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EDITORIAL

Estamos na reta final da preparação do XI 
Encontro Internacional das ENS, que nos 
levará física e espiritualmente até Brasília.

Vamos, todos o sabemos, em espírito 
de peregrinação, dando a este Encontro 
um sentido de procura, de conversão, 
de disponibilidade. Como em todas as 
peregrinações, vamos encontrar-nos 
com os outros e com nós próprios, na 
vivência das três atitudes propostas 
pelo Movimento: a procura da vontade 
de Deus, a procura da verdade sobre 
nós mesmos e a experiência do encon-
tro e da comunhão.

Vamos também cheios de alegria, em 
espírito de festa. E somos interpelados 
pelas palavras “O homem e a mulher, 
mas sobretudo a família, devem inscre-
ver no seu estilo de vida o sentido da 
festa, de maneira a viver não só como 
sujeitos em necessidade, mas como co-
munidade do encontro”.2   

Esta comunidade do encontro foi am-
plamente vivida na Missão a Angola, da 

qual nos falam emocionados a Isabel e 
o Paulo Amaral no capítulo Ecos do Mo-
vimento, e está também presente nos 
testemunhos que apresentamos nesta 
carta sobre a participação nos encon-
tros internacionais.

A preocupação do encontro com Deus e 
com os outros deve ser uma constante 
nas nossas vidas. E as palavras de Jesus 
“Vai e faz tu o mesmo” convidam-nos 
a estar atentos aos que nos rodeiam, 
a encher o nosso coração de amor, ge-
nerosidade e disponibilidade, dando ao 
próximo um novo conteúdo, como tão 
bem nos explica o nosso conselheiro 
espiritual no seu artigo.

Caminhemos então para Brasília com 
o coração em festa, pronto a dar e a 
acolher, a semear e a recolher, para 
que os frutos deste encontro se multi-
pliquem em todos nós e nos ajudem a 
ser testemunho permanente de Cristo 
Ressuscitado.

Rita e Pedro Cabral 
Casal Responsável pela Comunicação

“O encontro com Deus e com  
o outro é o âmago da festa” 1

1 e 2 Excerto da 8ª catequese preparatória para o VII Encontro Mundial das Famílias
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CONSELHEIRO ESPIRITUAL

O evangelho põe o leitor em movi-
mento. Move, comove e promove in-
teriormente. A parábola do “bom sa-
maritano” (Lc 10,25-37) põe as ENS a 
peregrinar para Brasília, quer vão fisi-
camente, quer acompanhem espiritual-
mente o Movimento, que lá se reúne 
no Encontro Internacional.

A peregrinação é um símbolo que inter-
preta a viagem da nossa vida. O peregri-
no proclama íntima e socialmente a sua 
condição de caminhante sobre a terra, 
nas feridas e nas alegrias da vida. Am-
plia e enriquece com a experiência de 
Deus mais intensa, festiva e emotiva, os 
limites da sua habitual visão do mundo.

Na peregrinação para Brasília, casais das 
ENS, de várias culturas, línguas, idades 
e procedências, marcados por diferentes 
situações de dificuldade e de esperança, 
vão ao encontro de outros casais cris-
tãos, momento privilegiado para novos 
conhecimentos, para partilharem e pro-
curarem o sentido que está para além da 
ordinária existência humana. É oportuni-

dade para a descoberta, a iluminação e 
a purificação interior, em Igreja.

Na memória de seguidores de Jesus le-
vam a boa nova do bom “samaritano 
que ia de viagem”. Mobiliza-os e ofere-
ce-lhes um modelo de acção, pondo-os 
à escuta, para tomarem decisões que 
envolvem a vida. A primeira, posta pelo 
doutor da Lei, não é de maior ou menor 
importância. É “a questão fundamental 
do homem” (J. RATZINGER - BENTO XVI, 
Jesus de Nazaré, I, p. 250), a questão 
do sentido radical da vida humana: “que 
hei-de fazer para possuir a vida eterna?” 
Trata-se, não da vida depois da morte, 
mas de dar o sentido último a esta que 
estamos a viver, dada pelos pais aos fi-
lhos e que eles recebem como o melhor 
presente: ela já é a vida definitiva, inau-
gurada por Jesus, a vida que não acaba.

Para lhe dar sentido definitivo, Jesus re-
mete para a Escritura, que ensina a unir 
dois amores, o amor a Deus e o amor 
ao próximo: amar é a forma de dar o 
melhor sentido à vida. Para indicar quem 

“Vai e faz tu o mesmo”
A caminho de Brasília

P. Armindo Vaz  
Conselheiro Espiritual da Equipa Supra-Regional
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é o próximo de cada um, descreve a via-
gem da vida de “um homem que descia 
de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos 
de salteadores”. Na viagem da sua vida, 
o perito nas Escrituras não pedia a Jesus 
a definição de próximo mas os limites 
ao dever do amor. No horizonte do seu 
pensamento, próximo seria aquele que 
deveria ser amado. Dentro da parábola, 
antes da conclusão final, a resposta se-
ria: próximo é o viajante ferido. Mas no 
fim Jesus inverte a pergunta abstracta 
do doutor da Lei (“quem é o meu pró-
ximo?”) e concentra-o no necessitado 
concreto (“qual destes três te parece ter 
sido o próximo…?”). Próximo tem agora 
novo conteúdo: em vez de pessoa be-
neficiada, é a pessoa benfeitora, aquele 
que ama, “enchendo-se de compaixão”. 
O próximo, de objecto passivo do amor 
torna-se sujeito activo que ama. A ques-
tão agora está em saber se está disposto 
a aceitar o desafio à conversão que a pa-
rábola implica: “vai e faz…”.

Para o casal cristão, o próximo mais pró-
ximo e prioritário é o próprio cônjuge. 
Não jaz meio-morto à margem do cami-
nho. Está dentro da mesma casa, deu-
-se completamente ao outro no dia do 
casamento. Nessa medida, sempre que 
um dos cônjuges é necessitado, liberta 
o outro do seu eu fechado e institui-o 
como sujeito de responsabilidade in-
declinável face ao necessitado. A voz 
do necessitado faz-se ouvir ao outro e 
leva-o a “encher-se de compaixão”. Na 

Bíblia, a voz da compaixão sai das entra-
nhas maternas ou paternas e faz ver a 
vida da esposa ou do esposo necessita-
do como mais importante do que a vida 
do próprio, como para a mãe é sempre 
mais importante a vida do filho que traz 
nas entranhas do que a sua própria vida. 
Responder pelo outro cônjuge é sempre 
responder ao outro, tornando-o priori-
tário na roda das suas preocupações.  
O cônjuge necessitado é tão importante 
como o outro: o ajudado e amado é o 
outro lado daquele que ajuda e ama; e 
põe de manifesto o milagre transforma-
dor do dom gratuito. O eu de um signifi-
ca eis-me aqui para o outro.

O cônjuge cristão corre o risco de ser 
constantemente um “bom samaritano” 
para o outro, vivendo a partir do outro 
e ao serviço das necessidades dele, em 
vez de seguir espontaneamente os seus 
desejos e projectos individuais e a sua 
própria satisfação: em vez de o pôr ao 
seu serviço. Um cônjuge não pode re-
lacionar-se com o outro qual executivo 
calculista e sem tempo, que passa ao 
lado das necessidades do outro.

Como na do casamento cristão, na via-
gem do bom samaritano há dois prota-
gonistas: o ferido e ele, o próximo que 
precisa de ajuda e o próximo que pres-
ta ajuda, sendo cada um próximo para 
o outro. Cada um corresponde ao seu 
tempo: o tempo da crise e o tempo da 
resposta à crise, simultâneos. Dando e 
recebendo, ambos geram o tempo sal-

CONSELHEIRO ESPIRITUAL
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vífico do dom, da gratuidade, do amor 
novo que o Testamento Novo chama 
ágape, o amor descendente, oblativo 
e altruísta, que completa o amor eros, 
ascendente, ambicioso e possessivo, 
fascinado pela promessa da felicida-
de. O amor ágape do cônjuge “bom 
samaritano” “faz cada vez menos per-
guntas sobre si próprio e procura sem-
pre mais a felicidade do outro, preo-
cupa-se cada vez mais por ele, dá-se 
e deseja existir para o outro” (BENTO 
XVI, Deus caritas est, 7 e 15). O amor 
ágape de “bom samaritano” vê o ou-
tro, não como objecto de posse, de 
fruição ou de domínio, mas como su-
jeito que constantemente interpela e 
apela à responsabilidade.

No casal cristão, um cônjuge não pode 
“chutar a bola para o lado”, dizendo 
ao necessitado que anda “ocupado 
em coisas importantes e compromis-
sos urgentes”. O evangelho de Jesus 
compromete-o a amar. Perante o 
cônjuge carenciado, não pode fazer 
perguntas: simplesmente tem de fa-
zer. A parábola não dá lugar à casu-
ística do amor nem a saber a quem 
deve amar; o que conta é mesmo 
amar. Quem ama não escolhe: faz-
-se próximo de quem precisa de ser 
amado. O amor não define quem 
deve ser amado: ama e mais nada.  
É neste horizonte que Paulo pôde di-
zer: “Não devais nada a ninguém a 
não ser o amor mútuo” (Rm 13,8). Não 

se podem pôr balizas ao amor cristão, 
muito menos entre cônjuges cristãos.  
O amor pula todas as cercas. A ousa-
dia da parábola safa as barreiras entre 
sacerdote e samaritano, entre judeu e 
grego, entre homem e mulher, entre 
amigo e inimigo. A sua proposta é a 
da ousadia do amor, a força do cora-
ção do homem e da mulher, capaz de 
melhorar as suas vidas e de optimizar 
as suas relações interpessoais.

Lendo aqui a Escritura, como “ponto 
de esforço” para darem sentido ao 
seu existir com o outro cônjuge e em 
família, os casais das ENS ouvem de 
Jesus o conselho repetido para unirem 
o fazer ao saber: “faz isso e viverás 
[encherás de sentido a tua vida, terás 
a vida definitiva que procuras]; vai e 
faz tu o mesmo”. Ele sugere que todo 
o saber não serve de nada se o amor 
a Deus e ao próximo não determina o 
fazer na vida.

CONSELHEIRO ESPIRITUAL
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A esperança não engana! 

Queridos amigos, casais  
e conselheiros espirituais,

Regressámos há menos de um mês 
de uma visita que a Supra-Região or-
ganizou à Província Angola e na altura 
de escrevermos algumas palavras para 
esta Carta, a frase “Vai e faz tu o mes-
mo”, que ecoa vezes sem conta, nas 
nossas vidas, faz cada vez mais sentido, 
faz todo o sentido! Faz todo o sentido, 
quando vemos um povo marcado pela 
guerra, pela injustiça, pela desigual-
dade, pela adversidade, mas sempre 
disposto a olhar para o lado e acreditar 

Ecos da
Supra-Região

Isabel e Paulo Amaral  
Casal Responsável Supra-Regional

que é Jesus que ali está. Não há calor, 
não há fome, não há cansaço, não há 
nada que os impeça de anunciar Cristo 
e o Movimento aos casais do seu País, 
ainda que tenham de devorar milhares 
de quilómetros para fazer a pilotagem, 
ou de gastarem três horas na estrada 
para percorrer uns escassos 50 Km. Os 
nossos casais responsáveis em Angola 
acreditam, tal como a Igreja local, que 
o futuro das famílias neste país, passa 
por eles e passa por fazer o que o bom 
samaritano fez. Que exemplo de vida 
fantástico para nós! Ser primeiro: no 
sorriso, no abraço, no amar, na atenção, 
na canção, na ternura, na escuta, na 
verdade, na comunhão… Sempre!

