Angola), responsável do Secreta-
riado, responsável da Comunicação, 
CSR e o CE da SR, Pe. Carlos Delgado. 
Em espírito de serviço e missão, pro-
gramámos os Encontros de Formação 
Específica, designadamente Forma-
ção de Casais Piloto, Encontro Nacio-
nal de CE e Formação de Casais Res-
ponsáveis de Setor. Cada uma destas 
atividades é importante na medida 
em que auxilia e abre caminhos para 
a missão específica que a cada um é 

confiada e a que todos somos chama-
dos, Casais e Conselheiros.

Preparámos o Colégio da Supra Re-
gião, que teve lugar a 12 e 13 de mar-
ço, sob o mesmo lema. Esta reflexão 
sobre a Misericórdia, a que nos con-
vidou o CE da SR e que ocorreu logo 
no início do Colégio, permitiu-nos um 
clima de maior recolhimento e foi 
também um convite à conversão e 
renovação interior. As equipas mistas 
que decorreram após o almoço consti-
tuíram espaços de verdadeira partilha 
e comunhão.

Tivemos momentos de oração, cele-
bração da Eucaristia e a Via Sacra nos 
Valinhos, que fizemos no sábado à 
noite, tendo presentes todos os equi-
pistas da SR.

Escutámos as partilhas dos casais 
provinciais Norte, Centro e Sul relati-
vamente aos Encontros de animação 
permanente que decorreram com 
equipas formadoras coordenadas por 
cada província: respetivamente EENF, 
EECom e EECam, abertos a todas as 
equipas da SR. Este plano de anima-
ção permanente que se destina à 
participação das equipas e não dos 
casais, é proposto pela ERI para todas 
as SR. Pretende acompanhar a vida 
das equipas e responder às suas ne-
cessidades de renovação e animação 
ao longo dos anos.

Ao debruçarmo-nos sobre o plano de 
atividades 2016/2017, após cuidada 
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reflexão, decidimos, em colegialidade, 
que o próximo Encontro de novembro 
2016 será orientado para a participa-
ção de casais responsáveis de equi-
pa, responsáveis de setor, casais de 
ligação, RIPs, casais piloto, casais in-
formadores, ECIPs e todos os casais 
que se encontrem numa missão es-
pecífica, bem como todos os CE. Será, 
portanto, um Encontro Nacional de 
Responsáveis, à semelhança do que 
já aconteceu anteriormente. Pretende-
mos partilhar esforços, alegrias e difi-
culdades sentidas nas missões especí-
ficas de cada serviço. Estamos também 
a caminho do grande Encontro Inter-
nacional de Fátima 2018. Queremos 
motivar, estimular, comprometer a ge-
nerosidade e disponibilidade de todos 
para ajudar, participar ou simplesmente 
rezar. Somos por todos reconhecidos 
como um povo caloroso e acolhedor.  
O carisma das ENS inscreve-se igual-
mente na hospitalidade e acolhimento. 
Saibamos estar preparados para o que o 
Senhor (através dos irmãos) nos pedir!

Formação de Casais Piloto

Decorreu em Fátima, nos dias 9 e 10 de 
abril, com a participação de 27 casais 
de norte a sul do país e também dos 
Açores, além da equipa formadora e de 
apoio ao encontro. 

Conscientes de que o casal piloto marca 
para sempre a(s) equipa(s) que o Se-
nhor, através do Setor, lhe confia para 

pilotar, todos sentimos a necessidade 
de nos prepararmos para a missão.  
O encontro que teve como lema “Vem 
e segue-Me” foi um convite à genero-
sidade, com fé e confiança, através dos 
testemunhos alegres e profundos dos 
casais Filomena e Jorge Felizardo, Joana 
(fisicamente ausente à última hora por 
doença) e Samuel Sanches, Manuela e 
Joaquim Simões e Guida e Luís Costa. 
Tivemos connosco o Pe. Cristiano Sarai-
va, CE e Responsável do Santuário que, 
com entusiasmo, determinação e pro-
fundidade nos interpelou, presidindo à 
oração da manhã de sábado, celebran-
do a Eucaristia e estando também pre-
sente noutros momentos do encontro.

Agradecemos a todos os casais presen-
tes pela disponibilidade; agora é preciso 
lançar mãos à obra; o desafio de pilotar 
novas equipas começa com um profun-
do amor ao Movimento e a certeza de 
que a pedagogia das ENS, desenvolvida 
pelo nosso fundador, Pe. Henri Caffarel, 
constitui um caminho para a santidade. 
Não é preciso inventar um método, ele 
já está testado! Em fidelidade, com exi-



8

VIDA DO MOVIMENTO

gência, tolerância, espírito de serviço e 
ORAÇÃO, saibamos acolher os casais de 
cada nova equipa, contribuindo para o 
enriquecimento do Reino de Deus atra-
vés do Movimento das ENS.

Encontro Nacional  
de Conselheiros Espirituais

Com a Graça de Deus e a colaboração 
generosa do CE da nossa SR, Pe. Carlos 
Delgado, do Cónego António Janela e de 
D. Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do 
Castelo, o ENCE decorreu em Fátima, no 
passado dia 25 de Abril. Agradecemos 
aos 47 CE que, de Viana a Loulé, passan-
do pela Covilhã e Lamego… e estenden-
do-se aos Açores (3), se disponibiliza-
ram a estar presentes e a refletir sobre 
a missão do CE nas ENS e a fecundidade 
desta interligação entre o Sacramento 
da Ordem e o do Matrimónio.

Foi uma oportunidade dum maior e 
mais profundo conhecimento entre to-

dos, partilhando experiências e dificul-
dades, alegrias e anseios. As reuniões 
de equipas mistas com a participação 
dos casais Regionais e Provinciais da 
SR Portugal contribuíram também para 
enriquecer o diálogo. “Eu neles e Tu em 
mim” foi o lema deste Encontro, onde 
se abordou também o plano de Forma-
ção da SR, incluindo os Encontros de 
Animação de Equipas e a Formação de 
Casais para Missões Específicas no Mo-
vimento. Louvamos o Senhor pelos CE 
presentes e por todos os que não pu-
deram participar neste Encontro, que o 
Senhor a todos abençoe e fortaleça nas 
suas vocações e trabalho apostólico.
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Sílvia Silva e Pedro Soares  
Casal Responsável da Província Norte

Província Norte

Queridos amigos!

Foi com muita alegria que no fim de 
semana de 5 e 6 de março de 2016, 
na Apúlia, a Equipa Animadora do EEN 
acolheu as equipas da Província Norte 
que terminaram a pilotagem. Este en-
contro contou com a presença de 10 
equipas: 2 da Região Douro Norte (Pe-
nafiel 2 e Trofa 17); 1 da Região Porto 
1 (Porto 165); 1 da Região Douro Sul 
(Feira 16) e 6 da Região Norte (Braga 
25 (repilotagem), Vila Verde 2, Fama-
licão 19, Cabeceiras 1, Guimarães 16 e 
Guimarães 17). 

Em nome da ENS, damos as boas vin-
das a todos os casais e conselheiros 
espirituais que integram estas equipas 
e desejamos que este EEN tenha sido 
apenas o início de uma caminhada 
para Cristo em equipa, sob proteção de 
Maria e que, como diz o Pe. Caffarel, 
o vosso objetivo seja “caminhar para a 
santidade. Nem mais nem menos.”

Aproveitamos para agradecer a gene-
rosidade dos casais piloto e da equipa 
animadora do EEN porque, sem o seu 
sim, esta missão evangelizadora não 
teria sido possível! Bem hajam!
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Jornadas das ENS  
das Regiões da Província Norte

No mês de maio, por excelência dedi-
cado a Maria, as Regiões da Província 
Norte organizam as suas Jornadas. As 
das Regiões da Diocese do Porto (Douro 
Norte, Douro Sul e Porto) decorrem no 
Porto, no dia 7 de maio de 2016, e as 
da Região Norte em Braga, no dia 21 
de maio de 2016. Em comunhão com 
a Igreja Diocesana, estas jornadas con-
tarão, respetivamente, com a presen-
ça de D. António Francisco dos Santos, 
Bispo do Porto, e de D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo de Braga. Para nós é moti-
vo de muita alegria contarmos com a 
presença dos nossos bispos por quem 
temos um grande carinho e com quem 
contamos muito!

Visita da Imagem Peregrina  
de Nossa Senhora de Fátima  
à Diocese do Porto

Por fim, assinalamos a visita da Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 
à Diocese do Porto, que decorreu no 
mês de abril. Foi com emoção e devo-
ção que as ruas, pavilhões e hospitais 
se encheram para louvar Maria, verda-
deiro modelo de entrega à vontade de 
Deus. Os casais das ENS marcaram uma 
forte presença nestas iniciativas, inse-
ridos nas suas paróquias/vigararias ou 
instituições que acolheram a Imagem 
Peregrina. Que à semelhança de Maria, 
saibamos também nós entregarmo-
-nos à Sua vontade!

REGIÃO NORTE

De entre as palavras dirigidas pelo Papa 
Francisco aos casais presentes e às 
ENS em geral, na audiência concedida 
aquando do Encontro Internacional de 
Responsáveis Regionais e Provinciais 
em Roma, em 10 de setembro de 2015, 
destacamos o seguinte: “Em primeiro 
lugar, encorajo todos os casais a pôr em 
prática e a viver em profundidade, com 
constância e perseverança, a espirituali-
dade que as ENS seguem... Em segun-
do lugar, convido os casais, fortificados 
pelo reencontro em equipa, à missão”. 
Este convite à ação é também transver-
sal na mensagem e obra do Pe. Caffarel.

A Região Norte verá, no final deste 
ano de atividades, seis novos casais 
assumirem a responsabilidade dos res-
petivos Setores: Vila Real-Alijó, Braga, 
Chaves, Guimarães, Póvoa e Viana.  
A estes casais, e às respetivas equipas, 
agradecemos a generosidade da sua 
disponibilidade para o serviço e dese-
jamos que o Eterno Pai os cumule de 
bênçãos. Os casais cessantes sabem 
da nossa gratidão e alegria por termos 
trabalhado com eles. Que a ternura de 
Deus através das mãos de Maria os re-
compense pelo empenho que sempre 
demonstraram nestes anos de dedica-
ção ao Movimento. 

Margarida  
e José Alberto Silva
Casal Responsável  
da Região Norte 
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O grande momento de encontro da 
Região Norte acontecerá nas Jornadas 
da Região, no dia 21 de maio de 2016, 
em Braga. Sob o tema “Família Cristã, 
Rosto da Misericórdia Divina” vamos 
estar no Auditório Vita, para ouvirmos 
o Reverendo Pe. Manuel Morujão, no-
meado pelo Santo Padre Missionário 
da Misericórdia. Do programa constam 
também testemunhos de casais e a 
apresentação das EJNS. As equipas mis-
tas serão, como sempre, um momento 
alto deste dia, que terminará com a Eu-
caristia presidida pelo Sr. Arcebispo D. 
Jorge Ortiga, que faz questão de estar 
connosco sempre que lhe é possível.

Neste ano prestes a terminar, muito 
agradecemos ao Senhor porque nos 
convida e desafia a viver este Jubileu 
da Misericórdia. Que as nossas ações 
façam a Terra tocar o Céu, tornando 
sagrados os pequenos nadas do quo-
tidiano, para que o mundo creia que o 
Nosso Deus é o Deus do Amor.

REGIÃO PORTO

Neste ano prestes a terminar, muito 
agradecemos ao Senhor porque nos 
convida e desafia a viver este Jubileu 
da Misericórdia. Que as nossas ações 
façam a Terra tocar o Céu, tornando 
sagrados os pequenos nadas do quo-

Mari e Luís Melo
Casal Responsável  
da Região Porto

tidiano, para que o mundo creia que o 
Nosso Deus é o Deus do Amor.

SETOR I

Para nós, responsáveis do Setor I, este 
ano tem sido essencialmente de apren-
dizagem. Colaborámos, logo no início, 
na preparação do arranque das ativida-
des, embora nessa altura ainda pouco 
conhecêssemos o Setor. Levámos al-
gum tempo a transformar uma lista, 
em suporte informático, de nomes e de 
equipas, em pessoas de carne e osso, 
com idades e situações muito variadas. 
Aí descobrimos os três casais genero-
sos que, com o Conselheiro Espiritual, 
aceitaram formar a equipa de Setor. 