“Vai e faz tu o mesmo”. Não se trata de 
saber quem é o meu próximo mas de 
me aproximar de todos. A exemplo do 
bom samaritano, somos convidados a 
não ficar presos a medos e a preconcei-
tos; a ser engenheiros de pontes, não 
construtores de muralhas; a oferecer 
disponibilidade, não virar as costas; a 
ser a passagem e não o atalho, o cami-

VIDA DO MOVIMENTO
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nho livre e não o pedágio; a estar para 
os outros, mesmo que os outros não 
estejam para nós; a encurtar distâncias 
entre corações e torná-los vizinhos; a 
ligar “longes e distâncias”. 

Nada fácil, esta forma de viver. Mas é 
a tua, Senhor. 

As ENS em Angola

Partimos no dia 29 de Março e regres-
sámos a 4 de Abril. Connosco estiveram 
o Padre Armindo Vaz, o casal respon-
sável da equipa responsável interna-
cional, Maria Carla e Carlo Volpini, e 
dois jovens das Equipas de Jovens de 
Nossa Senhora em Portugal, a Marta Fi-
gueiredo (responsável nacional) e José 
Catalão (responsável pelo sector expan-
são). Quando chegámos ao aeroporto 
esperavam-nos o casal responsável da 
Província (Cristina e João Makenengo), 
os três casais responsáveis regionais e 
toda a equipa do secretariado nacional, 
com uma alegria contagiante. E assim 
foi até ao dia em que partimos, com 
saudades de os deixar. 

Sob o tema “Ser Família cristã hoje – 
crescer na fé e viver o amor”, a Provín-
cia Angola organizou o seu Iº Encontro 
Nacional. Estivemos todos juntos para 

VIDA DO MOVIMENTO

partilharmos experiências e vivências 
de fé, vividas e aclamadas por tantos 
casais e conselheiros espirituais, onde 
os diferentes matizes culturais se fundi-
ram na mística das ENS, tão acarinhada 
pela Igreja em Angola. Fomos abençoa-
dos por tamanha graça, como tão bem 
cantam os nossos equipistas angolanos! 
Magnificat!!! 

Vieram casais e conselheiros espirituais 
de todo o País para participarem neste 
encontro, realizado em Luanda, no Do-
mingo de Ramos, dia 1 de Abril. Neste 
encontro que contou com mais de 150 
participantes, tivemos oportunidade de 
reflectir sobre os 70 anos de história do 
Movimento e sobre a importância do 
Evangelho na vida dos casais das ENS, 
entrando com Cristo nas casas que ele 
visitou (a casa de Caná, a de Betânia, 
a de Simão, a de Jericó, a dos discípu-
los em Jerusalém e a de Nazaré). Em 
cada uma destas casas encontrámos 
qualquer coisa que nos levou a reflec-
tir sobre a “nossa existência quotidia-
na” e de como cada lar é um espaço 
de crescimento onde a metodologia do 
Movimento faz sentido, para cada casal 
e para cada família, à luz do Evangelho. 
Terminámos o encontro com o testemu-
nho das EJNS (de Portugal e de Angola). 
Em perfeita harmonia com a espirituali-
dade das EJNS, pudemos tomar consci-
ência de que os dois Movimentos fazem 
muito sentido juntos, particularmente 
em África. As ENS devem continuar a 
apostar na missão de conduzir os jovens 

Ser primeiro: no sorriso, no 
abraço, no amar, na atenção, na 

canção, na ternura, na escuta, na 
verdade, na comunhão… Sempre!
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a manter o sentido cristão da família, 
pelo testemunho da vivência da voca-
ção do amor, que, repousando sobre o 
próprio Deus, aposta na alegria e na 
esperança de uma vida fecunda.

A Província Angola é ainda muito jo-
vem, pois das primeiras equipas cons-
tituídas por casais angolanos em 1980, 
restam poucos casais. Os outros são 
muito, muito jovens. A Província orga-
niza-se em três regiões (Norte, Centro 
e Sul), criadas em 2009, com 280 equi-
pas, das quais 80 têm compromisso. 
Continua a desenvolver uma aposta 
forte na expansão, dada a esperança 
que a Igreja local deposita nas ENS, 
dada a realidade da família em África. 
Do encontro que tivemos com o Car-
deal D. Alexandre do Nascimento, D. 
Joaquim Ferreira Lopes (Bispo de Via-
na), D. Damião Franklin (Arcebispo de 
Luanda), D. Anastácio Kahango (Bispo 
de Luanda) e D. António Francisco Jaca 
(Bispo do Caxito), foi sempre repetida 
a mesma mensagem: a família é o lu-
gar privilegiado de aprendizagem do 
amor, vivido em coerência e compro-
misso com o Baptismo e as ENS são 
em Angola o único Movimento organi-
zado que lhes pode dar resposta.

Por tudo isto, que, parecendo pouco, 
é mesmo muito, saímos de Ango-
la cheios de esperança e de alegria, 
com o coração inundado de mimos. 
Precisamos de rezar muito pelos nos-
sos equipistas de Angola, para que 

o Senhor os anime, não obstante as 
dificuldades que vivem, para que se 
mantenham fieis ao carisma das ENS 
e ao projecto da Igreja sobre o sacra-
mento do Matrimónio, para que em 
conjunto possamos caminhar com 
confiança e ser fermento de paz e de 
alegria na construção da “Civilização 
do Amor”.

Encontro de Equipas Novo Fôlego

Estamos a viver uma grande expec-
tativa a realização da primeira for-
mação para equipas com mais de 15 
anos de vida no Movimento, “Encon-
tro de Equipas Novo Fôlego”, que terá 
lugar nos próximos dias 28 e 29 de 
Abril, em Fátima. É com muita alegria 
que ansiamos por receber os mais de 
150 casais que estão inscritos. A nos-
sa vocação centra-se na semente que 
germina, cresce e se desenvolve para 
dar muito fruto. Há que mexer a terra, 
regar, tirar as ervas daninhas, podar, 
tratar, adubar… No fundo, a nossa 
tarefa consiste em potenciar o que 
já está ali contido naquela sementi-
nha lançada à terra, em cada um dos 
casais que faz parte da nossa equipa, 
uma comunidade de fé activa. Assim 
este encontro possa fazer germinar 
tais sementes… 

7
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A Caminho de Brasília

Estamos a caminho de Brasília, como 
peregrinos, desde o Encontro Nacional 
de Responsáveis de 2010, preparando-
-nos espiritualmente para acolher de 
coração aberto o que o Senhor pede a 
cada um de nós, em resposta ao convite 
para participarmos neste encontro. Esti-
vemos todos juntos unidos em oração, 
em vários momentos ao longo destes 
dois anos de caminhada, contemplando 
Jesus na companhia e na escola de Ma-
ria e oferecendo ao Senhor um coração 
de samaritano. Durante este tempo, ti-
vemos oportunidade para rezar e medi-
tar juntos, nos momentos de recitação 
do Terço em Maio e em Outubro, duran-
te o tempo de quaresma e na Páscoa, 
acompanhando Jesus na Via Sacra e a 
Via Lucis, em momentos de Adoração 
Eucarística, no dia Mundial da Família 
(Maio) ou no dia da Sagrada Família 
(Dezembro), e numa peregrinação a um 
santuário mariano. Estamos na recta fi-
nal, e precisamos de nos manter unidos 
em oração com os 314 equipistas que 
estarão em Brasília e todos os outros 

que ficam em Portugal, Angola, Mo-
çambique, Cabo Verde, S. Tomé e na Ilha 
do Príncipe. Falta-nos meditar juntos o 
Terço de Maio, preparado pela Província 
Angola e a peregrinação, preparada pela 
Província África. Não deixem de o fazer, 
aproveitando estas contribuições, que 
estão disponíveis no site. 

Temos bons motivos para nos alegrar-
mos com este XIº Encontro Internacional, 
que marcará a história do Movimento. 
Pela primeira vez teremos um casal por-
tuguês como responsável pela equipa 
internacional (a Tó e o Zé Moura Soares); 
pela primeira vez também, teremos 
representantes de todos os países que 
fazem parte da Supra-Região (Portugal, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, S. 
Tomé e Príncipe), na formação interna-
cional. São sinais que nos remetem para 
novos caminhos das ENS no mundo, 
onde a evangelização parece começar a 
desenhar-se com contornos específicos. 

Acolhamos o Senhor que vem, naquele 
que jaz à beira do nosso caminho. Que 
Ele venha encher os nossos espaços 
ainda vazios e dissipar todos os receios 
e angústias que nos consomem; retirar 
as cortinas que negam a entrada do 
Sol e nos impedem de contemplar o 
arco-íris; abrir nos nossos corações, as 
prisões onde estão retidas a ternura e 
a compaixão; enfim… secar lágrimas e 
desenhar sorrisos.

“Vai e faz tu o mesmo”. Sim, Senhor 
aqui estamos!
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Fernanda e António Felgueiras  
Casal Responsável da Província Norte

Queridos equipistas,

Apenas “duas” palavras: aos que vão 
participar, presencialmente, no EI em 
Brasília, os nossos votos de ótimas 
viagens e de uma participação ativa, 
vivendo intensamente cada momento 
deste Encontro. Depois, poderão repar-
tir os frutos colhidos com aqueles que, 
apenas em oração e espírito de comu-
nhão eclesial, “lá estarão”. 

Fernanda e António Felgueiras

REGIÃO NORTE
“Vai e faz tu também o mesmo!”

Comungando da proposta que o movi-
mento apresenta para a caminhada do 
presente ano, que culminará com o XI 
Encontro Internacional das ENS, em Bra-

Província
Norte

sília, gostaríamos de partilhar com todos 
os casais das Equipas de Nossa Senhora 
a nossa experiência de casal responsá-
vel do Sector de Famalicão. Assim, esta 
partilha terá como fio condutor o texto 
do Evangelho segundo S. Lucas, que nos 
narra a parábola do bom samaritano, 
seguindo o mesmo esquema de refle-
xão, que o tema de estudo “Vai e faz tu 
também o mesmo!”, nos diferentes ca-
pítulos, convida a fazer: Escutar e refletir; 
Ver; Avaliar; Agir e Partilhar. 

Muitas vezes, em casal, nos interpe-
lamos, tal como interpelaram Jesus, 
acerca de quem é o nosso próximo. Ao 
aceitarmos o desafio de casal respon-
sável do Sector de Famalicão, perce-
bemos, assim como o samaritano, que 
o nosso próximo é aquele que está ao 
nosso lado e precisa de nós, nas mais 
diversas dificuldades. É aquele que 
exige de nós uma “compaixão”, um 
amor incondicional feito de ação. Foi 
com este espírito que aceitamos olhar 

Isabel e António Pereira
RS Famalicão
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para os casais do Sector de Famalicão, 
vendo neles o nosso próximo. Noutros 
momentos, já tínhamos sido interpe-
lados e chamados, mas à imagem do 
“sacerdote” e do “levita”, íamos “pas-
sando ao largo e adiante”, não por indi-
ferença ou desinteresse, mas por medo 
de não estarmos à altura de cumprir a 
missão de casal responsável de Sector. 
Os receios e os preconceitos adiaram o 
nosso chamamento, até ao momento 
em que, confiando no Senhor e com o 
sentimento de pertencer a esta família, 
há dezasseis anos, percebemos que o 
nosso próximo, o sector de Famalicão, 
precisava de nós. Numa atitude des-
prendida e com fé de que Deus capaci-
ta os escolhidos, contando com a ajuda 
de casais mais próximos, ousamos tam-
bém nós “ir e fazer o mesmo…”.

Ao “Escutar e refletir” a palavra de 
Deus, percebemos que é esta a base 
da nossa caminhada no movimento. 
Tem sido esta escuta e reflexão que 
nos tem rasgado e apontado caminhos. 
Estamos certos que, nesta passagem 
pelo sector, tem sido muito importante 
para nós rezar a palavra de Deus, pois 
só assim aprendemos a escutar melhor 
o nosso próximo.

A oportunidade de sermos casal res-
ponsável de Sector ensinou-nos a “Ver” 
a realidade e a história do movimento 
com outros olhos. Ficamos a conhecer 
melhor as suas estruturas e documen-
tos, bem como passamos a ver outro 

sentido mais profundo, alargado e atu-
al nos ensinamentos do Padre Caffarel. 
Podemos dizer que pousamos o nosso 
olhar na essência do movimento.

Esta experiência permitiu-nos “Avaliar” 
melhor o movimento, não com juízos 
de valor, mas com mais exigência e 
coerência, a começar por nós próprios. 
Assim, a avaliação contínua das nossas 
ações para com o nosso próximo, exige 
de nós um compromisso de vida mais 
ativa, mas uma ação de amor que “vai 
e faz…”. Perante um movimento de ca-
sais que já nos deu tanto, sentimo-nos 
interpelados a fazer “… o mesmo”.

Desta forma, não podemos deixar de 
“Agir”, percebendo que esta ação de ca-
sal responsável é sempre um serviço de 
amor, é ser “servo” do próximo. Cons-
cientes de que o movimento das Equi-
pas de Nossa Senhora se define como 
“um movimento de formação e não de 
ação, mas para pessoas ativas”, quere-
mos destacar a importância da formação 
no movimento, bem como o empenho 
na renovação e adaptação da mesma às 
diferentes caminhadas em equipa.

Para terminar, gostaríamos de “Parti-
lhar” com todos os casais que a expe-
riência de casal responsável do Sector 
de Famalicão foi para nós uma graça e 
uma oportunidade para uma reflexão 
mais profunda sobre o nosso compro-
misso missionário, de alguém que está 
sempre em caminho e no caminho en-
contra o seu próximo.
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Todos nos encontramos a caminho do 
XI Encontro Internacional das ENS, pois 
todos poderemos viajar em comunhão, 
através das atividades propostas pelo 
movimento e em espírito de oração, 
até Brasília, seguindo o Mestre, o Gran-
de Peregrino.

REGIÃO PORTO 2

Quando éramos novos, ainda antes de 
nos casarmos, fizemos algumas pere-
grinações com os Jesuítas. Íamos de 
Coimbra a Fátima a pé, em três dias. 
Percebemos, nessa altura, que a pere-
grinação, a viagem a pé, seria uma me-
táfora da vida: podíamos ser honestos, 
empenhados, cuidadosos com os outros 
ou podíamos queixar-nos das dores dos 
pés, divagar e darmo-nos a primazia 
nas nossas escolhas.

Mais tarde, com alguns anos de casados 
e após aquelas vicissitudes que todas as 
famílias têm, já com um percurso de ora-
ção maior, descobrimos que seria a vida 
que funcionava como metáfora do ca-
minho: existia o ponto de partida, avan-
çávamos durante um certo tempo num 
certo sentido, encontrávamo-nos numa 
determinada altura, e avançávamos a 
dois no caminho, que se faz caminhando.

Maria João e Alberto
RR Porto 2

Estamos agora convencidos que o cami-
nho e a vida, não são metáforas um do 
outro, são o mesmo, coincidem. A nossa 
vida é o caminho que já percorremos, o 
movimento efetuado, a orientação que 
lhe quisemos dar, o objetivo que que-
remos alcançar e o que dela aprovei-
támos e fizemos aproveitar. E, uma vez 
mais, descobrimos que podemos viver 
o caminho de dois modos opostos. Ou 
estamos a percorrer a vida com verda-
de – e lembramo-nos aqui das atitudes 
de vida – e vivemo-la genuinamente, 
aproveitando as ocasiões, servindo, co-
mungando vida com quem nos cruza-
mos, ou podemos ficar parados, nada 
acrescentando à nossa vida, esvazian-
do-a de movimento e conteúdo. 

Uma coisa interessante é a comunhão 
de vida-caminho que nos acontece 
sempre que nos apresentamos genero-
sos. A rotação de serviços e responsabi-
lidades, nas ENS, é quase um pegar na 
riqueza de vida construída pelos nossos 
antecessores e continuar a caminhar 
para, mais tarde, a oferecer, mais rica, 
aos que virão depois; o caminho em 
comunhão nas nossas equipas de base, 
nos sectores, nos encontros com todos 
os outros. A variedade, a diversidade, 
a comunhão, a riqueza. Na nossa vida, 
como RR, reconhecemos que são sem-
pre as pessoas com quem caminhamos, 
as que nos ajudam, as que nos inspiram, 
as que nos fazem refletir, que nos fazem 
viver e caminhar melhor. 
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São e Duarte Matias  
Casal Responsável da Província Centro 

Amigos!

Jesus Cristo ressuscitou, Aleluia.

Esta certeza impele-nos para o serviço 
aos outros. 

Um abraço,

São e Duarte

Com Fé e Esperança

Na Região Centro Interior, alegra-nos 
a motivação, a força e a perseverança 
que leva tantos casais das ENS a ser 
fiéis ao carisma do Movimento. Lou-
vamos esta constante inspiração do 
Espírito Santo que os leva a encontrar 
motivos de encorajamento e de espe-
rança, mesmo quando os tempos que 
vivemos são “ventos de maré”. A nos-

Província
Centro

Isabel e TóZé Marques
CR - Região Centro Interior

sa alegria está na forma como muitos 
casais continuam a comprometer-se 
fielmente e no amor vivido nestas pe-
quenas comunidades de fé das ENS e 
nos Setores a que pertencem.

Entristecem-nos as dificuldades que 
muitos casais enfrentam, particular-
mente as situações de doença, os nos-
sos votos de uma rápida recuperação 
e coragem, Jesus Cristo está ao vosso 
lado. Somos frágeis mas, com fé e no 
amor de Deus, é possível enfrentar as 
adversidades.

Unidos em oração

No âmbito do XI Encontro Interna-
cional das ENS, em Brasília, e na im-
possibilidade de estarmos presentes, 

Graça e Joaquim Valente
CRS - Guarda
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fá-lo-emos em espírito, relatando aqui 
uma das atividades realizadas, o Terço. 
No Setor da Guarda, dia 13 de Outubro 
foi recitado como preparação do En-
contro Internacional de Brasília. Reuniu 
inúmeros casais,sentimos verdadeira-
mente a presença de Jesus no meio de 
nós. Vivemos o momento de oração e 
reflexão como uma graça de estarmos 
ao serviço de Deus e dos irmãos, apro-
fundando o carisma do Movimento. Na 
unidade com aqueles que, ausentes, 
estiveram presentes em espírito. Assim, 
nos sentirmos próximos dos que esta-
rão em Brasília. Maria, mãe e media-
neira, mulher do Amor, rogue por todos, 
e nos encaminhe para Cristo. 

Retiro anual das Equipas  
de Nossa Senhora

Foi de 23 a 25 de Março que o Setor da 
Guarda organizou o retiro para os casais 
das ENS. Foi em Gouveia, na Casa da 
Rainha do Mundo, um espaço bem aco-
lhedor e confortável, onde cada casal 
pôde refletir. O orientador foi o Padre 
Jesuíta Manuel Vaz Pato.

Em tempo de quaresma, conversão e 
mudança refletimos sobre quem somos 
e como nos aceitamos. O retiro serve 
para ouvir a voz do Senhor, o silêncio é 
fundamental na procura da Sua vontade.

Nos três dias, sob os ensinamentos do 
orientador, fomos discípulos sequiosos 
da sabedoria do mestre. Aprendemos a 
abster-nos de preocupações e criar um 

ambiente favorável para que o Senhor 
nos fale e nós possamos ouvi-Lo.

A Eucaristia, expoente máximo do nos-
so encontro com Deus, foi participada 
e animada pelos casais presentes. Saí-
mos, com as nossas baterias espirituais 
mais carregadas. 

Missa mensal do Sector da Covilhã

Como responsáveis, e sobretudo como-
membros, da equipa do Sector da Covi-
lhã destacamos a nossa missa mensal 
que se tem realizado no Seminário do 
Verbo Divino no Tortosendo. Represen-
tando uma alteração de procedimentos, 
uma vez que estava instituída rotativa-
mente por todas as paróquias da Covi-
lhã, tem-se revelado positiva a todos os 
níveis, desde a total disponibilidade das 
equipas que alternadamente têm sido 
responsáveis pela sua dinamização até 
à boa adesão de muitos equipistas.     

Amélia e António Nunes
CRS - Covilhã
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Sendo um momento para ouvirmos 
a palavra de Deus, funciona também 
como um ponto de encontro mensal de 
partilha, crescimento e entendimento 
da mensagem do Movimento, especial-
mente neste ano de Encontro Interna-
cional em Brasília, sob o lema da pa-
rábola do bom samaritano “vai e faz tu 
também o mesmo”.

Estando nós a viver tempos de desafios 
e flagelos - aumento do desemprego, 
redução da proteção na doença e au-
sência de expectativas positivas quanto 
ao futuro - hoje mais do que nunca, so-
mos chamados a fazer o mesmo que o 
samaritano, colocando de lado as nossas 
indiferenças e os nossos egoísmos. Cui-
dando do próximo estamos verdadeira-
mente a trilhar os caminhos da partilha 
e da vida em santidade com Maria.

Destacando a missa mensal, saudamos 
o espirito de entrega e partilha revelado 
por todos os equipistas do Sector da Co-
vilhã, sempre que chamados a ajudar os 
que passam por mais dificuldades.

Encontro de Equipas Mistas

O sector das ENS do Fundão, no passado 
dia 15 de Janeiro, realizou um encontro 

Anabela e António Sousa
CRS - Fundão

de equipas mistas, com o intuito de re-
fletir sobre o amor. O orador foi o Padre 
Alfredo Pinheiro Neves, Diretor do Se-
minário Menor do Fundão, que abordou 
o Tema “ Valores diversos expressos em 
diversos amores”.

Durante o encontro falou-nos dos vá-
rios valores que podemos encontrar ao 
longo da nossa vida pessoal bem como 
em casal, assim como dos vários amo-
res relacionados com esses valores. Ini-
ciou a reflexão pelo valor de si mesmo, 
no qual devemos ter um valor nosso, 
sermos responsáveis, ter auto-estima, 
preservarmos a nossa liberdade e inter-
ligarmo-nos com os outros.

No valor dos outros, está aquele que 
vive ao nosso lado. Uma pessoa é pes-
soa enquanto em relação com o outro, 
sozinha deixa de o ser. Fazemos uma 
partilha dos valores na comunhão de 
uns com os outros. Não devemos me-
nosprezar, oprimir e negar o outro, que-
brar a comunhão e partilha. 

Por fim, o valor sublime, que é todo o 
colmatar de sentimentos e amor que te-
mos por alguém. É um amor gratuito e 
generoso. Amamos o outro como ele é. 
O amor que nutrimos por alguém há-de 
transformar-se em amor de Deus.

Depois do tema, os casais dividiram-se 
em grupos, para refletir e responder às 
questões e interrogações suscitadas. 
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Teresa e Rui Barreira  
Casal Responsável da Província Lisboa 

Não nos limitemos a viver uns  
ao lado dos outros… 

A crise económica que nos afecta tem 
como uma das suas consequências 
mais visíveis o alastrar da pobreza 
material, aquilo que para todos nós 
constitui o “escândalo da pobreza”. 
Se esta crise é complexa e multicau-
sal, podem não obstante encontrar-se 
comportamentos generalizados que a 
suportam, como o individualismo e o 
egoísmo que grassam na sociedade. 
Em Outubro/2011, o Conselho Pontifício 
“Justiça e Paz” chamava a atenção para 
o facto da crise económica e financeira 
ter revelado “comportamentos de ego-
ísmo, de avidez colectiva e de açam-
barcamento de bens em grande esca-
la.” Na sua gênese está mais uma vez 
o afastamento de Deus, tornando-se o 
Homem menos capaz de amar o próxi-
mo e menos capaz de abraçar critérios 
orientadores da sua vida, como a justiça 
e o bem comum. O aumento da pobreza 
está irremediavelmente ligado à recusa 
destes dois critérios pois, “querer o bem 

Província
Lisboa

comum e trabalhar por ele é exigência 
de justiça e de caridade.” (Caritas in ve-
ritate, n. 7). Não nos devemos resignar, 
que cada um de nós saiba encontrar 
forma de a contrariar, pois “o desenvol-
vimento dos povos depende sobretudo 
do reconhecimento que são uma só 
família, a qual colabora em verdadeira 
comunhão e é formada por sujeitos que 
não se limitam a viver uns ao lado dos 
outros”(Caritas in veritate, n. 53).