A experiência de comunidade e espírito 
de entreajuda - evidências da Fé vivida - 
da parte de todos com quem vamos tra-
balhando nas estruturas do Movimento 
ilumina-nos, encoraja-nos e ajuda-nos a 
sair e a anunciar a alegria de ser Famí-
lia, como mais uma vez lembrou o Papa 
Francisco na recente Exortação Apostóli-
ca: “Avancemos, famílias; continuemos 
a caminhar! Aquilo que se nos promete 
é sempre mais. Não percamos a espe-
rança por causa dos nossos limites, mas 
também não renunciemos a procurar a 
plenitude de amor e comunhão que nos 
foi prometida” (AL 325).

Carmo  
e Donald Houlihan
Casal Responsável  
do Setor Porto I
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Mª do Carmo  
e António Pedro
Casal Responsável  
da Província Centro 

Queridos amigos 

É com muita alegria 
que, dando voz aos equipistas, partilhamos 
a vontade vivida na nossa Província de di-
vulgar as ENS, de manter vivo o espírito da 
ligação e o bom que é parar para aprofun-

Amélia e João Nunes
Casal Responsável da 
Região Centro Interior 

A Região Centro Inte-
rior (setores da Covi-
lhã, Fundão e Guarda) 

Província Centro *

Divulgar – Ligar – Aprofundar

dar, em encontros de equipas ou fazendo a 
experiência do Retiro Anual.  

Na reta final deste ano pastoral, pedimos 
ao Senhor que nos ajude a escutar o Papa: 
“Avancemos, famílias; continuemos a ca-
minhar!… Não percamos a esperança…, 
mas também não renunciemos a procurar 
a plenitude de amor e comunhão que nos 
foi prometida” (AL 325).

realizou um conjunto alargado de iniciativas: 
formação de casais de ligação, jornadas e 
equipas mistas, missas mensais e encontros 
de reflexão conjugal, das quais deixamos o 
registo pelo testemunho de alguns dos seus 
participantes.

O setor da Guarda levou as 

missas mensais às diferen-

tes paróquias, num esforço 

de divulgação das ENS e de 

aproximação do movimento 

aos seus equipistas.

Foi de braços abertos e ale-

gria contagiante que a equipa de Figueira de Caste-

lo Rodrigo acolheu calorosamente os vários casais 

das ENS e as suas famílias. O cerimonial conferido 

à celebração eucarística, a decoração da igreja em 

tempo quaresmal e a entusiástica homilia do Sr. 

Pe. Vítor Lourenço desafiaram-nos à conversão e à 

mudança, a aceitarmos o convite que S. Paulo fazia 

na segunda leitura para permanecermos “firmes 

no Senhor” e a deixarmo-nos transfigurar por Ele, 

como sucedeu a Cristo no alto da montanha.

Elsa e Armando Loureiro, Guarda 26

Eucaristias Mensais abertas  
às comunidades – “Dar a conhecer as ENS”

O Setor da Covilhã está em movimento. Um dos prin-cipais objetivos do ano tem sido a divulgação do Mo-vimento nas paróquias e comunidades locais, com pequenos “tempos de antena” nos finais das Eucaris-tias… A finalidade é a criação de novas equipas, através do interesse despertado nos casais que nos ouvem.         Sílvia e Daniel Marques, CR de Setor da Covilhã

*  Este artigo vem também publicado em 
www.ens.pt, no separador ENS Portugal/
Província Centro/Notícias/2016, com mais 
algum texto que não foi possível incluir aqui.
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Formação de Casais de Ligação da Região Centro Interior

Foi-nos transmitido que se tem verificado 
que os Casais de Ligação, nos dias que cor-
rem, são elos meramente decorativos e que 
isso não convém. O Casal de Ligação é um 
colaborador do Espírito Santo e é indispen-
sável para a construção espiritual de todos 
num só corpo.          

Maria Helena e José Rodrigues, Fundão 3 

Mais do que um “cargo” é um serviço a  
todos os casais que nos são “confiados”.

O Casal de Ligação deve ter como propósi-
to ajudar as equipas a serem verdadeiras 
comunidades cristãs, motivar os casais/
equipas a participar nas atividades do Setor 
e ainda encorajar os casais a compromete-
rem-se com o Movimento. 

Marisa e Pedro Almeida, Covilhã 11

“O espírito da Ligação das Equipas de Nos-
sa Senhora alicerça-se na Missão pela san-
tificação de todos aqueles que nos foram 
confiados, saber escutar com discrição, 
transmitir com simplicidade, encorajar com 
alegria e agir com eficácia.”          

Cristina e João Carlos Libânio,  
CR de Setor Guarda

“É de destacar o papel primordial dos Ca-
sais de Ligação para o bom funcionamento 
de um Setor e para que o espírito das ENS 
se difunda em plenitude.”           

Maria de Jesus e Ivan Rocha,  
CR de Setor Fundão
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“Namorar: Um Estilo de Vida”

Xana e Henrique Dias
Casal Responsável da 
Região Centro Litoral 

Com o namoro colo-

cado no quotidiano 

vivencial do casal, o 

Retiro Anual dos Setores de Viseu Dão e Vi-

seu Lafões, sob o tema “Namorar: Um Es-

tilo de Vida”, levou cerca de 50 casais das 

ENS a recuarem no tempo e a reavaliarem 

as suas vidas de casados sob um olhar clí-

nico e renovado.

Jornadas e Equipas Mistas dos Setores da Covilhã e do Fundão

“Magnificat e Misericórdia Jubilar”

Com a orientação do Pe. Armindo Vaz, 
aprendemos a rezar esta oração no seu 
verdadeiro sentido. A partilha nas reuniões 
de Equipas Mistas é sempre gratificante, 
aprendemos com um casal com mais expe-
riência a retirar desta oração verdadeiras 
regras de vida. Faz bem acalmar e ouvir 
com o coração para que possamos rezar “a 
minha alma glorifica o Senhor”. Obrigado 

aos Responsáveis de Setor por nos propor-
cionarem esta oportunidade!”. 

Sandra e Carlos Rodrigues, Soalheira 1

Mais um ano… Este PONTO CONCRETO DE ESFORÇO foi mais 

uma vez cumprido por nós e… SEM ESFORÇO! O tema revelou-

-se uma bênção do Nosso Pai pois ajudou-nos a reviver os bons 

momentos vividos no nosso namoro e a confirmar que ainda hoje 

namoramos. 

Tal como o alpinista que não desistiu e foi até ao topo da monta-

nha, concluímos com alegria que embora com muitas dificulda-

des de percurso nos consideramos um casal corajoso.

Obrigado a todos os que nos ofereceram este fim de semana de 

carregamento das baterias do amor.

Lena Marques e Lino Pereira, Viseu 9

A alegria do reencontro no retiro anual, por vezes, pro-porciona uma desconcentração do olhar que se deseja focado no casal, transformando os breves espaços de “in-tervalo” em francos momentos de convívio entre amigos que já não se veem há algum tempo…
Ainda que salutares, estas ocasiões de confraterniza-ção incorrem em risco de nos afastarem do essencial, nomeadamente de reflexões sobre “um percurso a três”… Assim, as pequenas “tarefas” propostas pelo Pe. José Augusto, após cada tema, tiveram um im-pacto muito positivo, na medida em que convidaram os presentes a refletir mas, acima de tudo, a UMA RE-FLEXÃO CENTRADA NO CASAL… 

Ângela Rodrigues e Henrique Rocha, S. Pedro do Sul 3
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Fátima e António Carioca  
Casal Responsável da Província Sul

Província Sul

Misericórdia, Missão e Serviço 

Caros amigos

Depois dos 40 dias da Quaresma, tam-
bém já vivemos os 50 dias da alegria do 
Tempo Pascal (é verdade o Senhor dá-
-nos sempre mais do que aquilo que nos 
pede) e na equipa da Província Sul parte 
deste tempo tem sido passado a conhe-
cer e a aprofundar as razões de tudo o 
que temos (coisas excelentes e de gran-
de generosidade e outras que nos dei-
xam desconcertados e surpreendidos).

Passando em revista acontecimentos 
recentes, vemos que o nosso movimen-
to tem uma excelente estrutura a nível 
nacional e internacional, uma enorme 

experiência na gestão e organização de 
importantes eventos, uma capacidade 
e eloquência de brilhantes casais e sa-
cerdotes, mas… tudo isso parece insu-
ficiente para tocar o coração de todos 
e cada um de nós, equipistas base, no 
momento de fazermos o que a Nossa 
Mãe do Céu fez: aceitar a missão para 
que foi escolhida e levá-la até ao fim 
sem questionar, sem hesitar, sem dei-
xar de acreditar, mas contribuindo com 
a sua criatividade, com a sua palavra 
oportuna e sabedora, com a sua fé…

A extensão da Província Sul envolve 
necessariamente centenas de casais, 
que, durante anos, se dedicam, quan-
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tas vezes, em prejuízo do seu próprio 
descanso e da vida familiar, a servir 
o movimento (leia-se todos nós que 
beneficiamos desse trabalho). Deixa-
mos um agradecimento sincero a to-
dos os que se têm deixado interpelar 
e um forte desafio a todos os outros 
que ainda não experimentaram esse 
benefício. Aprendemos de São Lu-
cas que “não é amando os que nos 
amam, fazendo bem a quem nos faz 
bem e dando a quem nos deu que 
mostramos o nosso mérito, mas sim 
amando quem não é nosso amigo, fa-
zendo bem sem olhar a quem e sendo 
misericordiosos como o Pai”, dando (o 
nosso tempo, a nossa energia, a nos-
sa participação) sem esperar nada em 
recompensa. Contamos com todos.

Em preparação para a missão, rea-
lizaram-se várias atividades, com a 
presença de muitos equipistas da 
Província Sul (como formadores e/
ou participantes): Encontro de Equipas 
em Caminhada (EECam), Encontro de 
Equipas em Comunhão (EECom), En-
contro de Equipas Novo Fôlego (EENF) 
e Encontro de Formação de Casais Pi-
loto, desenvolvidos noutro ponto des-
ta Carta e no site das ENS. Que esses 
momentos alimentem a nossa dedica-
ção ao serviço.

E houve ainda oportunidade para mui-
tos equipistas da Província Sul serem 
testemunhas do que é viver o Sacra-
mento do Matrimónio na família e na 

comunidade. Destacamos dois even-
tos que mobilizaram grande número 
de pessoas e onde as ENS estão repre-
sentadas, a par de muitos outros mo-
vimentos e comunidades da Igreja: O 
Encontro Nacional de Leigos, em Évo-
ra (com organização da Conferência 
Nacional de Apostolado dos Leigos e 
cerca de 700 participantes), e a Festa 
da Vida e da Família da Diocese de Lis-
boa, que juntou cerca de 1300 partici-
pantes, dos quais metade jovens, na 
Casa do Gaiato de São Julião do Tojal.

Participam nesta Carta a Região Sintra 
e Oeste, sempre dinâmica e fulguran-
te, e cujo Casal Responsável termina-
rá este ano essa missão (Obrigado à 
Lena e ao Armando pelo grande teste-
munho de serviço), ficando disponível 
para o que a seguir vier… e a Região 
Alentejo e Algarve, entusiasta e com 
muita terra debaixo do Céu…

Última palavra para o Encontro Nacio-
nal comemorativo dos 40 anos, em 
Portugal e no mundo, das Equipas de 
Jovens de Nossa Senhora. Parabéns 
e que não deixem de contar com a 
disponibilidade e entusiasmo dos 
“menos jovens” Casais Assistentes 
das ENS.

Ficamos ao vosso dispor.

Grande abraço da Fátima e do António
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Visto do Alentejo

“NADA NOS É INDIFERENTE – Entre a 
Terra e o Céu” foi o lema que estru-
turou o III Encontro Nacional de Leigos 
(ENL) que decorreu em Évora no dia 7 
de maio de 2016 e de que damos tam-
bém ecos no site das ENS.