Teresa e Rui Barreira

A formação na província lisboa

A partir deste ano haverá duas equipas 
do EEN, esta é a nova equipa que vai 
preparar os encontros de Maio:

Mª de Fátima 
e António Carioca 
(Almada 9) 
(Casal Coordenador)

Padre Nuno Coelho 
(Pároco de Cascais) 
(Conselheiro Espiritual)
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Foi com muita alegria que foram reali-
zados na Província Lisboa no início des-
te ano os dois Encontros programados: 

EECAM - Encontro de Equipas em 
Caminhada se

Realizou-se nos dias 11 e 12 de feverei-
ro, no seminário de Alfragide mais um 
EECam. Este tempo, vivido em equipa, 
promove a reflexão e o aprofunda-
mento da espiritualidade conjugal e 
de aspetos básicos da metodologia do 
movimento. Os temas surgem enqua-
drados pela Palavra em Mateus, Jesus 
caminha sobre as águas, em que o ape-

lo de Cristo “Vem!” nos desafia à con-
fiança em tempos agitados e incertos. 
Após um forte tempo de oração, cerca 
de 34 casais de 7 equipas, renovaram 
o compromisso cristão no movimento 
manifestando assim a sua vontade em 
caminhar rumo à santidade.

Gostaríamos de salientar a abertu-
ra, empenho e maturidade dos casais 
participantes. Acolheram com profun-
didade e simplicidade as propostas 
de reflexão, de trabalho em equipas 
mistas e os desafios à oração lança-
dos pelo nosso conselheiro espiritual P. 
Nuno Miguéis. Algumas destas equipas 
são pioneiras no modelo de formação 
proposto pelo movimento. Tendo par-
ticipado no Encontro de Equipas Novas 
após a pilotagem, participaram agora 
no 2º momento proposto. Seria ótimo 
se pudessem seguir todo o percurso e 
dar testemunho! Ainda em relação ao 
encontro, agradecemos a gratuidade 
do serviço aos cânticos quer da equipa 
Lisboa 190 (participante) quer da Carca-
velos 10 que se disponibilizou para nos 
ajudar na eucaristia dominical. Pela nos-
sa parte, equipa formadora, sentimos 

VIDA DO MOVIMENTO

Mariana  
e António Neves 
(Lisboa 219)

Mª Cristina  
e José Pedro Gaspar
(Almada 9)

Sofia e Filipe Carnall
(Parede 16)

Glória e Luís Roque
(Torres Vedras 11)
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como uma graça estarmos ao serviço de 
Deus e dos irmãos e deste modo apro-
fundarmos o carisma do movimento.

Graça e Paulo Morais
(Casal Responsável pela 
equipa do EECam da Província Lisboa)

EECOM - Encontro de Equipas em 
Comunhão

Foi no passado mês de Janeiro, nos dias 
28 e 29, que se realizou o 2º encontro 
de EECom, no Turcifal. É sempre difícil 
relatar e resumir o que lá se passou, 
porque a presença do Senhor faz com 
que os mais simples acontecimentos 
sejam transformados em experiências 
espirituais profundas e únicas.

Este encontro visa equipas com 10 anos 
de caminhada, numa fase mais amadu-
recida, com muito a dar, mas também 
muito a receber. 

Comunhão, “comum união”, em casal, 
em equipa, no movimento, na Igreja, 
com Jesus. Não conseguimos por nós 
próprios e apenas com o nosso esforço, 
é preciso a Graça e um meio propício 

a receber. Partimos assim dos pontos 
concretos de esforço, passando pelo 
estudo do tema e da oração para che-
garmos à verdadeira missão. Será que 
sabemos qual a missão que nos foi con-
fiada? Será que somos testemunhas fi-
éis da Igreja que tanto amamos? Somos 
sal da terra e luz no nosso meio? Não 
estaremos acomodados e instalados? 
É que a interpelação de Cristo não nos 
deixa parar, se não estivermos a subir, 
certamente estamos a escorregar.

Não estamos nunca preparados, mas 
Deus escolheu-nos mesmo assim, cada 
um de nós, casais, para semearmos. Ele 
vem a seguir, actua em nós, e com esta 
presença pacificadora e serena actua-
mos na salvação do nosso cônjuge, dos 
nossos filhos e dos que nos rodeiam. 
As avaliações recebidas confirmaram a 
validade e a importância deste encon-
tro, e para a equipa formadora ficou 
evidenciada de uma forma muito gra-
tificante, que se promoveu a oportuni-
dade das equipas participantes saírem 
revitalizadas. Um agradecimento espe-
cial ao nosso querido P. Ricardo Neves, 
pela forma como orientou o encontro, 
pela ajuda que deu à equipa formadora 
na sua preparação.

Suzana e Pedro Nuñez
Casal responsável pela  
equipa do EECom da Província Lisboa)
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Rita e David Duque
Casal Responsável da Província Sul e Ilhas

Província 
Sul e Ilhas
Avizinha-se mais um Encontro In-
ternacional, agora em peregrinação 
até Brasília, no qual muitos de nós 
marcaremos presença conscientes 
de que estas vivências são sempre 
enriquecedoras, não só para nós ca-
sais que participamos, mas para 
todo o Movimento. É oportunidade 
de refrescamento,de novos desafios, 
novas interpelações, de mudanças de 
responsáveis, nesta rotação tão sau-
dável do nosso Movimento.

Para nós portugueses acresce a alegria 
de sabermos que será um casal portu-
guês que assumirá a coordenação da 
ERI, Equipa Responsável Internacional, 
para os próximos 5 anos, pelo que 
nos cabe a nós, todos os equipistas, 
reforçar as nossas orações para que o 
Espírito Santo ilumine o casal Moura 
Soares nesta Enorme Missão e Res-
ponsabilidade. 

Rita e David Duque

Desde a entrada no Movimento, há 
doze anos, tivemos a oportunidade e 
a graça de participar em dois Encon-
tros Internacionais, em formações re-
gionais e nacionais. Foi oportunidade 
de escutar, trabalhar e conviver com 
muitos casais, tanto nacionais como 
estrangeiros. Em muitos deles fomos 
encontrando exemplos de fé, abnega-
ção, doação ao conjugue e aos outros, 
que muito nos ajudaram na nossa vida 
de casal, em família e em sociedade. 

Quando fomos convidados a fazer par-
te da Equipa de Sector do Funchal, in-
terrogámo-nos logo se o nosso envol-
vimento nas actividades e na dinâmica 
do Movimento justificavam o convite e 
a sua aceitação, pois considerávamos 
que a nossa vivência na fé não estava 
suficientemente amadurecida.

Carla e Sotero 
CRS Funchal B
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Mas, houve algo que tinha mexido 
profundamente connosco quando ain-
da não tínhamos um ano de equipa: O 
Encontro Internacional em Santiago de 
Compostela. Ficámos cheios do Senhor 
e da Sua forte presença em todos aque-
les casais de diferentes nacionalidades 
com quem partilhámos a nossa experi-
ência nas equipas mistas, presenciando 
e ouvindo exemplos de enriquecimento 
espiritual, que a ligação lhes proporcio-
nava como casais de sector.  

E foi assim que decidimos aceitar fazer 
parte da equipa de sector do Funchal. 
Foi talvez o período da nossa vida nas 
ENS em que mais aprendemos e que 
mais recebemos. Fizemos uma cami-
nhada conjunta na qual o carisma e a 
mensagem do Padre Caffarel estavam 
sempre presentes. 

Nestes doze anos de caminhada em 
equipa e dez de serviço no Movimento, 
temos tido a possibilidade de “treinar” 
a caridade no relacionamento com os 
que nos são mais próximos, particu-
larmente na família, no trabalho assim 
como na própria equipa e no Movimen-
to. Lembramo-nos como no início era 
fácil criticar e comentar o trabalho fei-
to pelos outros para nos servir, mesmo 
dentro do Movimento. Hoje respeita-
mos muito todo o trabalho, empenho 
e dedicação que este enorme grupo 
de “trabalhadores” oferece a todos os 
equipistas, de forma desinteressada e 
gratuita. Foi sobretudo na equipa de 

Região que aprendemos a trabalhar em 
colegialidade.

Hoje as nossas prioridades são outras: 
A entrega ao outro e aos outros sem 
reservas, é um caminho que queremos 
percorrer em casal. Mesmo com as nos-
sas limitações, avanços e recuos, que-
remos esforçar-nos para que a presença 
de Deus nas nossas vidas tenha visibili-
dade na esfera pública. Queremos con-
tinuar a “beber na fonte”, queremos ser 
fiéis ao carisma deste Movimento que 
tanto nos tem dado e contribuído para a 
nossa felicidade em casal e em família.

A vida no sector 

Quando o casal responsável da Região 
nos deu como tarefa escrever um tes-
temunho sobre a nossa experiência no 
movimento, ficamos um pouco surpre-
endidos e assustados, mas acabamos 
por dar inicio à tarefa e deixar que as 
palavras escritas fluíssem inspiradas 
pelo Espírito Santo.

O Sector tem crescido, de forma segu-
ra e sustentada. Progressivamente tem 
vindo a mostrar ser uma resposta eficaz 
às necessidades sentidas pelos casais 
no seu caminho diário de construção do 
matrimónio numa sociedade cada vez 

Vanda e Paulo Gomes
CRS Setúbal
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mais egoísta e materialista que encontra 

no facilitismo a resposta mais óbvia para 

resolver as dificuldades cada vez maio-

res que a vida quotidiana apresenta.

A disponibilidade e vigor de um conjun-

to de párocos jovens e claramente en-

volvidos na vida religiosa dos seus paro-

quianos tem sido um motor de grande 

eficácia, não só na motivação dos casais 

que têm formado novas equipas, no 

apoio aos que aderiram ao movimento 

há algum tempo e também na divulga-

ção mais generalizada da mensagem 

que os equipistas querem partilhar.

O matrimónio não é fácil de ser vivi-

do, mas se o vivermos com Maria e em 

Cristo, temos a certeza que essas difi-

culdades serão aplanadas e então con-

seguiremos chegar mais perto de viver 

esse matrimónio na plenitude que Cris-

to nos ensinou.

Na verdade, esta mensagem não nos 

pertence, apenas somos veículos da 

sua divulgação, e esse é outro dos as-

petos que consideramos fundamental 

no Sector de Setúbal, o envolvimento 

dos equipistas na divulgação do movi-

mento e do seu carisma. 

Um destaque especial para a participa-

ção nas missas de primeiro sábado que 

têm sempre que possível a colaboração 

dos elementos de uma equipa, nomea-

damente assegurando as leituras e or-

ganizando pequenas sessões de escla-

recimento junto dos paroquianos. 

Esse tipo de atividade tem tido a parti-
cipação de elementos de várias equipas 
do Sector que se deslocam especial-
mente à paróquia escolhida, dando vi-
sibilidade ao movimento e permitindo 
uma divulgação mais ajustada das ENS.

A união dos equipistas e o seu envolvi-
mento nas atividades é evidente e tem 
três pontos altos, o encontro de aber-
tura, a participação no retiro anual do 
Sector e o encontro de encerramento.