Em linha com a SR Portugal, as ENS na 
Região Alentejo e Algarve assumem a 
Igreja como um ente que vive e respi-
ra unidade e comunhão em todas as 
suas expressões, desde a equipa base 
à interligação e diálogo caridoso com 
os nossos irmãos, seja de outros mo-
vimentos, de outras Igrejas e/ou das 
estruturas diocesanas.

No Setor Évora salientamos a realiza-
ção da já tradicional Via Lucis, que no 

dia 16 de abril de 2016, partindo da 

paróquia de Nossa Senhora de Fátima, 

com a presença do Arcebispo de Évora, 

percorreu as ruas da cidade numa ma-

nifestação viva e pública de fé.

Quanto ao Setor Sotavento Oriental 
cabe realçar, para além da integração 

viva na comunidade diocesana e paro-

quial, a realização da 21ª edição do En-

contro Internacional que decorreu em 

Lepe, no dia 6 de dezembro de 2015, 

entre equipistas de Portugal e Espanha, 

no recinto da Romeria de La Virgen de 

la Bella – Terrón. Sob o lema da Mi-

sericórdia e respondendo à Exortação 

que o Santo Padre dirigiu a todos os 

cristãos, acorreram a Lepe casais das 

Equipas de Nossa Senhora de Faro, Ta-

vira, Lepe, Cadiz, Isla Cristina e ainda 

Juan Luís Ferrari Marquez e Maria José 

Cortés, antigo CR da Supra Região Es-

panha. A jornada concluiu-se com uma 

muito emocionada peregrinação ma-

Paula Saraiva  
e Jorge Mateus
Casal Responsável da 
Região Alentejo e Algarve
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riana à Virgem de La Bella, na Igreja de 
Santo Domingo, seguida de Eucaristia 
presidida pelo Bispo de Huelva, D. José 
Vilaplana Blasco.

Assim, concluímos como iniciamos: 
Como membros desta Igreja que vive, 
que se alegra e que sofre, de facto en-
tre a Terra e o Céu, nada nos pode ser 
indiferente, nada nos é indiferente.

Com espírito de amor e serviço, rece-
bemos em 2012 a responsabilidade da 
Região Sintra e em 2014 a responsa-
bilidade da Região Oeste. Agregadas 
as 2 regiões, estava formada a Região 
Sintra e Oeste.

Temos uma Região em expansão. Os 
5 Setores têm atualmente 11 equipas 
em pilotagem: (Sintra A, 4 equipas; 
Sintra B, 1 equipa; Sintra C, 1 equipa; 
Caldas da Rainha, 2 equipas; e Torres 
Vedras, 3 equipas).

No decorrer destes 4 anos, tivemos 
ainda o privilégio de conhecer e con-
tactar com mais casais e conselheiros 
espirituais e de cimentar amizades. 

Damos graças a Deus pelo nosso SIM ao 
serviço deste Movimento que amamos 
e também pelas 4 Equipas da Região 
com quem trabalhámos. Aprendemos 
muito e a todos agradecemos a cola-
boração nestes quatro anos de serviço.

Queremos ainda partilhar que ficámos 
muito sensibilizados e comovidos com 
a surpresa que a atual Equipa da Região 
preparou para nós no Dia da Região.

A todos levamos no coração.

Bem hajam.

Lena e Armando Silva
Casal Responsável da 
Região Sintra e Oeste
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Província África

Anabela e Manuel Morais 
Casal Responsável da Província África

É com entusiasmo e alegria que rece-
bemos notícias dos nossos queridos ca-
sais responsáveis dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa. Por e-mail ou via 
telefone vamos comunicando, com uns 
com mais facilidade do que com outros, 
dependendo dos recursos de cada país. 
Sentimos que em todos os países se 
vive com paixão e entusiasmo o Movi-
mento das ENS, característica dos que 
se dão por amor ao Serviço dos irmãos.

Nesta Carta pedimos à Guiné-Bissau e a 
Cabo Verde para darem o seu testemunho.

ENS Guiné-Bissau:  
“Fé, Batismo, Espírito são os três 
laços que unem os cristãos”

À semelhança de outros casais que 
queriam desviar-se do chamamento 
de Deus para servir as ENS, assumindo 
o papel de casais responsáveis, tive-
mos também a mesma tentação. Po-
rém, para o nosso caso, até podia ser 

compreensível, porque eu, Luís, fiquei 

sozinho quando a minha esposa levou 

o nosso filho para tratamento médico 

em Portugal. Por isso, quando o Padre 

Bernardo nos abordou para assumir 

a responsabilidade, pedi-lhe que me 

desse um tempinho de modo a ana-

lisar a proposta com a minha esposa, 

que estava ausente do país.

Depois da nossa análise, acabámos por 

aceitar a proposta e assumimos o pa-

pel de casal responsável. Durante os 

três primeiros meses, reuníamos na 

Paróquia Cristo Redentor, sob orienta-

ção do nosso incansável assistente es-

piritual, Pe. Bernardo. Ali começamos 

a criar confiança entre nós e a expor 

os nossos problemas familiares nos en-

contros do Movimento.

Mas, devido a problemas de saúde, 

acabei por ir juntar-me à minha esposa 

em Portugal, e lá conhecemos a Bita e 

o Manuel, CR da Província África. Com 

o seu apoio, conseguimos participar 

em várias atividades da sua equipa e 

fomos muito bem recebidos por todos 

os casais. O nosso muito obrigado.

Klissene e Luís da Costa
Casal Responsável da Equipa 
Bissau 1
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Em setembro, demos outras dinâmicas 
aos nossos encontros mensais. Esses 
encontros não só fortificaram os casais 
no caminho de Deus, mas também 
melhoraram e aprofundaram a relação 
da equipa, em geral, e entre os casais, 
em particular.

Portanto, agradecemos a todos os 
membros das ENS pelo trabalho que 
têm levado a cabo para o desenvolvi-
mento do Movimento e para o melho-
ramento das relações entre casais do 
mundo inteiro.

Bem-haja e muito obrigado!

Setor de Cabo Verde *

Como CR de Setor, temos tentado em 
equipa fazer com que os casais se sin-
tam unidos, transmitindo a verdadeira 
comunhão de uma família cristã, em 
que cada pré-setor, em concertação 
com o setor, cria atividades atribuindo 
responsabilidades a cada casal para 
servir e evangelizar dentro e fora da 
comunidade, criando ligação não só 
no Movimento mas ao nível de outras 
pastorais existentes na paróquia: Famí-
lia, Catequese e Juventude.

Temos realizado atividades: o Encontro 
Nacional, 16 e 17 de janeiro na ilha 
de Santiago, com a participação de 
250 equipistas vindos das ilhas de S. 
Vicente, Santo Antão, Sal e os da ilha 
anfitriã de Santiago, tendo como pano 
de fundo o lema “Casais ENS enviados 
a serem o rosto da misericórdia”. Fo-
ram momentos de profundo encontro, 
fortalecimento da fé, crescimento hu-
mano e espiritual, aprendizagem e fra-
ternidade entre casais. Esses dois dias 
foram dias de bênção e de graça, até 
pela presença do Senhor Cardeal D. Ar-
lindo Furtado e do Bispo D. Ildo Fortes, 
com os temas apresentados “Discernir 
os Sinais dos tempos, que desafios?” E 
“Os pontos Concretos do esforço à luz 
da misericórdia de Deus”. Esteve con-
nosco um casal brasileiro de Fortaleza, 
que falou sobre o tema “Um movimen-
to: várias culturas”. Outros momentos 
bastante vividos e participados foram 
a Eucaristia e a procissão à noite, con-
templando os Mistérios do Rosário.

O tempo da Quaresma foi marcado com 
via-sacra e retiros. Todos os meses estão 
agendadas celebrações eucarísticas ani-
madas e participadas pelas equipas. De 
abril a junho o Setor está focalizado para 
formações, orientadas por uma equipa 
constituída por 2 casais do Mindelo, 3 
de Santiago e 1 do Sal. Estão programa-
das formações de C. Piloto, C. R. Equipa 
e de Ligação para os pré-setores.

Ernestina e Benvindo Lopes
Casal Responsável do Setor de 
Cabo Verde

*  Por ser mais extenso, o artigo original relativo ao Setor de Cabo Verde teve que ser adaptado para publicação 
na Carta. O texto completo pode ser consultado em www.ens.pt, no separador ENS Portugal/Província África/
Notícias/2016.
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Por tudo, agradecemos a Deus a opor-
tunidade que nos tem dado de apren-
der e crescer na fé e na vida de casal 
através deste movimento, confiando 
à Virgem Maria a fecundidade dos 
nossos sins, a vida pessoal, conjugal e 
familiar, a nossa missão nas equipas e 
na Igreja, unindo-nos quotidianamen-
te a Ela no Magnificat.

Carinhosamente unidos em oração.

A Misericórdia começa no lar…

Costuma-se dizer que a caridade co-
meça em casa. E diga-se mais, come-
ça em nós mesmo; reparemos como o 
Senhor Jesus resume os mandamen-
tos: ama o próximo como a ti mesmo 
(Mt 22, 39; Mc 12, 31).

Quem não se ama nem se deixa amar, 
dificilmente amará de verdade. Já o 
Apóstolo dissera: «Se alguém diz: “Eu 
amo a Deus”, mas odiar seu irmão, é 
mentiroso, pois quem não ama seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a 
Deus, a quem não vê» (1 Jo 4, 20). 
“Não se trata de escolher entre o 
amor a Deus e aquele para com o pró-
ximo, mas de reconhecer que quem 
ama os irmãos que vê, ama sempre 
a Deus que não vê, embora o contrá-
rio nem sempre aconteça, sendo esta 

D. Ildo Forte
Bispo de Mindelo  
e Conselheiro Espiritual  
da Equipa de Setor  
de Cabo Verde

uma amarga realidade da vida huma-
na” (As Parábolas da Misericórdia, Con-
selho Pontifício para a Promoção da 
Nova Evangelização).

Queridos irmãos equipistas, este Jubi-
leu Extraordinário da Misericórdia, é 
uma oportunidade para contemplar-
mos o rosto misericordioso do Pai re-
fletido em Cristo Seu Filho; só assim 
seremos capazes de estender o nosso 
olhar e os nossos gestos de misericór-
dia sobre aqueles que nos rodeiam.

Às vezes pergunto se todo o tempo e 
empenho que alguns casais, de forma 
generosa, dedicam às obras do apos-
tolado e aos encontros das equipas, 
tem o seu início e repercussão no lar 
e junto dos filhos. Próximo é quem se 
aproxima. Uma das parábolas que este 
ano nos é proposta para reflexão é a 
da compaixão de um estrangeiro: 
o bom samaritano (Lc 10, 25-37). À 
exceção do Samaritano, considerado 
estrangeiro, todos os outros que por 
lá passaram tinham muito que fazer, 
não viram aquele desgraçado à beira 
do caminho que reclamava por com-
paixão; ele pode ser um sacerdote, um 
levita ou um dos nossos fiéis fervoro-
sos, empenhado na paróquia ou em 
algum movimento com a caderneta 
litúrgico-sacramental em dia, talvez 
algum de nós.

Misericordiosos como o Pai, seja esse o 
nosso compromisso deste ano. O amor a 
Deus passa sempre pelo amor ao outro 
de quem nos devemos fazer próximos.
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Região Açores

VIDA DO MOVIMENTO

Ana e Mário Jorge Cabral
Casal Responsável da Região Açores

Queridos amigos, 

Hoje vamos dar a palavra ao casal Gou-
veia, da equipa Ponta Delgada 25.
Saudações equipistas.

 

“Santo é um pecador  
que nunca desiste” *

Esta frase de S. João Paulo II é um 
incentivo à busca da santidade, que 
é uma postura de vida, uma procura 
constante, nem sempre conseguida, da 
vontade de Deus. Pertencer a uma ENS 
é uma achega preciosa para a adoção 
dessa atitude de vida.

Se é verdade que ninguém se salva so-
zinho, é em comunidade e na intimida-
de de uma Equipa que vislumbramos, 
mais facilmente, a possibilidade dessa 
salvação e o rumo a tomar para a con-
seguir. Aí se vive e descobre a alegria 
de sermos amados por Deus. Mesmo 
sendo diferentes temos um objetivo 
comum: amar a Deus sobre todas 
as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos. Para nos ajudar contamos 

Manuela  
e António Gouveia
Equipa Ponta Delgada 25,  
Setor Açores Oriental,  
Região Açores

com a presença e aconselhamento do 
nosso CE. Para ele vai a nossa gratidão.

Numa Equipa vive-se relações inter-
pessoais que têm uma força criadora. 
Ao comunicarmos entre nós estamos a 
estruturar-nos como pessoas, visto que 
estamos talhados para a reciprocidade 
e a comunhão. Dando e recebendo, 
vamos criando um intercâmbio espiri-
tual que faz da nossa reunião mensal 
um momento alegremente aguardado. 
E como é através das relações inter-
pessoais que a nossa espiritualidade 
emerge e se robustece, sentimos a 
nossa Equipa como escola de Deus, 
verdadeira Igreja doméstica.

É também em Equipa que a conjugali-
dade ganha dimensão. Para nós, ela é 
a capacidade que tem o amor para se 
adaptar a novas circunstâncias: ceder, 
sem sensação de perda; aceitar sem 
impor; perdoar e pedir perdão; amar 
sem nada esperar, só porque sim. Em 
suma, conjugalidade é o reflexo do 
Amor com que Deus nos ama.

Por tudo isto, estamos gratos ao nosso 
Movimento que, com a sua metodolo-
gia, nos ajudou a despertar e formar 
consciências.

*  Devido às suas dimensões, este texto foi adaptado para publicação na Carta. O artigo original pode ser consul-
tado em www.ens.pt, no espaço destinado às notícias da Região Açores.
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Região Madeira

VIDA DO MOVIMENTO

Sílvia e João Abreu
Casal Responsável da Região Madeira

Retiros da Região Madeira  
das ENS 2016 

Com o tema “Casal, Oásis de Misericór-
dia”, realizaram-se no mês de março 
os retiros da Região Madeira das ENS. 
Na nossa Região há uma grande tra-
dição do retiro, sendo a Quaresma o 
tempo propício por excelência. Nas 
palavras do nosso Conselheiro Espiri-
tual de Região, Pe. Manuel Ramos: “O 
retiro, na espiritualidade das ENS, é 
um kairós (tempo oportuno) para apro-
fundar a fonte da misericórdia que é o 
próprio casal”. 

Cerca de cento e quarenta casais e viú-
vos responderam a este desafio de fa-
zer um tempo de paragem e reflexão. 
Mais uma vez o trabalho e a dedicação 
da equipa dos retiros, das equipas de 
casa e do secretariado, juntamente com 
a equipa de Região, tornou possível a 
realização de quatro retiros orientados 
pelos padres Vasco Costa, Rui Pontes 
e Cónego Mário Pais. A todos o nosso 
profundo agradecimento. 

Segue-se o testemunho do casal Tânia 
e Rui Sousa.

Tânia e Rui Sousa
Equipa Câmara de Lobos 
26 (em pilotagem), 
Setor Câmara de Lobos, 
Região Madeira

O que dizer deste retiro???

Tanto este como o anterior a que fo-
mos, como ainda, com certeza, os que 
iremos, são encarados como um “recar-
regar baterias”, é onde vamos buscar 
força, energia para seguirmos em fren-
te, sem nos desviarmos do nosso pro-
pósito. É com esta força que saímos do 
retiro, é como se estivéssemos envoltos 
de uma energia redobrada, de uma fé 
desmedida, com uma garra e uma força 
interior tal que somos levados a pensar 
que podemos mudar tudo em nós e à 
nossa volta… e isto faz-nos relembrar 
da frase que aprendemos com o Sr. Pe. 
Mário (que foi quem orientou o retiro) e 
que devemos levar para a vida:

MUDA.
SE MUDARES
TUDO MUDA.
NÃO MUDES TODOS,

Queríamos terminar felicitando todos os 
envolvidos na organização deste retiro 
que tanto nos enriqueceu para a vida, 
para o movimento e para a equipa.

MUDA UM:
TU.
E TUDO MUDA.
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Reunião da Supra Região
Junho de 2016, dias 25 e 26
Setembro de 2016, dias 9 e 10

Reunião do Colégio da Supra Região
Setembro de 2016, dias 10 e 11

Colégio Internacional da ERI
Julho de 2016, dias 23 a 29

Encontro de Equipas Novas (EEN)
Novembro de 2016, dias 5 e 6 - Província Sul

Encontro Nacional de Responsáveis
Novembro de 2016, dias 26 e 27

Próximas atividades  
Supra Região Portugal 2016
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Mensagem do Conselheiro 
Espiritual da ERI

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj 
Conselheiro Espiritual da ERI

Caríssimos Equipistas

Estamos a viver em pleno o ano san-
to da Misericórdia que, em boa hora, 
o Papa Francisco teve a inspiração de 
propor a toda a Igreja. 

Como sabeis, não é a primeira vez na 
história que a Igreja recorda aos seus 
filhos a misericórdia de Deus. Nos finais 
do séc. XVII foi Santa Margarida Maria 
Alacoque que recebeu a revelação do 
Coração de Jesus, cheio de bondade e 
misericórdia para com o pecador, ape-
lando à reparação, ou seja, a reconhe-
cer que existimos porque um amor nos 
precede. Aí teve origem a devoção ao 
Coração de Jesus, com a prática das pri-
meiras sextas-feiras (confissão sacra-
mental, comunhão reparadora e ado-
ração eucarística, durante meia hora, 
nas primeiras sextas-feiras durante 9 
meses seguidos), que imprimiu um rit-
mo intenso de renovação, que marcou 
a Igreja até ao Concílio Vaticano II. Em 
meados do séc. XX foi Santa Faustina 
Kowalska, que transmitiu à Igreja a es-
piritualidade da misericórdia, que re-
toma a devoção ao Coração de Jesus, 

mas agora na forma do Senhor Ressus-
citado. Trata-se de uma espiritualidade 
simples, como simples é a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, agora com o 
terço da misericórdia às 15h, em me-
mória da Paixão do Senhor, e a celebra-
ção do dia da misericórdia, o segundo 
domingo da Páscoa, que S. João Paulo 
II instituiu. 

Atento aos tempos difíceis que então 
se viviam, S. João Paulo II publicou a 
sua grande encíclica trinitária – Rico 
em Misericórdia (30.11.1980) – na qual 
recorda ao mundo cristão que a mi-
sericórdia é um atributo divino: Deus 
compadece-se, comove-se, enche-se 
de compaixão perante o estado do ho-
mem que se sente infeliz, miserável 
e desprezível. Mesmo nesta condição, 
Deus não desiste do homem, criado à 
Sua imagem e semelhança, pelo qual 
enviou o Seu Filho, que o amou/ama, 
até à última gota de sangue: «ninguém 
tem maior amor do que aquele que dá 
a vida pelos seus amigos» (Jo 15, 13).

O Papa Francisco tem feito da miseri-
córdia o lema do seu pontificado e não 



CORREIO DA ERI

se cansa de insistir nesta nota divina: 
Deus não desiste do homem, do ho-
mem pecador, tantas vezes mergulha-
do em sentimentos de infelicidade, de 
miséria (material, moral, espiritual) 
que faz com que se sinta desprezível, 
indigno de ser amado.

Mas tudo isto precisa de ser traduzido 
na vida. Não basta refletir; é neces-
sário viver e celebrar. Por isso é que, 
no pensamento dos Papas mais recen-
tes, é preciso revitalizar nos cristãos a 
frequência da confissão sacramental: 
é necessário escutar a palavra eficaz 
do perdão, que é muito mais do que 
desculpabilização. O perdão é o sinal 
do amor que não desiste daquele que 
é amado; é querer bem ao outro por 
aquilo que ele é e não por aquilo que 
pode dar, especialmente quando pen-

sa que não vale nada, já não se sente 
digno de ser chamado filho, como na 
bela parábola do Filho pródigo (Lc 15).

Pois o meu desejo é que todos vós, 
tanto no dever de se sentar como na 
oração pessoal e conjugal, cultiveis 
este sentido da misericórdia, amando-
-vos mutuamente com aquele amor 
que quer o bem do outro por aquilo 
que ele é, e não por aquilo que lhe 
pode dar. E, correspondendo ao apelo 
da Igreja pela voz do Papa Francisco, 
no vosso retiro anual ou noutra oca-
sião, celebrai o sacramento da confis-
são, escutai aquela palavra do perdão, 
que cura verdadeiramente todas as 
feridas da alma e do coração e não 
deixa cicatrizes.

Que o Senhor a todos vos abençoe e 
proteja.
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Mensagem do Casal  
de Ligação à Zona Eurásia

Helena e Paul McCloskey 
Casal de Ligação à Zona Eurásia

Que belo exemplo de fé cristã temos 
no Papa Francisco! Ele vive, tanto 
quanto é possível, uma vida simples, 
em sintonia com a vida das pessoas 
comuns, e comunica a mensagem de 
Deus usando uma linguagem corrente 
que qualquer um, cristão ou não, pode 
entender. Nos três breves anos, desde 
que foi eleito, tem visitado católicos 
por esse mundo fora e tem-se dirigi-
do com confiança a todos os cristãos e 
povos de outras religiões.

Como equipistas, devíamos aspirar a 
imitar o maravilhoso exemplo missio-
nário do Papa. O Padre Caffarel (fazen-
do-se eco da Constituição do Vaticano 
II Gaudium et Spes) encoraja-nos a 
«discernir os sinais dos tempos», que 
neste momento nos dão tão pouco que 
nos alegre o coração. Podemos sentir 
que pouco podemos fazer como indiví-
duos, mas podemos usar a prática dos 
pontos concretos de esforço, em parti-
cular a oração e a regra de vida, para 
chegar àqueles que não entendem as 
bênçãos da espiritualidade conjugal ou 

que não têm esperança, dado o atual 
estado do mundo.

A Carta pede-nos que sejamos «mis-
sionários de Cristo em toda a parte».  
Esta indicação foi reforçada pelo Papa 
Francisco no seu discurso aos casais re-
gionais em Roma, em 2015, ao dizer: 
«Na verdade, gostaria de insistir neste 
papel missionário das Equipas de Nos-
sa Senhora». Todos podemos aspirar a 
fazê-lo em nossas casas, nos nossos lo-
cais de trabalho e com todos aqueles 
com quem nos cruzamos. No entanto, 
podemos agora chegar mais longe. Os 
meios de comunicação modernos per-
mitem-nos contactar com pessoas de 
outros países e de outros continentes 
para lhes darmos apoio e conselho e 
para nos unirmos à sua oração. Como 
Casal de Ligação à Zona Eurásia, conta-
mos muitíssimo com o correio eletró-
nico, com o Facebook e com o Skype 
para nos mantermos em contacto com 
os equipistas da nossa Zona. Podemos 
rezar pelo regresso às condições climá-
ticas normais no Malawi, alegrar-nos 
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com as celebrações do carnaval em 
Trinidad e dar conselho e ânimo aos 
nossos equipistas da Índia, que se de-
param com dificuldades por serem uma 
minoria religiosa no país.

Enquanto missionários de Cristo, a nos-
sa Zona está a trabalhar no sentido 
de levar as Equipas de Nossa Senhora 
a dois países distantes que ainda não 
fazem parte do nosso Movimento. No 
momento em que escrevemos estas li-
nhas, está-se a planear expandir para o 
Gana e para Timor Leste. Robert e Mary 
Jones e o seu conselheiro espiritual, que 
vivem em Inglaterra, têm estado a tra-
balhar com um mosteiro no Gana an-
tes de viajarem até lá para levar a boa 

nova das Equipas de Nossa Senhora a 
paróquias vizinhas. Na Austrália, Bren e 
Sue Milsom estão a trabalhar com uma 
comunidade de expatriados timorenses 
em Darwin, o que lhes servirá de tram-
polim para uma visita a Timor Leste. As 
outras Zonas terão os seus próprios pro-
jetos missionários. Todos estes projetos 
são financiados através da contribuição 
anual dos equipistas em todo o mundo. 
Desta forma, cada um de vós é missio-
nário para Cristo e para as Equipas de 
Nossa Senhora. Agradecemos a vossa 
generosidade e pedimos que rezem 
pelo sucesso destes projetos e pelos 
equipistas que se fazem ao largo (Lc 5, 
4) imitando o Papa Francisco.
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Misericordiosos como o Pai

Maria Teresa e Carlos Sousa e Silva 
Equipa Aveiro 19, Setor Aveiro A, Região Centro Litoral

Ao aceitarmos o convite/desafio para, 
de modo testemunhal e livre, abordar 
o tema “Misericordiosos como o Pai”, 
sentimos logo o peso da responsabi-
lidade que estávamos a assumir. Mas 
a nossa decisão, como casal Cristão 
que, na caminhada espiritual, muito 
deve às Equipas de Nossa Senhora, 
não podia ser outra. Aqui estamos, 
pois, prontos a partilhar, confiados na 
benevolência de quem vier a ler o que 
escrevemos e, sobretudo, na inspira-
ção do Espírito Santo, com a preciosa 
mediação de Maria.