Nós já experienciámos por diversas ve-
zes a riqueza de estarmos nas activida-
des organizadas pelo movimento e, se 
por vezes nos custa organizar e deixar 
para trás as tarefas e preocupações do 
dia-a-dia, dar um passo à frente e ir…
quando voltamos, sentimos que foi a 
melhor opção, que valeu a pena, que 
enquanto pessoas e também em casal, 
a nossa relação com Cristo ficou fortale-
cida. Convidamos todos a participarem 
nas actividades que lhes for possível, na 
certeza de que quanto mais abrirem o 
coração ao amor de Deus e ao movi-
mento, mais ricos, mais fortalecidos e 
felizes se vão sentir. A alegria do Se-
nhor toma-nos quando deixamos tudo 
para estar com ele!

A união dos equipistas e o seu 
envolvimento nas atividades é 
evidente e tem três pontos altos, 
o encontro de abertura, a partici-
pação no retiro anual do Sector e 
o encontro de encerramento.
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Guida e Luís Costa 
Casal Responsável da Província África

Província 
África
Vai e faz tu o mesmo (Lc.10,37).
Alegrias e penas na Região  
Moçambique

Depois de Jesus ter respondido à preo-
cupação do doutor da lei, que desejan-
do saber a sua sorte em relação à he-
rança eterna, Jesus, com esta Parábola, 
apresenta aquele que é o itinerário de 
todo o casal que vai desde a sua cons-
tituição, passando pelas crises e solidifi-
cação do mesmo, até a transmissão do 
testemunho para aqueles que duvidam, 
vacilam ou perderam o amor e estima 
mútua. “Vai e faz tu o mesmo”, são 
palavras hoje dirigidas a todos os equi-
pistas face aos novos desafios que se 
apresentam à Região Moçambique.Vol-
vidos treze anos desde a implantação 
das ENS em Moçambique através da 
Irmã Celina e do Casal Bico, que outrora 
residia na África do Sul, olhando para 
a caminhada feita, constatamos com 
muita alegria que a semente lançada à 
terra, germinou. Nalguns lugares, sim, 
o “solo” era muito fértil e o crescimento 
que assistimos hoje é miraculoso, nou-

tros, ainda há muito trabalho a fazer 
para que os frutos sejam abundantes. 
Há que salientar que no meio de tudo, 
registou-se um crescimento qualitativo 
de muitos casais que vivem o seu ma-
trimónio em plenitude, superando os 
preconceitos de ordem cultural, econó-
mica e social, que minam a vida conju-
gal. Prova disso é a adesão de muitos 
novos casais ao movimento. Apesar dos 
progressos alcançados ao longo destes 
anos, há que salientar dois desafios 
que se afiguram como sendo de capital 
importância: consolidação e expansão.  
A Consolidação da vivência da mística 
do movimento, onde este já está pre-
sente, se afigura como evento de capital 
importância, na medida em que há pro-
gressos assinaláveis nalgumas dioceses 
em termos de quantidade e qualidade 
de novos membros, mas a formação 
permanente aparece como um enorme 
desafio face à complexidade e exten-
são do território, para que as equipas 
não se desvirtuem do essencial. É certo 
que momentos de crise foram vividos, 
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desde a falta de clareza em relação à 
razão de ser equipista; uns pensam que 
nas equipas se resolvem só os proble-
mas de casa; a dificuldade de conciliar a 
pertença à equipa e outros movimentos 
apostólicos; a fraca assiduidade de al-
guns membros, a vergonha de oferecer 
uma refeição modesta aos irmãos... e 
outra multiplicidade de problemas. 

A abertura do Novo Ano Pastoral para 
as ENS a nível da Região Moçambique, 
foi no dia 25 de Fevereiro, a oriente da 
Cidade de Maputo. A cerimónia que co-
meçou com a oração da manhã, seguida 
de apresentação dos relatórios de acti-
vidades de cada sector, onde foi possí-
vel destacar os aspectos positivos tais 
como o entusiasmo de alguns e a pre-
ocupação em relação à expansão para 
as outras dioceses, pois actualmente as 
Equipas de Nossa Senhora estão im-
plantadas em seis das doze dioceses de 
Moçambique. No que tange à expan-
são, uma das satisfações vem do Sector 

de Quelimane, que no dia 11 de Março 
testemunhou o compromisso de cinco 
novas equipas que por razões adversas 
tais como a distância e dificuldades de 
comunicação com a Região retardou o 
processo. A celebração do compromisso 
foi antecedida de formação que contou 
com a presença do Bispo da Diocese, 
Dom Hilário Massingue, que deu o seu 
total apoio e exortou os equipistas a 
serem “ousados em relação ao Evan-
gelho”, fazendo chegar esta Boa Nova 
aos outros casais, assim teríamos na 
Igreja, famílias exemplares e santas.  
A Missão terminou com o compromisso 
e a passagem do testemunho para o 
Casal Alzira e Américo que passou a ser 
o novo responsável do Sector, que foi 
uma autêntica festa. 

A outra alegria quanto a prioridade es-
tabelecida pela Região e pela Província 
África, com muita satisfação pudémos 
acompanhar o cumprimento de um dos 
objectivos da Missão Portuguesa reali-
zada no ano de 2010, que era de im-

Casal Responsável do Sector de Quelimane, 
Alzira e Américo

Equipistas do Sector de Quelimane, ladeando 
D. Hilário, Bispo de Quelimane 
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plantar as Equipas de Nossa Senhora 
na Arquidiocese da Beira, onde Dom 
Jaime Pedro Gonçalves, Arcebispo 
Emérito, confiou à proteção de Deus 
este propósito e a colaboração dos pa-
dres, já que eles é que iriam acolher 
o movimento. Os frutos não tardaram 
a chegar, do Dondo o Pe. Apolinário 
ofereceu a sua disponibidade para 
acolher o movimento e imediatamen-
te se trocaram os contactos. Semanas 
após a Missão, surgiram duas equipas 
e o grande entrave, então, era a dis-
tância para pilotá-las, pois de Maputo 
à Beira são mais de mil kilómetros, 
mas a solução achada foi a auto-pi-
lotagem, com a assistência do Sector 
de Maputo. Já no dia 25 de Março, 
foi o compromisso das duas equipas 
e a criação do Pré-Sector do Dondo, 
marcando início à nova etapa. Teste-
munharam este acto o Casal Laice e 
a Fernanda Pereira, viúva do saudoso 
Henrique Pereira, ex-Regional. Ainda 
este ano, precisamente em Maio, se 
Deus quiser, vai-se abrir uma nova 
frente, a Diocese de Chimoio, a oci-
dente do país, que manifestou inte-
resse em acolher equipistas, que na 
óptica do Bispo, Dom Francisco Sílo-
ta, vão contribuir na solidificação das 
famílias que enfrentam uma impres-
sionante derrapagem, cujo reflexo se 
faz sentir em todos os segmentos da 
vida social. Em toda a Região, é notó-
rio o esforço de todos: Casal Regional, 
responsáveis dos sectores e de equi-

pas em fazer chegar o Movimento a 
muitos casais graças à experiência de 
fé e a transformação qualitativa que 
ocorreu na sua vida a dois, bem como 
a misericórdia de Deus que eles ex-
perimentaram desde que aderiram às 
Equipas de Nossa Senhora, querendo 
assim também mostrar aos outros, 
as inesgotáveis graças que vêm do 
Sacramento do Matrimónio, numa so-
ciedade marcada pela indiferença, o 
relativismo moral, falta de sentido da 
vida, da busca do prazer sem Deus no 
deserto da vida.

Equipistas do Sector de Catembe 
Pe. Eduardo Chali Cumba (conselheiro  
espiritual da Região Moçambique)

Actualmente as Equipas de  
Nossa Senhora estão implanta-
das em seis das doze dioceses  
de Moçambique.
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Encontro de Equipas Novas
Maio de 2012, 19 e 20 Província Lisboa

Encontro da Província de Lisboa
Maio de 2012, 26 Torres Vedras

Colégio da Supra Região Portugal
Junho de 2012, 30 e Julho de 2012, 01 Fátima

XI Encontro Internacional
Julho de 2012, 21 a 26 Brasília

Próximas actividades  
Supra Região Portugal 2012
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XI Encontro Internacional das  
Equipas de Nossa Senhora

Brasília - 21 a 26 Julho 2012 

Faltam 60 dias para o XI Encontro Inter-
nacional das Equipas de Nossa Senhora. 
Brasília está pronta para nos receber.  
A Supra Região do Brasil durante qua-
se três anos tem trabalhado com afin-
co para receber, com carinho, os cerca 
de 8000 equipistas que se inscreveram 
para participar neste Encontro.

Portugal é uma das Supra Regiões mais 
representadas no Encontro. As inscri-
ções terminaram no fim de Abril. Sabe-
mos agora que seremos 270 equipistas, 
incluindo 23 Conselheiros Espirituais e 
quatro Bispos. 

O Encontro vai ter a sessão inaugural 
no dia 21 de Julho às 19h30 com uma 
cerimónia litúrgica no Ginásio Nilson 
Nelsom. Neste ginásio, bem no centro 

de Brasília, não muito longe da Cate-
dral, terão lugar todas as sessões ge-
rais, conferências, testemunhos e as 
cerimónias litúrgicas que decorrerão na 
manhãs dos dias 22 a 24 de Julho. Os 
almoços, as reuniões de equipas mistas 
e confraternizações terão lugar no Pa-
vilhão de Exposições do Parque da Ci-
dade. O encerramento do Encontro terá 
lugar no dia 26 às 9h00. 

Aproveitamos esta oportunidade para 
pedir a todos os casais e Conselheiros 
Espirituais inscritos, e a todos os que não 
vão ao Encontro, que rezem para que 
este decorra conforme o plano da Orga-
nização, para bem do Movimento e da 
Igreja, e que dê muitos frutos durante os 
próximos 6 anos.

Graciete e José Rebelo
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ram construir verdadeiras equipas. Hoje, 
com estes casais, provenientes dos dife-
rentes cantos do mundo, fazemos inte-
gralmente parte da vida uns dos outros. 

Como poderão observar, os assuntos 
abordados pelas ES são muito variados 
e tentaram responder às necessidades 
sentidas pelas SR/RR, tentando ir ao 
encontro dos anseios e perspectivas dos 
casais das Equipas de Nossa Senhora. 

Conteúdos tão diversos, mas tão pre-
mentes e importantes, relacionados 
com o carisma do Movimento (Espiri-
tualidade Conjugal), a Missão, a For-
mação, a Reunião de Equipa, a Mística 
dos Pontos Concretos de Esforço e da 
Partilha, a situação dos Casais Jovens, a 
problemática das Equipas mais Antigas, 
foram refletidos e desenvolvidos pelas 
ES, estando hoje à disposição de todos 
os casais e conselheiros espirituais.

Foi também elaborado um libreto sobre 
o fundador do nosso Movimento - Henri 
Caffarel: profeta do sacramento do matri-
mónio - para que todos os equipistas pos-
sam conhecer o essencial da sua vida e 
obra, mas também do seu pensamento. 

É verdade, chegámos ao fim! Foram 
quase cinco anos de intenso trabalho 
para que se pudessem satisfazer os pe-
didos feitos pelas SR/RR à ERI, no Colé-
gio de Lourdes, em 2006.

Que excelente serviço prestaram os ca-
sais que formaram estas Equipas Satéli-
tes às Equipas de Nossa Senhora!

Tivemos a graça de o poder testemu-
nhar, acompanhando e coordenando os 
seus trabalhos. Presenciámos desde o 
princípio a disponibilidade e o entusias-
mo que todos os casais das diferentes 
Zonas que integraram as ES (Jo, 2,5) pu-
seram no seu trabalho para que a mis-
são que lhes foi pedida fosse cumprida.

O discernimento, feito em perfeita cole-
gialidade para que a internacionalidade 
experimentada fosse um caminho de 
unidade, foi, podemos hoje afirmá-lo, 
porque o sentimos, obra do Espírito Santo. 

Conseguir ultrapassar as dificuldades, 
causadas pela existência de culturas e 
línguas tão diferentes, só foi possível 
pelo Amor que o Senhor derramou so-
bre todos estes casais, que iluminados e 
animados pelo sopro do Espírito, soube-

Notícias Internacionais
“E fazei tudo o que Ele vos disser” 
 (Jo, 2,5)   

Tó e Zé Moura Soares
ERI
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A seguir apresentaremos a lista de do-
cumentos elaborados, que os casais po-
derão consultar no site internacional, a 
partir de Julho, já que os últimos docu-
mentos serão distribuídos às SR/RR no 
próximo Colégio de Brasília.

Foram formadas seis ES, duas de carác-
ter permanente (Pedagogia e Forma-
ção) e outras quatro de carácter tem-
porário (Equipas Antigas, Casais Jovens, 
Padre Caffarel e Espiritualidade Conju-
gal), que trataram somente dum assun-
to específico. E como os casais destas 
Equipas têm acima de tudo nome, ros-
to, vamos apresentá-los de seguida.

1. ES Pedagogia 

Esta equipa é formada pelos casais Re-
gina e Clber Marin, da SR Brasil (coor-
denadores), Sylvia e Andrès Marizalde, 
da SR Hispano-América; Anne e Edward 
Franco, da SR E.U.A; Lourdes e Carlos So-
bral, da SR Brasil. 

Trabalhos produzidos:

–  Documento oficial: “A Reunião  
de Equipa”

– Temas de Estudo

• “A Reuniãode Equipa”                                              

• “A Mística dos PCE e da Partilha 

• “O Casal das ENS em Missão” 

Tempo de actividade: quatro anos e meio

2. ES Formação 

Esta equipa é formada pelos casais 
Rosa Bejarano e Ramon Acosta, da SR 
Espannae (coordenadores); Livia Grego-
rietti e Silvio Valdes, da SR Itália, Paula 
Mauricio e António Pimentel, da SR Por-
tugal; Astrid Reitsperger e José Javier Gil 
Gomez, da SR Espanha. 

Trabalhos produzidos:

_“A Formação nas ENS: Um caminho”

_  As Fichas de Formação 

• Inicial 

• Permanente                                                              

• Específica

_  Léxico de termos das ENS      

Tempo de actividade : quatro anos e meio

3. ES Equipas Antigas 

Esta equipa é formada pelos casais Mary 
e Peter Hayes, da SR Transatlântica (co-
ordenadores); Marie-Armande e Xavier 
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de Thieulloy, da SR França; Myriam e 
Bernard Dautricourt, da SR Bélgica. 

Trabalho produzido:

_  “As Equipas de Nossa Senhora e os 
seus idosos.”

Tempo de actividade: dois anos e meio. 

4. ES Casais Jovens

Esta equipa é formada pelos casais 
Eduarda eÁlvaro Gouveia e Melo, da SR 
Portugal (coordenadores); Gaia e Vito 
Lipari, da SR Itália;  Angela e Ron Waan-
ders, da SR Oceânia. 

Trabalho produzido:

_  “Os Casais Jovens nas ENS, hoje. Que 
realidade?”

Tempo de actividade: dois anos e meio.

5. ES Padre Caffarel

Esta equipa é formada pelos casais Nicole 
e Bruno Coevoet, da SR França (coorde-
nadores); Joséphine e Ghislain Kisamba, 
da SR África Francófona; Maria et Agustin 
Fragueiro, da SR Hispano- América. 

Trabalho produzido:

_  “Henri Caffarel: Profeta do Sacremento 
do Matrimónio”

Tempo de actividade: dois anos.

6. ES Espiritualidade Conjugal

Esta equipa é formada pelos casais 
Constanza e Alberto Alvarado, da SR 
Hispano-América (coordenadores), Ma-
riola e Elizeu Calsing, da SR Brasil; Tere-
sa e Duarte da Cunha, da SR Portugal; 
Marie et Gabriel Peeters, da SR Bélgica. 
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Trabalhos produzidos: 

_ Documento “A Espiritualidade Conjugal”

_  Tema de Estudo “O Caminho da vida   

espiritual em casal”

Tempo de actividade: três anos.

Todos os documentos das Equipas de 
Nossa Senhora, desde os documentos 
oficiais aos temas de estudo, vivem da 
dinâmica e amor que as equipas base 
lhe imprimem. Contamos, por isso, com 
as estruturas do Movimento para ajudar 
a pôr em marcha toda esta riqueza, fa-
zendo chegar os documentos aos equi-
pistas, de modo a que estes possam 
também usufruir dos conhecimentos e 
experiências transmitidas, fruto de um 
discernimento profundo, generoso e fiel 
ao espírito do Movimento.

Queremos deixar um público agrade-
cimento a todos os casais que partici-
param neste importante trabalho, bem 
como ao padre Ricardo Londono, conse-
lheiro espiritual de todas as ES e nosso 
suporte, que conseguiu sempre dar o 
apoio espiritual e teológico de que ne-

cessitávamos. Também ele vos quer di-
zer o que foi trabalhar por todo o mun-
do, como conselheiro espiritual das ES. 

“Há seis anos recebi uma chamada te-
lefónica do outro lado do oceano. Era a 
Maria Carla e o Carlo a convidarem-me 
a partilhar uma experiência maravilho-
sa… Não sem medo, aceitei o apelo, 
com um certo receio da responsabili-
dade assumida, em face da minha fra-
gilidade. E no decorrer destes ultimos 
cinco anos vivi a bela experiência de 
acompanhar as Equipas Satélites e os 
seus trabalhos, como padre conselheiro  
espiritual.

Este acompanhamento não foi como é 
o habitual nos conselheiros espirituais 
duma Equipa base ou de serviço. Tem 
as suas próprias características e moda-
lidades diversas. Mas foi uma ocasião 
de realizar, de viver e de exprimir o 
sentido profundo que no Movimento 
têm a Fraternidade, a Colegialidade e 
a Internacionalidade. 

Casais das ENS que, a partir das dife-
rentes Supra Regiões e Regiões ligadas 
directamente à ERI, com a sua diversi-
dade de culturas, de costumes, de lín-
guas, numa palavra , de História, uni-
ram-se para uma reflexão comum, um 
discernimento colegial e uma permuta 
de ideias animada para produzir docu-
mentos de interesse comum. Poucas 
reuniões presenciais, mas numerosos 
emails, contactos via Skype, Facebook, 
telefone, mensagens instantâneas, etc.  
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Foi uma chegada contínua de emails à 
minha caixa de correio, fruto do muito 
trabalho realizado pelas Equipas Satéli-
tes, que foram tomando forma, que pre-
cisavam de ser corrigidos, clarificados... 
até se conseguir o consenso: frutos que, 
pouco a pouco, fomos recebendo.

Como padre Conselheiro Epiritual, a 
minha presença foi simples et dis-
creta, mas definitivamente unidos 
na oração e na Eucaristia. Algumas 
palavras, mas muita disponibilida-
de e afeicção; alguns contactos, mas 
atenção às exigências precisas. Em 
resumo, um presente precioso que o 
Bom Deus me deu no decorrer destes 
anos, nas pessoas da Tó e do Zé, Casal 
Responsável das ES no seioda ERI e de 
tantos casais das ES, com os quais vivi 
esta experiência inesquecivel. A Deus, 
glória eterna.”

Apesar das palavras não transmitirem 
a riqueza do serviço que se viveu, 
agradecemos a Deus o caminho per-
corrido. As dificuldades fizeram-nos 
crescer em humildade. Na diversidade 
das culturas, vivemos a colegialidade 
e a internacionalidade. Na união das 
orações e na partilha da nossa vida 
verificámos uma vez mais como é 
grande o Amor de Deus.

Tó e Zé 

As ENS na Maurícia

Na rubrica das notícias internacionais, 
propomo-vos hoje descobrir as Equi-
pas de Nossa Senhora na Maurícia.  
A Pascal e o Gérard Gouges, Respon-
sáveis Regionais, levam-nos a desco-
brir esta ilha tão fascinante.

Apresentação: 

A Maurícia (Mauritius em inglês) está 
situada no sudoeste do Oceano Índico, 
em frente da costa leste de Madagás-
car. Ilha vulcânica, cobre uma superfí-
cie de 1 865 km2 e conta com uma po-
pulação de 1,3 milhões de habitantes. 
Desde 1968, é um país independente 
e vive principalmente do açúcar, dos 
têxteis e do turismo.

Geneviève et Hervé de Corn
ERI
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Um pouco de história: 

No séc. XVII, os holandeses descobrem a 
ilha e baptizam-na Mauritius. É um pon-
to de abastecimento na rota da Índia.  
É neste período que desaparece o pássa-
ro lendário: o dodo, que, desprovido da 
capacidade de voar, é exterminado pelos 
marinheiros que procuram carne fresca.

Em 1721, os franceses tomam posse da 
ilha e baptizam-na Île de France (Ilha de 
França). “Importam-se” então escravos 
de Madagáscar e de África para traba-
lharem nas plantações de açúcar. O do-
mínio francês termina com uma batalha 
sangrenta contra os ingleses em 1810. 
Estes restituem-lhe o nome de Mauri-
tius e dominam a ilha durante 158 anos 
(até à independência em 1968).

A escravatura foi abolida em 1835, e 
vieram da Índia trabalhadores para 
substituir a mão-de-obra de escravos 
nos campos de cana de açúcar. Houve 
também imigração de chineses.

Situação multi-étnica actual: 

A composição da população mauriciana 
é hoje o reflexo de 400 anos de história. 
Os descendentes dos colonos ingleses 
ou franceses, de escravos africanos ou 
malgaxes, de trabalhadores indianos ou 
de comerciantes chineses constituem 
a sociedade mauriciana. Os indo-mau-
ricianos são largamente maioritários, 
constituindo mais de 68% da população, 
da qual 52% são hindus e 16% muçul-
manos. Outros grupos incluem os criou-
los, descendentes de escravos e na sua 
maioria católicos (27%), os sino-mau-
ricianos (3%) e os franco-mauricianos 
brancos da Maurícia (2%).
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A Igreja: 

Em 1841, o Pe. Jacques Désiré Laval, 
missionário francês, desembarcou na 
Maurícia. Trouxe um novo fôlego à Igre-
ja mauriciana ao catequizar um grupo 
de escravos e ao formá-los para o aju-
darem na missão. O túmulo do Pe. Laval 
é hoje um lugar venerado aonde acor-
rem mauricianos de todas as religiões. 
Aquando da sua visita em Outubro de 
1989, o Papa João Paulo II dirigiu-se aos 
mauricianos nestes termos: “Bem sa-
beis quanto amo o Pe. Laval. Amo-vos 
igualmente. Continuai a seguir o seu 
caminho”. O Pe. Jacques Désiré Laval foi 
beatificado pelo Papa João Paulo II a 29 
de Abril de 1979.

As Equipas de Nossa Senhora: 

Hoje somos 46 equipas em 3 sectores. 
A equipa nacional é composta pelos ca-
sais responsáveis de sector e um con-
selheiro espiritual nacional. Reunimo- 
-nos todos os meses e partilhamos as 
alegrias e as dificuldades encontradas 
ao nível dos vários sectores.

Temos grande interesse em ver nascer 
novas equipas de casais jovens. Hoje, a 
carreira profissional e a vida social to-
mam muito tempo e é difícil compro-
meter-se num movimento de Igreja. Os 
jovens têm muita dificuldade em viver 
a Carta e preferem não se comprometer 
em equipa. Este ano, nasceram as Equi-
pas Tandem, e 6 equipas estão agora a 
ser acompanhadas. 