Começando pelo título, surge logo a 
primeira dificuldade… a comparação. 
Mas… lembrados de que Jesus nos 
disse “sede perfeitos como o vosso 
Pai é perfeito”, logo concluímos que a 
comparação não é equivalência, mas 
caminho…

Viver na Misericórdia é viver com 
Deus. Por isso, o Papa Francisco disse 
que “o nome de Deus é Misericórdia”. 
Assim, a Misericórdia só pode ser a 
Mãe de todas as virtudes, preenchen-
do totalmente o programa de toda a 
vida do Cristão.

A consciência desta realidade foi sendo 
consolidada ao longo dos nossos qua-
se 54 anos de Matrimónio. Cedo co-
meçámos a perceber que a nossa rea-
lização como casal Cristão não poderia 
acontecer no isolamento, mas sim e só 
na partilha e na comunhão. O próprio 
Deus é Comunhão e é partilha, porque 
é uno e trino e porque se dá, total e 
permanentemente, porque é Amor. E 
não há Amor sem Misericórdia!

Cedo deixámos entrar Deus na nossa 
vida de casal, mas nem sempre O dei-
xámos preenchê-la. O nosso percurso, 
sem que, sem falsa modéstia, possa-
mos dizer que seja sinuoso, nem sem-
pre foi retilíneo.

No entanto, podemos afirmar – lou-
vando por isso o Senhor – que têm 
sido mais as vezes em que temos es-
tendido a mão a quem precisa, e tam-
bém aceitado a mão que se nos es-
tende sempre que precisamos, do que 
as vezes em que recolhemos a mão.

A Misericórdia tem sido para nós uma 
preciosa orientação de vida, nas rela-
ções familiares, nas relações sociais e 
na Igreja (nos diversos Movimentos e 
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Obras em que temos dado algum con-
tributo apostólico).

Saber perdoar e saber pedir perdão, 
saber aceitar a diferença como valor e 
não como superioridade/inferioridade 
tem sido o que sempre procurámos 
transmitir, com a coerência possível, 
aos nossos filhos e aos nossos netos. 
Acolher e aceitar acolhimento também 
são valores que continuamos a procu-
rar transmitir.

Várias têm sido as “escolas” onde te-
mos aprendido e também, às vezes, 
ensinado a viver Misericórdia. Mas a 
que mais destacamos é a nossa Equipa 
de Casais – Aveiro 19. Tem sido uma 
verdadeira “escola” de partilha e comu-
nhão com que o Senhor e a Mãe do Céu 
nos presentearam.

Nos problemas com a educação dos 
filhos, como nas alegrias que eles nos 
deram, a Equipa estendeu-nos sempre 
a mão. Também procedemos de igual 
modo em situações semelhantes.

Nos momentos de tristeza e sofrimento 
– morte dos nossos pais e, mais tarde, 
morte dos nossos dois genros, um deles 
repentinamente, o consolo e ajuda dos 
outros casais e do nosso Conselheiro Es-
piritual foram imediatos e continuados.

Quando viemos de Angola, no início 
de 1975, fomos espontânea e genero-
samente acolhidos por um casal ami-
go (também das ENS) até arranjarmos 
casa. Crianças eram quatro do casal 
acolhedor e três nossas.

Em Angola, acolhemos uma menina de 
12 anos que viveu connosco até se casar.

Apenas estes testemunhos, para não 
nos tornarmos cansativos.

Com o passar dos anos, a nossa ativi-
dade apostólica tem, por vezes, “ mu-
dado de campo”, privilegiando aspetos 
de estudo e contemplação, procurando 
sempre dar o melhor de nós na senda 
da Misericórdia de Deus.

De um livro de Rosa Montero extraí-
mos, a propósito, esta citação: “Quan-
to mais se envelhece, mais se sente 
que saber gozar o presente é um dom 
precioso, comparável a um estado de 
graça”. Para nós, “gozar o presente” é 
valorizar o sentido da vida em perma-
nente louvor a Deus, entregando-nos 
ao Serviço do Amor.

A emoção da memória leva-nos a con-
cluir esta reflexão.

Deus, que é Misericórdia, seja louvado!
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VIDA DA IGREJA

Igreja e família:  
algumas notícias…

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

O Santo Padre recebe prémio – O líder 
da Igreja Católica foi agraciado no dia 6 
de maio passado com o prémio Carlos 
Magno, uma das distinções mais impor-
tantes da Europa, instituída desde 1950 
pela cidade alemã de Aachen. O Papa 
Francisco sucede na distinção ao atual 
Presidente do Parlamento Europeu, o 
alemão Martin Schulz. Foi-lhe atribuído 
o prémio pela contribuição dada para a 
unidade europeia, expressa sobretudo 
no discurso que proferiu em 2014 pe-
rante os eurodeputados no Parlamen-
to Europeu. O prémio Carlos Magno foi 
também recebido pelo Papa João Paulo 
II em 2004 e reconhece o trabalho ex-
cecional de figuras públicas ou institui-
ções no serviço da unidade europeia. A 
condecoração toma o nome de Carlos 
Magno, primeiro imperador do Sacro 
Império Romano, coroado pelo Papa 
Leão III. Pelas suas conquistas, Carlos 
Magno estabeleceu a Europa Ocidental 
e a posição do continente na Idade Mé-
dia, sendo visto como “pai da Europa”. 
Também lhe entregaram um pergami-
nho no qual está escrito: “Que o Santo 

Padre nos dê a coragem e a confiança 
para novamente tornar a Europa aque-
le sonho que ousamos sonhar durante 
60 anos”. O prémio concede também 
a soma simbólica de 5.000 euros. No 
discurso de agradecimento do prémio 
recebido, o Papa Francisco destacou 
os princípios, os valores e o potencial 
da União Europeia. Criticou um certo 
egoísmo existente dentro das fronteiras 
externas da União Europeia e apelou à 
implementação na Europa de políticas 
mais centradas nas pessoas. 

A Imagem Peregrina de Nossa Se-
nhora de Fátima concluiu a 13 de 
maio passado uma peregrinação de 
12 meses às dioceses portuguesas, no 
âmbito dos preparativos para as come-
morações do Centenário das Aparições. 
A Conferência Episcopal Portuguesa 
desafiou os católicos do país a acolher 
de forma calorosa e com profundidade 
de fé esta iniciativa. Os responsáveis 
católicos projetaram esta visita como 
uma oportunidade para que Portugal 
pudesse ver a força de uma “Igreja em 
saída”, que quer ir “ao encontro” de to-
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dos, e de cada comunidade ou família, 
retomar “a esperança” que por vezes 
parece “vacilar no meio dos dramas e 
incertezas do tempo presente”. Fátima 
é hoje “parte integrante” na “expres-
são da fé” das comunidades católicas, 
“em todos os recantos” de Portugal, 
das zonas rurais às urbanas, do mundo 
mais simples ao mais desenvolvido.  
A Mensagem de Fátima está “no cora-
ção da Igreja”, como o comprovam “as 
peregrinações dos Papas Paulo VI, João 
Paulo II e Bento XVI” à Cova da Iria.  
A imagem que percorreu o país foi en-
tronizada na Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário no ano de 2003 e deu a 
volta ao mundo na década de 50, do 
século XX. Esta primeira imagem pere-
grina de Fátima, feita segundo indica-
ções da irmã Lúcia, foi oferecida pelo 
bispo de Leiria e coroada pelo arcebis-
po de Évora a 13 de maio de 1947, 
tendo desde esta data, por diversas 
vezes, percorrido o mundo inteiro. 
Agora foi apresentada como uma for-
ma de sensibilizar e de chamar a aten-
ção para o Centenário das Aparições, 
em 2017. A peregrinação nacional foi 
uma forte experiência de fé, através 
das celebrações, momentos de oração 
e expressões de piedade popular.

O Papa desafia jovens insatisfeitos 
com «consumismo» a deixar tudo e a 
«queimar» a vida. Enalteceu as «rapa-
rigas e rapazes que deixaram a pátria 
e a família e foram para longe, noutros 

continentes, para serem missionários». 
«Queria dizer aos rapazes e às rapari-
gas de hoje que não se sentem bem 
– “não sou muito feliz com esta cultura 
do consumismo, do narcisismo”: Olhai o 
horizonte! Olhai para lá, olhai para es-
tes nossos missionários», apelou Fran-
cisco, na missa a que presidiu. «Vede: 
os nossos missionários, estes heróis 
da evangelização dos nossos tempos; 
a Europa que encheu de missionários 
outros continentes; e eles iam sem vol-
tar! Creio que é justo agradecer a Deus 
pelo seu testemunho. É justo que nós 
nos alegremos por ter estes missio-
nários, que são verdadeiras testemu-
nhas. Penso como terá sido o último 
momento deles; como poderia ter sido 
a despedida? Talvez dizendo como Xa-
vier: “Deixei tudo, mas valeu a pena”», 
assinalou. E a terminar, Francisco pediu 
a Deus para que a «insatisfação» que 
captura os «jovens de hoje» dê lugar 
à escuta do Espírito Santo, de maneira 
que Ele encoraje a juventude a «quei-
mar a vida pelas causas nobres».

Maternidade de substituição – O pro-
jeto de lei sobre as chamadas “bar-
rigas de aluguer”, apresentado na 
Assembleia da República pelo Bloco 
de Esquerda, foi aprovado com votos 
favoráveis do Partido Socialista, do 
Partido Ecologista ‘Os Verdes’, do PAN 
e de 24 deputados do Partido Social 
Democrata. Contra a maternidade de 
substituição votaram os outros depu-
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tados do Partido Social Democrata, o 
CDS e o Partido Comunista Português, 
além de dois deputados socialistas.  
A Federação Portuguesa pela Vida cri-
ticou a aprovação no Parlamento deste 
projeto de lei lamentando que “mais 
uma matéria estruturante” tenha sido 
“decidida nas costas do povo”. Isilda 
Pegado, em nome da Federação, sa-
lientou que “ninguém sabe quais são 
as consequências desta engenharia 
social”, quer para as mulheres envol-
vidas quer para “as pessoas que vão 
crescer com recurso a estes métodos”. 

“É lamentável que num tempo em que 
tanto se fala de direitos humanos, se 
criem deliberadamente formas de ex-
ploração e de mercantilização sexual 
das mulheres”. E frisou ainda que, tal 
como o expressara o Cardeal Patriarca 
de Lisboa, “todo este processo repre-
senta um retrocesso civilizacional”. Foi 
também aprovado o alargamento da 
procriação medicamente assistida a 
mães solteiras ou a viverem em união 
de facto com outra mulher.

(Recolha pelo Pe. Carlos José Delgado)
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A METODOLOGIA DAS ENSA METODOLOGIA DAS ENS

Cristo, no capítulo XIV do Evangelho 
de S. Lucas, convida os que O ouviam 
a cumprir o “dever de se sentar”. 
Hoje, no século das velocidades ver-
tiginosas, é cada vez mais oportuno 
aconselhar a prática deste dever des-
conhecido (os equipistas de Lichinga 
– Moçambique, quando lhe compreen-
deram o significado, chamaram-lhe 
“stop de casal”).

Parece-me que não emito nenhum 
juízo temerário ao afirmar que os ca-
sais cristãos, mesmo aqueles que nun-
ca esquecem o dever de rezar, faltam 
muitas vezes ao “dever de se sentar”. 
Antes de iniciarem a construção do 
vosso lar, com certeza confrontaram 
as vossas opiniões, pesaram recursos 
materiais e espirituais, elaboraram 
um plano. Mas depois de se lançarem 
ao trabalho, não terá havido (não há) 
da vossa parte negligência em se sen-
tarem juntos para examinar a tarefa já 
realizada, reencontrar o ideal entrevis-
to, consultar o Mestre da obra?

Henry Caffarel 
Fundador das ENS

O Dever de se Sentar *

No lar onde não se reserva um certo 
tempo para a reflexão, vai-se intro-
duzindo insidiosamente a desordem 
material e moral; a rotina apodera-se 
da oração em comum, das refeições e 
de todos os ritos familiares; a educação 
fica reduzida a reflexos de pais mais ou 
menos nervosos; a união enfraquece.

Para evitar a rotina do vosso lar, pe-
guem na vossa agenda e, assim 
como tomam nota dum concerto ou 
de uma visita, marquem um encon-
tro convosco próprios, que fique bem 
assente que estas duas ou três horas 
são “tabu”... digamos sagradas que é 
mais cristão – não admitindo que um 
motivo que não vos levaria a deixar 
de ir a um espetáculo ou a anular um 
jantar de amigos em vossa casa, seja 
capaz de vos fazer faltar a esse encon-
tro convosco próprios.

Em primeiro lugar compenetrem-se 
de que não têm pressa. Deixem a 
margem e façam-se ao largo, porque 
é absolutamente necessário mudar de 

*  Extratos (adaptados) do edital do Pe. Caffarel na revista L’ Anneau d’Or, 1945, publicado no livro As Equipas 
de Nossa Senhora: Crescimento e Missão dos Casais Cristãos, Princípia e ENS, 2009.
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ambiente e esquecer as preocupações. 
Leiam juntos um capítulo de qualquer 
livro guardado propositadamente para 
esta ocasião especial.

Em seguida – ou em primeiro lugar – re-
zem, que cada um, quando possível 
faça uma oração pessoal e espon-
tânea em voz alta, pois esta forma 
de oração, sem menosprezar as ou-
tras, aproxima milagrosamente os 
corações. Penetrando assim a paz do 
Senhor, falem um com o outro daque-
les pensamentos, daquelas queixas, 
daquelas confidências que não é fácil, 
nem muitas vezes recomendável fazer 
no decurso dos dias ativos e ruidosos 
e que, no entanto, seria perigoso fe-
char no segredo do coração pois que, 
como sabem, “há silêncios inimigos do 
amor”. Mas não se detenham apenas 
em vós próprios nem nas preocupações 
atuais. Façam uma peregrinação às 
fontes do vosso amor, reconsiderando 
o ideal entrevisto quando, lado a lado, 
iniciaram o caminho a passo decidido. 
Renovem o vosso entusiasmo.

É preciso acreditar naquilo que faze-
mos e fazê-lo com entusiasmo. Em 
seguida, voltem ao presente, confron-
tem ideal e realidade, façam o exame 
de consciência do vosso lar – não falo 
do vosso exame de consciência pessoal 
– tomem as resoluções práticas e opor-
tunas para curar, consolidar, rejuvenes-
cer, arejar, abrir o vosso lar. Façam este 
exame com lucidez e sinceridade, vão 
até às causas do mal diagnosticado. 

Finalmente, e sobretudo, perguntem 
a vós mesmos se Deus é o primeiro 
a ser servido em vossa casa. Se tive-
rem tempo, façam o que entenderem, 
mas, peço-vos, não voltem logo às 
banalidades ou à telefonia (televisão). 
Não têm nada para dizer? Fiquem ca-
lados, pois talvez não seja o momento 
menos proveitoso. 

Lembrem-se daquelas palavras de 
Maeterlink: “ainda não nos conhece-
mos porque ainda não ousámos ficar 
em silêncio um com o outro”.
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Domingas e Walter Osswald
Equipa Porto 42, Setor Porto C, Região Porto

Maria, Mãe da Misericórdia

Ao instituir o Jubileu da Misericórdia, o 
nosso Papa Francisco demonstrou, uma 
vez mais, o seu muito especial caris-
ma, que é o de fazer aparecer próximo 
e simples o misterioso dom do amor. 
Rico em misericórdia, sim, é o Senhor 
e os Seus caminhos não são transitá-
veis para quem alimente rancores, der-
rame ódios corrosivos, mirre na inveja 
ou estiole na maledicência, mas estão 
sempre abertos, veredas frescas e con-
vidativas, para aqueles que se esfor-
çam, humilde e incompletamente, por 
amarem como são amados.

Nem sempre, na nossa vida quotidia-
na, este ideal é fácil de alcançar nem 
tão pouco conseguiremos sequer apro-
ximar-nos dele, como todos sabemos. 
Mesmo na família, ou entre amigos, ou 
no círculo dos nossos afazeres e pro-
fissões, as divergências, as ultrapas-
sagens, os desentendimentos, quiçá 
as injustiças e as atitudes que prejudi-
cam ou ameaçam, constituem fortes e 
aparentemente plausíveis motivações 
para a exclusão e a inimizade. E quan-
do meditamos nos conflitos ou quando 
alguém tem a caridade (nem sempre 
assim entendida) de fraternamente nos 

corrigir, não nos é difícil apontar faltas 
alheias como iniciadoras da nossa ati-
tude de recusa e de exclusão do outro, 
que até poderá ser designado como ad-
versário ou inimigo. Além disso, quan-
do nos recordamos que Deus é amor 
e que nos deixou, através de Seu Fi-
lho, um mandamento novo, podemos 
anestesiar esta inquietante chamada 
de atenção com o já muito antigo so-
fisma: sim, Ele perdoa sempre, mas é 
de natureza divina, enquanto eu sou só 
um pobre ser humano.

Para nós, que nem sempre temos sido 
imunes à tentação de desamar ou de 
desprezar alguns que nos têm sido ad-
versos, o argumento de que somos fei-
tos à imagem e semelhança do Criador, 
e por isso devemos ser misericordiosos 
e compassivos, à Sua semelhança, é 
bem menos forte e convincente do que 
o exemplo de Maria, Mãe de Deus e 
Mãe nossa.

Na realidade, Maria participa da nossa 
humanidade, deu à luz como as nossas 
mulheres, nem sempre entendeu o seu 
Filho, sofreu inenarravelmente o martí-
rio e morte do Redentor, em tudo isso 
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se comportando como a pessoa huma-
na que foi (e é). Certamente por isso é 
tão vivo e de todos os tempos o amor 
que lhe dedicamos, a intensidade das 
preces que lhe dirigimos, a confiança 
com que a ela nos dirigimos nas nossas 
aflições e dificuldades.

Talvez nos seja assim mais fácil esfor-
çarmo-nos por ser misericordiosos e 
compassivos, tal como a Virgem nossa 
Mãe nos ensinou, pelo seu exemplo. Do 
pouco que sabemos da sua vida terrena, 
ressalta sempre a compaixão. Assim, a 
visita a sua prima Isabel, uma custosa e 
até arriscada deslocação de uma grávi-
da de seis meses; depois, o seu silêncio 
quando Jesus, de forma aparentemen-
te brusca, recusa a suave admoestação 
pela preocupação que suscitou, ao de-
saparecer para debater com os douto-
res do templo; e a compaixão com os 
noivos de Caná, que seriam socialmen-
te estigmatizados pela falta de vinho e 
que a leva a interceder junto do Senhor, 
não desistindo do seu intento de ajuda 
apesar da recusa inicial…

Por isso, a Senhora, que é sede de sa-
bedoria, tem-nos ajudado muito a su-
perar divisões, a esquecer afrontas e a 
ignorar intrigas, plantas daninhas que 
se vão encontrando no nosso percurso 
vital. Estamos-lhe muito gratos por esta 
ajuda inestimável, que resulta numa 
vida melhor e, não poucas vezes, numa 
aproximação àqueles mesmo que se 
nos afiguravam como malquerentes. 
Para nós, a Mãe de misericórdia é an-
tes a Mãe da misericórdia, como aliás 
ouvimos há dias o Senhor D. António 
Francisco, Bispo do Porto, se referir à 
Virgem. Ela nos ensina, como fazem as 
mães, a seguir os bons caminhos e a 
imitá-la. Todas as noites, quando termi-
namos as nossas orações com a antiga 
e belíssima declaração de amor, peti-
ção de ajuda e manifestação de con-
fiante esperança que é a Salvé Rainha, 
atentamos especialmente na “Rainha, 
Mãe de Misericórdia”, para que nos 
olhe com “olhos misericordiosos”, ela 
que é “clemente e piedosa”. Para que 
nos ensine e ajude a perdoar, a esque-
cer, a ter compaixão e misericórdia.
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Fátima e Eduardo Frutuoso 
Casal Responsável da Comunicação

Encontros de Animação – desafio 
à desinstalação permanente *

Os dias 27 e 28 de fevereiro do presente 
ano de 2016 foram dedicados, no calen-
dário do nosso Movimento, aos Encontros 
de Animação – Encontro de Equipas em Ca-
minhada (EECam), Encontro de Equipas em 
Comunhão (EECom) e Encontro de Equipas 
Novo Fôlego (EENF) – que tiveram lugar em 
Fátima e que abrangeram equipas de várias 
províncias da nossa Supra Região. Trata-se, 
como sabemos, de atividades de animação 
e formação, que, ao contrário, por exem-
plo, dos retiros, destinam-se às equipas em 
conjunto, e não aos casais individualmente.

Estes encontros revestem-se de uma impor-
tância crucial para o crescimento de cada 
equipa, em concreto, constituindo-se como 
uma excelente oportunidade para fazer 
uma análise efetiva do caminho já percorri-
do e recentrar as ideias e os procedimentos 
em linha com a metodologia proposta pelas 
ENS e com o seu carisma.

Quantas vezes sentimos que a nossa vida 
pessoal, em casal e em equipa, é afetada 
por um esmorecimento crescente, que nos 
rouba a energia e a criatividade... É, muitas 
vezes, o reflexo das rotinas sociais em que 
estamos envolvidos, mas a verdade é que 
isso tem consequências no modo como vi-
vemos a nossa presença na equipa, e, de 
uma forma mais lata, na Igreja como um 

todo. O papa Francisco refere-se a esta fal-
ta de “entusiasmo missionário” como uma 
“acédia paralisadora” (EG, 80 e 81), contra a 
qual é fundamental lutar.

Também ao nível das ENS, as rotinas po-
dem constituir um perigo, afetando a dinâ-
mica das nossas equipas. Neste contexto, 
os Encontros de Animação constituem uma 
resposta adequada a este tipo de situações, 
ajudando a ganhar força e entusiasmo para 
fazer caminho com alegria, na senda do de-
safio do Papa Francisco. 

Esta é a razão pela qual o Movimento 
aconselha a que as equipas participem 
nestas atividades sensivelmente de 5 em 5 
anos (o EECam é para equipas que tenham 
entre 5 e 7 anos de caminhada; o EECom 
para equipas com 10 a 12 anos; e o EENF 
para equipas com mais de 15 anos). Para o 
efeito, e no ano em questão, os respetivos 
casais podem substituir por estas o tradi-
cional retiro anual.

Encontro de Equipas em Caminhada

O EECam deste ano de 2016 realizou-se 
na Casa de São Nuno, em Fátima, sendo 
orientado por uma equipa animadora da 
Província Sul. O tema do encontro foi “Jesus 
caminha no mundo connosco”. Estiveram 
presentes 36 casais.

*  Alguns dos testemunhos reproduzidos neste artigo tiveram que ser adaptados para publicação na Carta. Os 
textos completos podem ser consultados em www.ens.pt, no separador Notícias/2016.
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De acordo com o casal Provincial Sul, “a 
participação de todos foi recheada de entu-
siasmo e boa disposição, com muitos casais 
envolvidos na animação das celebrações. 
Um dos momentos mais marcantes na vida 
destas equipas foi a renovação do compro-
misso, que culminou uma noite de oração 
rica e solene.”

- “Vínhamos com a expectativa de rever a me-

todologia do movimento e encontramos uma 

equipa formadora coesa e com os temas muito 

bem preparados”.