Temos falta de padres, mas os nossos 
conselheiros espirituais actuais são fe-
lizmente muito fiéis e têm grande entu-
siasmo no acompanhamento das equi-
pas. A nossa grande alegria continua a 
ser a solidariedade e a amizade que rei-
na entre os nossos equipistas. Temos a 
sorte de haver uma grande colaboração 
entre os nossos padres e os equipistas 
no serviço da Igreja.
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Com este artigo concluímos a nossa 
viagem pelo tempo para recordar todos 
os encontros internacionais que o Movi-
mento viveu.

O último encontro, o décimo, foi o de 
Lourdes, que se realizou de 16 a 21 de 
Setembro de 2006, com cerca de 8 000 
participantes.

Pode ver-se que o tema deste encontro 
– “ENS – Comunidades vivas de casais, 
reflexo do amor de Cristo” — retomou 
a mesma linha de compromisso mis-
sionário de que decorre a vocação do 
nosso Movimento. Este é um aspecto 
que nunca podemos perder de vista: 
as equipas são verdadeiras e autênticas 
células da Igreja de Deus.

A pequena comunidade que cada equi-
pa constitui contém elementos capazes 
de transformar os limites e os proble-
mas de cada pessoa e de cada casal em 
novas oportunidades, inéditas e desco-
nhecidas, numa caminhada harmoniosa 
que vai do ideal à realidade concreta, 
porque se trata de uma comunidade 
de fé reunida, como Igreja, em torno 

de Jesus. Equipas que vivem a sua fé 
na pequena história de cada membro 
e na grande História da humanidade. 
Mas também uma comunidade que 
ama, que está atenta às necessidades 
dos outros. Um amor que não ignora 
os erros e as fraquezas, mas que está 
sempre pronto a perdoar, a compreen-
der. Um amor à procura do indefinido 
e do infinito. Um amor que procura a 
verdade do coração. Um amor que se 
entrega com confiança aos desígnios 
de Deus Pai. Só assim poderemos ser 
reflexo do amor de Deus.

E eis que chega o próximo Encontro In-
ternacional, entregue à responsabilidade 
das equipas do Brasil, em Julho de 2012.

Não sabemos em qual das três etapas 
de que falámos podemos colocar este 
próximo encontro. Muito provavelmen-
te, vai inaugurar uma etapa nova!

Podemos concluir o nosso percurso 
lembrando que:

•  Pela primeira vez, após 10 Encontros, 

o Movimento vai sair da Europa para 

Encontros internacionais: 
Lourdes 2006
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se reunir no Brasil, país muito amado 
pelo Pe. Caffarel e que foi o primeiro 
a acolher a sua mensagem. Esta esco-
lha, querida por todos os responsáveis 
das Regiões e Supra-Regiões duran-
te o encontro de Roma 2009, e ple-
namente partilhada pela ERI, é uma 
escolha forte que, apesar de todas as 
dificuldades que implica, exprime o 
sentimento geral de que o Movimen-
to das Equipas de Nossa Senhora só 
será verdadeiramente internacional 
a partir do momento em que houver 
um Encontro fora da Europa.

•  A mudança de continente será radical: 
significará uma mudança de hábitos, 
um desenraizamento, um contacto 
com realidades que não são conhe-
cidas, sobretudo dos europeus e dos 
de outras partes do mundo, senão por 
ouvir dizer. Temos aqui uma grande 
expectativa que nos implica a todos 
e que compete ao Brasil transformar 
em realidade. O Brasil é hoje a maior 

Supra-Região do mundo, tanto em 
número de casais como em número 
de equipas. O dinamismo, a fidelidade 
aos ensinamentos do Pe. Caffarel, a 
maneira de estar alegre e descontraída 
dos nossos irmãos brasileiros são para 
todos nós um presente precioso. No 
momento actual em que só se ouve 
falar de problemas, de dificuldades, 
de dúvidas, de cansaços, todos nós 
queremos ser contagiados por essa 
alegria, todos nós desejamos ir, ver e 
viver, porque o Brasil tem esse poder 
de atracção. Estamos em crer que se 
espera que o Brasil renove o fogo do 
entusiasmo dos equipistas do mundo 
inteiro para a vida do Movimento.

O tema escolhido, o verbo escolhido – 
“ousar” – exprime esse desejo de voltar-
mos a pôr-nos em acção fazendo da es-
colha das Equipas de Nossa Senhora uma 
escolha forte e significativa, um leitmotiv 
capaz de acompanhar a nossa vida.
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Em Brasília não haverá uma catedral 
que nos possa acolher a todos; de fac-
to, a catedral tem capacidade para cer-
ca de mil pessoas, e nós seremos mui-
tos mais. Mas um encontro não tem 
necessariamente de se realizar num 
lugar sagrado, porque o lugar sagrado 
é aquele em que os equipistas se en-
contram reunidos em nome de Jesus.

Estamos certos de que em Brasília, 
ainda que não estejamos num santu-
ário, como de costume, seremos capa-
zes de viver este encontro com o mes-
mo espírito de peregrinação, de fé e 
de espiritualidade que até agora tem 
caracterizado cada encontro interna-
cional das Equipas.

Antes de terminar, queremos manifes-
tar os nossos agradecimentos à Cida e 
ao Raimundo Araújo, casal Supra-Re-
gional do Brasil, que nos acolherão, e 
ao casal Graça e Roberto Rocha, que, 
com grande generosidade e espírito 
de serviço, aceitou e tomou sobre si a 
responsabilidade fundamental de ser 
o coordenador geral deste 11º Encon-
tro. E não podemos esquecer todos os 
casais brasileiros – e são muitos – que, 
ao longo destes últimos três anos, se 
dedicaram inteiramente à realização 
deste acontecimento.

Gostaríamos de terminar consagrando 
este próximo encontro e colocando-o 
nos braços maternais de Maria, Nossa 
Senhora. Fazemo-lo através desta ora-
ção, composta por um conselheiro es-

CORREIO DA ERI

piritual já falecido, Mons. Ricardo Dias 
Neto. Este padre não participou em 
nenhum dos 10 encontros internacio-
nais, mas pareceu-nos que esta oração 
exprime tudo o que temos no coração 
enquanto esperamos este encontro.

Avé Maria das Equipas de Nossa  
Senhora 

Avé Maria, Mãe de bondade, vela pelas 
famílias.

Dá-lhes graça e protecção, a tua caridade,  
a paz e a esperança.

Que elas sejam neste mundo exemplos de 
humildade.

Mãe, nós amamos-te, tu és o nosso modelo.

Mãe, as equipas só querem imitar-te.

Faz com que cada uma seja perfeita na 
unidade.

Protege o Movimento que todos os dias 
cresce.

Que ele não conheça as trevas, pois é o teu 
olhar que o guia.

Que ele saiba ser Igreja e luz no mundo.

E forme a imensa multidão de todos os que 
caminham para Deus Pai.

35
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Nos próximos dias 21 a 26 de Julho 

de 2012 muitos de nós partiremos de 

novo ao Encontro dos Irmãos Equipis-

tas de todo o mundo para XI Encontro 

Internacional de Brasília. Nós que par-

ticipámos no X Encontro de Lourdes, e 

que por certo recordamos o momento 

extraordinário da mensagem de en-

vio, nestes tempos de Preparação para 

Brasília deveremos recordar e meditar 

no modo como cumprimos o compro-

misso, que por nós, o casal Responsá-

vel Internacional Carlo e Maria-Carla 

Volpini fixaram. “Os sinais dos tempos 

chamam-nos: acreditar que a fé não é 

uma realidade individualista que diz 

respeito à relação entre nós e Deus 

mas que é uma dimensão em que de-

vem ter lugar as necessidades, os pen-

samentos, os sentimentos de todos os 

homens e de todas as mulheres desta 

humanidade em marcha, em parti-

cular desses irmãos das Equipas com 

quem partilhamos a viagem da vida, é 

uma dimensão em que tem de haver 

Preparando o Encontro  
de Brasília

a escuta das perguntas sobre o sen-

tido profundo da vida que ainda não 

têm resposta ou que ainda não foram 

expressas, é uma dimensão em que a 

internacionalidade deve ter como sig-

nificado a procura, através das relações 

que vivemos, no rosto de qualquer ou-

tro homem, do fragmento do rosto de 

Deus que somos capazes de descobrir. 

Tudo isto tem, naturalmente, que ser 

vivido com uma consciência e com um 

sentido de responsabilidade que de-

vem exprimir a nossa capacidade de 

nos tornarmos e de sermos adultos: 

homens e mulheres adultos, crentes 

adultos. É a isso que o Padre Caffarel 

nos convida ao dizer que “as equipas 

não são uma creche para adultos!”. “

É face a estas palavras de envio recebi-

das em Lourdes que vos vimos propor, 

que façamos um exame de consciência 

sobre o modo como foram vividos estes 

propositos, e façamos a nossa prepara-

ção para Brasília.

Emília e Jorge Mariano
Coimbra 26
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Será que na nossa caminhada como ca-
sal e como equipa, tivemos em conta 
esta dimensão da nossa Fé que é a re-
lação com os outros?

Será que o crescimento na Fé que tive-
mos durante estes anos nos trouxe este 
sentimento cristão e fraterno para com 
todos “os homens e todas as mulheres 
desta humanidade em marcha”?

Pois bem outro desafio nos é proposto 
hoje pela ERI, e ele é o lema do Encon-
tro de Brasília “Ousar o Evangelho”. 

E começa por nos sugerir, usando o fo-
lheto de orações para o Encontro de Bra-
sília os seguintes temas: 

_  “Ousar o Evangelho na Fraternidade”. 
É a continuação do proposto na carta 
de envio de Lourdes.

É o apelo à evangelização para que todos 
tenham fé e a tenham em abundância.

É o apelo ao amor pelos irmãos, amigos 
e especialmente inimigos. 

É o apelo ao amor pelos irmãos apesar 
de neste tempo de crise tantas vezes…

_   se pensar: – talvez a nós não che-
gue a crise!

_   o instinto primário de sobrevivên-
cia estimular o egoísmo!

_  “Ousar o Evangelho do amor conjugal” 
é estarmos, os dois, em casal embar-
cados no mesmo barco que nos leva 
ao Pai.

É ousar o evangelho do amor para as 
gerações novas frágeis e intimidadas, 
face às exigências do amor verdadeiro. 

É anunciar o amor exigente mas verda-
deiro de Deus, aos sedentos da felicida-
de que jorra do amor. 

_  “Ousar o Evangelho no barco de Pe-
dro” Oh! Quantas dúvidas existiam 
neste barco! Quantas semelhanças 
temcom o nosso pequeno barco de 
casal! Mas quanta fé ! Será que sere-
mos capazes de “Navegar ao largo e 
lançar as redes de novo?!

_   “Ousar o Evangelho da Unidade” é 
perceber que “pertencemos à hu-
manidade inteira, amada e salva por 
Deus” mas que não estamos dispen-
sados de tornar visível aos olhos de 
todos a Salvação!

_   “Ousar o Evangelho do Reino” é per-
ceber que a suprema Esperança é ver 
nas doenças, nas guerras, nos ódios 
e desamores dos nossos tempos, e 
apesar deles, que a construção do 
Reino continua.

_  “Ousar o Evangelho da Família” é 
difundir a família nos dias de hoje, 
como um bem em si mesmo, e não 
como hábito ancestral, é defender os 
seus direitos, e acima de tudo defen-
der a vida.

Será que na nossa caminhada 
como casal e como equipa,  
tivemos em conta esta dimensão 
da nossa Fé que é a relação  
com os outros?
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_  “Ousar o Evangelho do Espírito” é com-
preender a universalidade do nosso 
movimento e a grandeza do Reino a 
que somos chamados, percebendo”… 
que Deus não faz acepção de pessoas, 
mas que, em qualquer povo, quem o 
teme e põe em prática a justiça, Lhe 
é agradável” 

São estes os temas que nos são propos-
tos para reflexão estudo e oração sob a 
proteção de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, para o XI Encontro 
Internacional das Equipas de Nossa Se-
nhora – Brasília 2012.