- “Toda a equipa está a viver o EECam intensa-

mente e é manifesta a alegria que sentimos”.

- “Procurávamos, com a participação no EECam, 

um reforço de energia e uma nova alegria de 

viver o Movimento e isso está a ser plenamen-

te conseguido”.         

São e Joaquim Gomes, Eq. Carnaxide 6

- “Este EECam está a ser muito importante em ter-mos de revisão dos pontos fundamentais da regra do Movimento”.
- “Em simultâneo, é muito enriquecedor a partilha com as outras equipas, poder comparar o que os ou-tros fazem e ver como poderemos melhorar na nossa equipa base”.
- “Vamos com uma forte motivação para continuar a caminhada”.
- “A renovação do compromisso foi até agora o mo-mento mais alto do EECam”.
- “O EECam é uma ótima aposta do Movimento para reforçar a reciclagem dos conhecimentos que já fo-ram sendo interiorizados”.

Graça Almeida e Hernâni Eira, Eq. Gaia 19

- “O EECam está a ser vivido intensamente e, em espe-

cial, as Equipas Mistas”.

- “Trazíamos a expectativa de reavivar as forças de cada 

casal e da equipa, o que está a ser conseguido. As parti-

lhas (formais e informais) nas equipas mistas têm ajuda-

do bastante e levamos novas estratégias para a reunião 

da equipa”.

- “Confirmámos a ideia de que as ENS não se restringem 

à equipa base e tomámos consciência de que temos ain-

da muito a fazer para nos integrarmos nas propostas do 

Movimento”.       

Marlene Peres e João Pedro, Eq. Aveiro 31
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Encontro de Equipas em Comunhão
A Casa de Retiros de Nossa Senhora do Car-
mo, em Fátima, foi o local escolhido para a 
realização do EECom, que teve como tema 
aglutinador “Vede como eles se amam”. 
Estiveram presentes 22 casais, que foram 
orientados por uma equipa de animação da 
Província Centro. 

- “Foi uma experiência muito enriquecedora para nós. 

Vamos para casa mais felizes com os testemunhos que 

ouvimos”.

- “Neste encontro a nossa equipa comprometeu-se a re-

forçar o empenho no cumprimento dos pontos concretos 

de esforço. Os benefícios que o encontro trará para cada 

casal e para a equipa dependerá, em boa parte, da efeti-

vação deste compromisso”.

- “Relembrámos aqui o que nos foi ensinado no início, 

quando começámos esta caminhada no Movimento”. Por 

isso, foi importante este EECom para relançar a nossa 

caminhada como equipa.”

- “Pedimos a Nossa Senhora a ajuda para em casa trans-

mitirmos e acolhermos o que nos foi relembrado neste 

encontro”.

Equipa Torres Vedras 12

Encontro de Equipas Novo Fôlego
49 casais, 2 viúvas e 1 conselheiro espiritual 
estiveram presentes na sessão do EENF do 
presente ano, subordinado ao tema “Levan-
ta-te, toma a tua enxerga e anda”. O encon-
tro teve lugar no Hotel Steyler (ex-Verbo Di-
vino), tendo sido orientado por uma equipa 
animadora da Província Norte. 

- “Achamos que este encontro foi muito bom, muito bem estruturado, com vários “tempos”, em casal, em equipa base, em equipa mista e nas celebrações”.
- “É muito bom fazermos a Partilha com as ou-tras equipas e faz todo o sentido estes encontros. A renovação do Compromisso é sempre muito importante. No nosso caso, foi importante recor-dar o que fizemos há doze anos, no 1º Encontro de Equipas Novas, na Torre d’Aguilha. Entretanto, já fizemos um EECam, com 7 anos de equipa, e estamos a fazer agora o EECom, com 13 anos. No fundo, estes encontros são um carregar de bate-rias, para dar um impulso às equipas”.Anabela e Rogério Ferreira, Eq. Leiria 29
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“No presente ano, de 2016, a nossa equipa (Lisboa 136) completa 25 anos.Estabelecemos como propósito, durante o ano, tão marcante na vida da nossa equipa, festejar tal acontecimento, 

participando ativamente no máximo possível das atividades propostas pelas ENS.Assim, a Lisboa 136 esteve toda ela presente no EENF 2016, em Fátima.Damos graças a Deus por nos ter chamado a este encontro de formação e rejuvenescimento do caminho da equipa. 

Todo o encontro foi marcado por uma série de sinais que fomos descobrindo quer para a nossa relação de casal 

como para a nossa própria equipa.  
“Levanta-te, toma a tua enxerga e anda” foi a frase que nos acompanhou ao longo de todo o encontro e que nos 

projetou para uma nova caminhada a dois e em Equipa, com os corações a transbordar de alegria, de ânimo e de 

confiança e cheios do Espírito Santo. 
Os 4 temas desenvolvidos ao longo deste fim de semana enriqueceram-nos extraordinariamente e muito temos a 

agradecer aos casais que os apresentaram, assim como ao D. Gilberto, que nos tocou de uma forma muito especial 

com as suas sábias palavras. 
O Dever de se Sentar em Equipa foi, sem dúvida, um momento marcante para toda a nossa equipa. Sentimo-nos a 

caminhar a dois, em equipa e com o Movimento. E isso é muito bom! Um grande bem-haja por todo o trabalho desenvolvido e pelo excelente fim de semana que nos proporcionaram – as 
ENS e a equipa de serviço”.
Teresa e Manuel Mendes, Eq. Lisboa 136

- “No fim do encontro de 27-28 de fevereiro de 2016, testemunhamos que o Senhor foi, é e sem-

pre será generoso e misericordioso connosco.

Prepararmos o encontro foi uma cura – a da solidão. Isto porque nos aproximámos mais de 

Deus e partilhámos essa comunhão, mais de perto com os outros casais «formadores/serviço» 

e, mais latamente, com todos os equipistas presentes no encontro.

Pertencer às ENS é também estar ao serviço e prestar serviço, pois, apesar dos espinhos que 

encontramos no caminho, eles proporcionam aprendizagens novas, como foi o caso.

Nessa condição, sabendo-nos e sendo filhos de Deus, carregámos a nossa enxerga e tentámos, 

com este serviço, ajudar a transportar a de outros casais, pois vamos juntos em caminhada e 

sob a proteção de Maria.

A riqueza, o regalo e a alegria proporcionados, ao fazermos este trabalho/caminho com ajudas 

de outros casais, ocasionando entre todos cooperação e posterior partilha com os participantes 

no encontro, são transcendentes e só ao alcance de Cristo oferecê-los.

A nós compete-nos querer ser curados, levantando-nos, tomando a enxerga, e caminhar.

Obrigado Senhor”.

Isabel e Joaquim Lima, Eq. Chaves 7 (casal coordenador do EENF)
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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

Criados para a Comunhão – Não 
vos resigneis jamais à desunião

De Henri Caffarel, “Aos casais desuni-
dos”, número especial de L’Anneau 
d’Or, n.os 15-16 – “Amour et Souffran-
ce”, 1945, págs. 65-72 (adaptado):

“Contrair matrimónio é comprometer-
-se a não mais deixar de querer e pro-
curar uma união total.

A harmonia conjugal não é um objeto 
de luxo ou de conforto, por isso os espo-
sos não têm o direito de renunciar a ela.

Um casal desunido, em vez de ser um 
hino de louvor à glória ao amor di-
vino, é uma nota falsa na melodia 
da criação.

Urge dar atenção a todas as formas de 
desunião e procurar-lhe os remédios. 
Para começar, é preciso fazer um esfor-
ço de lucidez. É desejável que este es-
forço seja feito a dois! Quando os espo-
sos se empenham nesse esforço juntos, 
deixam de estar desunidos. É preciso 
tudo fazer para que uma conversa leal 
seja possível. Se é verdade que quase 
sempre é preciso saber esperar, por pru-
dência e paciência, é reprovável iludir as 
questões por tibieza. Tudo, na escuridão, 
toma forma de fantasmas ameaçadores 

que se desfazem, como que por encan-
to, quando se acende a luz.

Fazer luz é procurar as causas do mal.

É preciso ultrapassá-las. Sem medo de 
constatar os erros do cônjuge, devemos 
sobretudo não ser cegos para os nossos 
próprios erros. É necessário encará-los 
de frente. Não para se ficar desolado – 
os grandes desesperos não são solu-
ção – mas para os reconhecer, perante 
si próprio e perante o outro.

Uma vez identificadas as causas do 
mal, é preciso procurar os verdadeiros 
remédios. Os paliativos acalmam mo-
mentaneamente a dor, mas, se não 
atingem a causa, não curam nada.

O primeiro dos remédios é, muitas ve-
zes, mudar o coração. Quantas coisas a 
aplanar no fundo do coração! 

Não encontrais nele, porventura, as raí-
zes bem vivas dessa erva daninha que 
é a ilusão da felicidade? Como se a 
felicidade perfeita pudesse existir sobre 
a terra, como se o casamento pudes-
se trazer uma felicidade já feita. É pre-
mente exorcizar esta ilusão!

Depois é preciso atacar as deceções e 
os seus frutos venenosos. Eu penso 
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principalmente nesses rancores, a pro-
liferar num coração que se sente lesa-
do. Não quero confundir a impaciência 
com a aversão, mas sei também que 
é perigoso dar corda livre a irritações 
que, benignas à partida, contaminam 
o coração e arriscam a suscitá-la.

É preciso cultivar em si o antídoto da 
aversão: a misericórdia que perdoa. 
Perdoar é rasgar a página sobre a qual 
escrevemos com raiva, o deve e haver 
do cônjuge e encontrar diante dele a 
atitude do dom sem reservas. 

É vão procurar outros remédios 
enquanto não obtivermos a graça 
de saber perdoar, “setenta vezes 
sete”, se for preciso.

Que leveza no coração que perdoou!

Mudar o coração é também mudar o 
olhar. Adotar o olhar do amor que, 
através da casca dura, adivinha uma 
seiva viva, trabalhando no interior e 
preparando os rebentos e as flores da 
primavera a chegar...

Não é suficiente mudar o coração; é 
preciso amar. Reencontrar esse amor 
que vos fazia dizer, no dia do vosso 
noivado: serei eu capaz de te fazer fe-
liz? – e que se prometia não poupar 
esforços para que acontecesse.

Adivinhai-lhe os desejos, esforçai-vos 
por dar-lhes resposta. Que nada vos 
seja estranho do mundo que traz con-
sigo: interessai-vos pelos seus pensa-
mentos, os seus sentimentos, as suas 
alegrias, as suas dores, os seus com-
promissos.

Amar é partilhar. Não podemos renun-
ciar à partilha, custe o que custar, dos 
bens espirituais...

Partilhai as vossas faltas.

Como podem ser benfazejas essas ho-
ras onde, na calma da noite, toda a 
irritação apaziguada, os esposos con-
fiam o que lhes pesa no coração. Não 
para satisfazer o seu egoísmo, mas 
por amor.

Interrogai Deus sobre o Sentido Provi-
dencial da provação.

Ele que repetiu com insistência “Sede 
um”, não pode querer a desunião.

Ele pede aos Seus filhos que aceitem o 
sofrimento e o aproveitem para cres-
cer em valor humano e sobrenatural.

Que vingança sobre o mal quando dele 
nos servimos para crescer no amor!

No coração que o sofrimento escavou, 
Cristo ocupará um lugar muito maior.”
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Maria, Mãe e Intercessora *

“Existem duas saídas de nós mesmos: uma em 
direcção às chagas de Jesus, a outra em direcção 
às chagas dos nossos irmãos e irmãs. E esse é o 

caminho que Jesus quer em nossa oração.” 
(Papa Francisco – Nov. 2013)

Queridos amigos Intercessores

Acreditamos que, neste momento, 
muitos são aqueles que estão em ora-
ção de prece ao Senhor pelo seu auxílio 
para suportar o sofrimento, seu ou de 
outros. Também é nos que sofrem que 
estamos a pensar e pelos quais eleva-
mos ao Senhor a nossa oração diária.

Fazemo-lo apoiando-nos na nossa Fé 
que, por ser algumas vezes, infelizmen-
te, tão pequenina, nos faz duvidar do 
seu valor e nos leva a pensar que em 
algumas ocasiões Deus não nos ouve, 
que se mantém “surdo-mudo” apesar 
das nossas insistências e do nosso per-
manente pedinchar. Sabemos que não; 
Jesus ouve-nos no silêncio, como tam-
bém nos fala no silêncio do coração. E 
se não o concretizar directamente, fá-lo 
por intermédio do Espírito Santo. Pelo 
silêncio se faz oração; é no silêncio que 
se consegue uma intimidade completa 
com o Senhor, uma aproximação e co-

Rita e Joaquim Carvalho  
Casal Responsável pelos Intercessores

*  Este texto não segue as normas do último Acordo Ortográfico.

munhão entre a nossa humanidade tão 
frágil e dependente e a divindade de 
Jesus Cristo. E Ele lá está com perma-
nente disponibilidade para nos atender 
e socorrer da maneira que, na sua sa-
bedoria, mais adequada é para o nosso 
problema e, em última análise, para a 
nossa salvação eterna. O Padre Caffarel 
já se tinha apercebido do particular va-
lor da oração feita no silêncio da noite, 
quando reforçava o interesse em que 
fosse realizada na quietude do ambien-
te nocturno, em que estamos apenas 
nós e o Senhor: “que cada um de vós 
passe uma hora por mês durante a noi-
te a interceder pelos casais que sofrem 
e necessitam da vossa intercessão jun-
to do Pai do Céu”.

Através do Evangelho de Lucas (11-13) 
Jesus vem até nós incentivando-nos a 
pedir ao Pai com insistência, mesmo 
que ao início não sintamos que esta-
mos a ser atendidos: “Se vocês, apesar 
de serem maus, sabem dar boas coi-
sas aos vossos filhos, quanto mais o Pai 
que está nos céus dará o Espírito Santo 
a quem o pedir!” 
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Mas nunca estamos sós nestes nossos 
pedidos; temos sempre connosco a 
presença de Maria Nossa Mãe e media-
dora junto do Seu Divino Filho. A com-
panhia protectora de Nossa Senhora, 
dá-nos o garante que as nossas preces 
serão atendidas. 

Por isso clamamos: Obrigado Maria 
pelo vosso SIM ao anúncio pelo anjo 
Gabriel, de que aceitaríeis ser a Mãe do 
Salvador; obrigado pela vossa total dis-
ponibilidade e entrega para a salvação 
da humanidade. Fostes vós que permi-
tistes o milagre da encarnação de Jesus. 
Permitistes o crescimento da semente 
que daria origem ao Cristianismo, ao 
anúncio da Boa Nova para a salvação 
do Homem. Maria é a filha predilecta 
de Deus e por Ele escolhida para Mãe 
de Seu Filho; em Maria somos irmãos 
de Jesus. Como não lhe poderíamos 
estar eternamente gratos? Deveu-se à 
intercessão de Maria o primeiro milagre 
público de Jesus, nas bodas de Caná. 

A carta dos Intercessores, neste perío-
do, faz uma justa e merecida evocação 
a Maria com belos textos. Como é dito 
por Aude e Olivier de La Motte: “Com 
Maria aproximamo-nos do Mistério.

Os orientais chamam a Maria “Odigi-
tria”, que quer dizer que nos guia no 
caminho da experiência do Cristo. Ad-
vogada, Auxiliadora, Protectora, Mãe 
Mediadora. Maria intercede pelos ho-
mens. Ela advoga a nossa causa junto 
de Deus, protege-nos, vem em nosso 
auxílio, defende-nos. Conduz-nos até 
Jesus e apresenta-lhe os nossos pedi-
dos, sejam pequenos ou grandes. Cada 
um deles é importante. A solicitude de 
Maria pelos homens, por cada um de 
nós, é ilimitada”.

É portanto com os olhos postos em Ma-
ria e com inteira justeza que pedimos: 
Santa Maria, mãe de Deus, rogai por 
nós pecadores agora e na hora da nos-
sa morte. Ámen.

E acrescentamos: abençoa com a vossa 
divina protecção todos aqueles que an-
dam perdidos e errantes, todos os que 
sofrem física ou psiquicamente, todos 
os que diariamente vos suplicam a vos-
sa Graça e intercessão junto de Jesus. 
Por nós velai para que estejamos segu-
ros no nosso caminhar para o reino de 
Vosso Filho.

Um abraço em Cristo.
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Quotização e Contas de 2015 

São e Duarte Matias  
Casal Responsável pelo Secretariado

“O importante não é o que se dá,  
mas o amor com que se dá” 

(Madre Teresa de Calcutá)

O movimento das ENS vive porque os 
casais dão, partilham, dividem o que são 
e o que têm para que o projeto de Deus 
seja conhecido, amado e se torne vida.

Queremos hoje falar de quotizações/
contribuições, seu espírito, para que 
são e como se utilizam, e das contas 
de 2015. 

Quanto dar?

Como referência, deve ser o produto de 
um dia de rendimento (Carta de 8 de 
dezembro de 1947 - Nº 5-h)

Os casais com dificuldades financeiras 
devem, em consciência, estabelecer o 
que as suas possibilidades permitam e 
dar com alegria o que lhes for possível.

Dar em cada ano o resultado de 1 dia 
dos seus rendimentos, para garantir 
a vida material e a expansão do Mo-
vimento ao qual devem parte do seu 
enriquecimento espiritual.

Quando dar?

Logo que possível, para fazer face aos 
custos operacionais e outros que são es-
senciais, para a saúde do movimento.

Dar quando a equipa achar oportuno e, 
tanto quanto possível, respeitar o mes-
mo período dentro de cada ano.

Os valores que se apresentam nas con-
tas de 2015 são fruto do esforço con-
junto dos diferentes elos de ligação que 
existem no Movimento e representam 
um compromisso assumido por todos. 
Expressamos o nosso agradecimento a 
todos os que, com generosidade e em-
penho, responderam aos apelos feitos 
periodicamente.

Só em conjunto conseguiremos que o 
ano de 2016 seja mais uma prova su-
perada, nós estaremos dentro das nos-
sas limitações ao serviço de todos.

Um forte abraço,

São e Duarte
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Teresa e José Luís Lopes
Casal Responsável pela 
Tesouraria

No nosso Movimento, e no que respei-
ta às quotizações, estas têm sido sufi-
cientes para fazer face às necessidades. 
O apelo que mais uma vez fazemos é 
o de anteciparem as quotizações e não 
as deixarem para o final do ano, pois a 
estrutura existe todo o ano e a maioria 
das formações ocorre no primeiro se-
mestre dos anos civis.

No que respeita ao ano de 2015, sa-
lientamos o Encontro de Responsáveis 
de Região em Roma. Por este motivo, 
houve um esforço financeiro acrescido, 
que felizmente contou com o apoio da 

ERI, o que permitiu que o nosso país es-
tivesse bem representado.

Anexamos um gráfico onde se demons-
tra a forma como foram repartidos os 
custos do Movimento no ano de 2015.

Como se pode verificar, dois terços dos 
custos são afetos ao Projeto África, ERI 
e Estrutura. Nesta última rubrica englo-
bamos todos os custos de apoio aos 
setores, o escritório e respetivo funcio-
namento. No ano transato também se 
investiu na reedição de várias publica-
ções que se encontravam esgotadas ou 
quase em rutura. 

No que respeita à rubrica Formação, 
os valores em causa não têm grande 
expressão, pois parte desses custos são 
suportados pelos equipistas.

ENS Portugal
Estrutura de custos 2015

22% 1% 3% 10%

13%

10%

20% 21%

Formações Carta

Documentação Estrutura

Eri/Equipas Satélites Encontros

Projecto África Outros
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ENTRARAM PARA AS ENS

Acolhemos com muita alegria as equipas 
que entraram para o Movimento

CABECEIRAS 1

ENTRONCAMENTO 1

FAMALICÃO 19

FEIRA 16

GUIMARÃES 16

GUIMARÃES 17

LEIRIA 34

LEIRIA 39

LEIRIA 40

PENAFIEL 2

PORTO 165

SANTARÉM 18

SANTARÉM 19

TROFA 17

VILA VERDE 2
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PARTIRAM PARA O PAI

“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

✝  Pe. Fernando Cardoso de Lemos 
2014-03-04, Equipa Porto 59, Setor Porto F, Região Porto

✝  João dos Santos Sebastião 
2016-02-01, Equipa Corroios 1, Setor Setúbal, Região Lisboa 1

✝  Clotilde Mendes 
2016-02-11, Equipa Almeirim 1, Setor Almeirim A, Região Centro Sul

✝  Armando de Jesus Fernandes 
2016-02-13, Equipa Leiria 3, Setor Leiria C, Região Centro Sul

✝  Mons. Alberto Augusto Teixeira Dias 
2016-02-16, Equipa Caldas 12, Setor Caldas da Rainha, Região Sintra e Oeste

Equipa Queluz 1, Setor Sintra B, Região Sintra e Oeste
Equipa Queluz 2, Setor Sintra B, Região Sintra e Oeste
Equipa Lisboa 81, Setor Lisboa A, Região Lisboa 2

✝  Maria José Umbelina Ruivo Duarte Rocha 
2016-03-06, Equipa Fundão 4, Setor Fundão, Região Centro Interior

✝  Francisco Martins 
2016-03-27, Equipa Maia 14, Setor Maia, Região Douro Norte

✝  Armindo Neto dos Santos 
2016-04-22, Equipa Mafra 1, Setor Torres Vedras, Região Sintra e Oeste

✝  Maria Regina Resende de Oliveira 
2016-04-30, Equipa Ílhavo 2, Setor Aveiro B, Região Centro Litoral
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A Família Gera o Mundo: 
Catequeses sobre a Família
Papa Francisco, Lisboa, Paulus, 2016.

Esta obra é uma compilação de 34 catequeses do Papa 
Francisco sobre a temática da família, a que acrescem 
duas outras sobre o Sínodo dos Bispos, dedicado ao 
mesmo tema. Trata-se das célebres meditações das 
audiências das quartas-feiras, no Vaticano, referentes 
ao período entre 10 de dezembro de 2014 e 18 de 
novembro de 2015, correspondente, na sua quase 
totalidade ao tempo intermédio entre as duas assem-
bleias sinodais dedicadas à família (outubro de 2014 
e outubro de 2015). Com uma escrita atraente e uma 
mensagem rica, este é mais um conjunto de textos do 
Papa Francisco que não podemos deixar de conhecer.

Publicada em pleno tempo pascal, a Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia (A Alegria 
do Amor) apresenta-se como um hino ao amor e 
uma expressão de confiança no futuro da família. 
É um texto com 325 parágrafos, divididos em 9 
capítulos, onde o Papa analisa com profundidade 
a realidade da família no mundo contemporâ-
neo, tendo em atenção os contributos dos bispos 
reunidos nas duas assembleias do Sínodo sobre a Família, em 2014 e 2015. De 
acordo com as próprias palavras do Papa, esta exortação adquire um “significado 
especial” no contexto deste ano dedicado à Misericórdia, primeiro “porque a vejo 
como uma proposta para as famílias cristãs, que as estimule a apreciar os dons 
do matrimónio e da família”, e depois “porque se propõe encorajar todos a serem 
sinais de misericórdia e de proximidade para a vida familiar, onde esta não se 
realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria” (AL 5).

Amoris Laetitia – A Alegria do Amor
Papa Francisco, Lisboa, Paulus, 2016.
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Encontro de Formação de Casais Responsáveis de Setor
Notícia, testemunhos e fotos (Notícias/2016)

Encontro de Formação de Casais Piloto
Notícia, testemunho e fotos (Notícias/2016)

Encontro Nacional de Conselheiros Espirituais 
Notícia e fotos (Notícias/2016)

3º Encontro Nacional de Leigos 
Notícia, testemunhos e fotos (Notícias/2016)

Reuniões da Supra Região e do Colégio da Supra Região 
Ecos das reuniões de março de 2016 em Fátima (Notícias/2016)

Texto da Equipa Maia 14
Texto de homenagem a um equipista que partiu para o Pai
(ENS Portugal/Província Norte/Notícias/2016)

No site  
encontra

NO SITE ENCONTRA
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