Emília e Jorge Mariano 
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VIDA DA IGREJA

P. Armindo Vaz  
Conselheiro Espiritual da Equipa Supra-Regional

A plataforma “Juntos pela Europa” é a 
livre convergência de Movimentos e 
Comunidades Cristãs que, desde 1998, 
em vários países procuram reavivar a 
alma cristã da Europa.

Em Portugal, vários Movimentos e Co-
munidades têm vindo a trabalhar jun-
tos, no sentido de sensibilizar os cida-
dãos para a urgência de encontrarem 
caminhos de unidade, baseados nos 
valores cristãos, que sustentam o pro-
jecto da construção europeia. O Casal 
Responsável da “Província Lisboa” das 
ENS, Teresa e Rui Barreira, está na Co-
missão Nacional.

As celebrações organizadas no âmbito 
de “Juntos pela Europa 2012” terão lu-
gar em Lisboa, no dia 12 de Maio, no 
Auditório da Igreja Sagrado Coração de 
Jesus (das 14.30 às 18.00h). Realizam-
se simultaneamente noutras cem cida-
des europeias, como Porto, Coimbra, 
Faro e Funchal, em ligação com Bru-
xelas, ponto central das celebrações. 
Todas estarão ligadas ao Gold Hall do 
Square Meeting Center  em Bruxelas, 

“Juntos pela Europa 2012” 
em Lisboa

via satélite ou internet, das 16 às 17 
horas, hora de Lisboa.

Este grande evento surge na continua-
ção de outros dois, realizados em 2004 
e 2007 em Estugarda. Bruxelas acolhe 
a terceira manifestação europeia. Nela 
participam 250 Movimentos e Comuni-
dades cristãs de várias igrejas (católica, 
ortodoxa, evangélica, reformada, pen-
tecostal…).

Acreditamos poder colaborar em sete 
“SIM”, assumidos a nível Europeu em 
2007:

SIM à vida em todas as suas fases;

SIM à família ligada por um pacto indis-
solúvel entre homem e mulher;

SIM à defesa da natureza e do ambiente;

SIM a uma economia justa;

SIM à solidariedade;

SIM à paz;

SIM à responsabilidade para com a so-
ciedade, para que as nossas cidades se-
jam lugares de acolhimento.

A mensagem de “Juntos pela Europa 
2004” em Estugarda afirmava:
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”A Europa chegou a um momento deci-
sivo para a sua existência e para o seu 
projecto futuro: de facto, ela não se pode 
limitar a um mercado ou a uma união 
para a segurança dos seus cidadãos. 
Verifica-se que há um novo sopro do 
amor de Deus sobre todos os povos que 
impulsiona a Europa a ser muito mais”.

Qual é a nossa ideia da Europa?

–  Uma Europa unida, mensageira da paz 
e ponte entre os povos, com forte co-
esão social na multiplicidade cultural. 
As diversidades já não são um motivo 
de medo ou de separação: já não são 
suprimidas mas vividas, desenvolvidas 
como riqueza e como dádiva. A aber-
tura aos portadores de outras culturas e 
tradições religiosas e o aprofundamento 
do património cultural comum tornam-
se um sinal de esperança onde quer 
que a convivência esteja em perigo.

–  Uma Europa da fraternidade, anima-
da pela oferta dos frutos de um amor 
baseado no Evangelho - da comunhão 
de bens e recursos - da igualdade e 
liberdade para todos - do amor con-
creto e solidário para com os fracos e 
os pobres nas nossas cidades - com 
um sentido profundo da família - da 
atenção pela vida em todas as suas 
fases - com respeito pela natureza e 
pelo ambiente.

Representação das ENS no Congres-
so Pan-Africano de Leigos Católicos

Seguindo a tradição de organizar con-
gressos continentais e/ou regionais 

para os Leigos Católicos em diferentes 
partes do mundo, o Conselho Pontifício 
para os Leigos convocou o Congresso 
Pan-Africano de Leigos Católicos para 
os dias 4-9 de Setembro 2012, em Ya-
oundé, Camarões, subordinado ao tema 
“Ser testemunhas de Jesus Cristo na 
África de hoje” e sob o lema “sal da ter-
ra… luz do mundo” (Mt 5,13-14). Terá 
como ponto de referência documentos 
do magistério eclesial, que também lá 
serão objecto de estudo: a Exortação 
Apostólica Pós-sinodal Christifideles laici 
(1988), a encíclica de João Paulo II Re-
demptoris Missio (1990) e as Exorta-
ções Apostólicas Pós-sinodais Ecclesia in 
Africa (1995) e Africae Munus (2011).

Um dos objectivos do Congresso é en-
corajar os leigos a tornarem-se fortes 
na sua identidade cristã e a terem mais 
viva consciência da sua missão na Igre-
ja e no mundo. Entre os participantes 
convidados estão Movimentos eclesiais. 
Das ENS participará uma delegação de 
três membros. As línguas oficiais são o 
inglês, o francês e o português.

Festa da Família 2012

Este ano, a festa das famílias, a realizar 
no Entroncamento, dia 29.4.2012, tem 
como tema “Família, o trabalho e a fes-
ta”. Quer celebrar e valorizar a família 
“enquanto geradora de vida e animado-
ra da sociedade” (veja www.festadafa-
milia.net/).

P. Armindo Vaz
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Henry Caffarel 
Fundador das ENS

(Editorial Nº5 das Cartas Verdes, escrito 
pelo Padre Caffarel)

Um padre amigo declarava-me, há al-
guns meses, com toda a simplicidade 
e franqueza, as suas objecções contra 
as Equipas de Nossa Senhora. “Porque 
não deixam às Equipas toda a iniciati-
va? Porquê impor-lhes temas de estudo, 
uma disciplina, métodos?”. Discutimos 
longamente. E no fim … cada um de 
nós manteve a sua posição. Empatá-
mos. Depois, a nossa conversa guiou-
nos para outros caminhos. Confiou-me 
então que acabava de entrar para uma 
família sacerdotal. 

Grupos de Combate

Abro um parêntesis, porque com cer-
teza ignorais o que se deve entender 
por “famílias sacerdotais”. Sacerdotes 
diocesanos que ficam nos seus postos 
de pároco, vigário, capelão... que es-
tão à disposição do seu bispo. Como 
todos os seus colegas, unem-se num 
agrupamento a que se chama família 
sacerdotal, para aí encontrarem o so-
corro espiritual de que necessitam. Não 
vivem juntos, mas são ligados por um 
ideal comum de santidade sacerdotal, 
por uma mesma regra de vida, por uma 
amizade fraterna. Alguns entram para 
ela logo que saem do seminário. Mas 
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são mais aqueles que pensam nisso só 
após alguns anos de ministério. Tendo 
feito a dura experiência da solidão e 
da liberdade, tendo aprendido como 
são fracos; tendo visto à sua volta co-
legas instalarem-se na mediocridade, 
descobriram a importância de não 
estarem sós, para aguentarem o com-
bate da santidade sacerdotal, e aspi-
ram a uma disciplina, desejam uma 
correcção fraterna, compreendem a 
segurança que sentem sabendo-se 
amparados por outros. É nessa altura 
que eles estão prontos para entrarem 
numa família. 

Mas não basta que sejam ajudados 
por outros; é preciso também ampa-
rar os outros. É essa dupla finalidade 
que o sacerdote procura, quando entra 
para uma família sacerdotal. 

Fecho o parêntesis e volto ao meu in-
terlocutor. Sem dar por ela, acabava 
de me dar o melhor argumento para 
justificar as Equipas de Nossa Senho-
ra. “As nossas equipas, fiz-lhe notar, 
são um pouco para os casais o que a 
família sacerdotal é para o sacerdote. 
Quando um casal desejoso de viver in-
tegralmente o seu cristianismo, sofre 
por se ver isolado, e experimenta que 

as boas resoluções são, a maior par-
te das vezes, sem seguimento e sem 
efeito; quando ele receia deixar-se 
levar, como tantos outros, pela rotina, 
pelo materialismo, pela sensualida-
de, volta-se então para as Equipas de 
Nossa Senhora, e está apto a compre-
ender a sua razão de ser e a tirar o 
proveito das suas exigências. 

Irá ele queixar-se da sua disciplina? 
Mas é disso mesmo que ele está a 
precisar. Um quadro, uma regra, uma 
entreajuda e um controlo fraterno, é 
isso que lhe faltava, é isso que procu-
rava, é isso que encontra nas Equipas. 

Aí encontrará também - e não é a sua 
menor alegria - o meio de amparar 
casais que, como ele, procuram na 
amizade cristã a força de tenderem 
para a perfeição cristã. 

Quis voltar a estas noções fundamen-
tais. Porque é importante que este-
jamos bem de acordo acerca do que 
pensamos, queremos e procuramos. 
Com mais convicção ainda do que no 
dia em que o escrevia, pela primeira 
vez, penso que “As Equipas de Nos-
sa Senhora não devem ser refúgios 
para adultos bem intencionados, mas 
grupos de combate compostos unica-
mente por voluntários”, cujos mem-
bros desejam com todo o coração 
aprofundar o seu cristianismo, a fim 
de o viverem plenamente na família, 
na profissão e na Cidade. 

As Equipas de Nossa Senhora não 
devem ser refúgios para adultos 

bem intencionados, mas  
grupos de combate compostos  

unicamente por voluntários.
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Conceição e Afonso Gomes
Equipa Póvoa 4

Os Encontros Internacionais das Equipas 
de Nossa Senhora, são ocasiões únicas 
para os seus membros viverem a união 
e a dimensão universal do Movimen-
to, na diversidade de línguas, culturas, 
sensibilidades, e partilharem com ou-
tros casais aquilo que lhes é específico, 
a espiritualidade conjugal.

Foi no ano de 2006 que tivemos a feli-
cidade de partilhar alguns dias em Lour-
des, com vários casais oriundos de di-
ferentes lugares do mundo (a primeira 
vez que tal aconteceu foi em Santiago, 
no ano de 2000). Como é bom recordar 
aquilo que nos foi prazeroso, momentos 
vividos com fervor, na alegria e na fé, 
também partilhado pela nossa equipa 
PÓVOA 4, que esteve presente na sua 
totalidade (ver foto), incluindo o con-
selheiro espiritual (Padre Manuel), um 
dos maiores entusiastas. Aliás, quando 
do encontro em Santiago, também a 
nossa equipa se fez presente.

Apesar dos restantes membros da nos-
sa equipa terem ido de camioneta, jun-
tamente com outros membros do movi-
mento, nós optamos por ir de comboio, 

Os encontros internacionais 

achando que seria mais cómodo para 
a Conceição, devido às suas limitações 
físicas, e também porque estava previs-
to acompanhar-nos um casal equipista, 
vindo Brasil, duma equipa à qual havía-
mos pertencido, o que acabou por não 
se concretizar.

Da nossa residência, em Vila do Conde, 
rumamos até Coimbra para fazermos a 
viagem de comboio, organizada pelo 
movimento. Aí, para nossa surpresa, 
encontramos um casal equipista do 
nosso sector PÒVOA. Foi uma viagem 
feita de noite, com muitos atropelos, 
no início, ultrapassados com a ajuda de 
dois casais de Coimbra, um dos quais 
viveu em Moçambique, que nos deu 
muito apoio até chegarmos a Hendaye, 
onde fizemos transbordo para outro 
comboio em direção a Lourdes.

Em Lourdes fomos acolhidos no Centro 
de Acolhimento ACCUEILL NOTRE-DAME 
(destinado ao acolhimento de pessoas 
com limitações), junto ao rio Gave, do 
lado oposto ao Santuário. Foi a primei-
ra vez que o movimento disponibilizou 
acolhimento para doentes em encon-
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tros internacionais. As deslocações para 

o centro das palestas eram tão curtas, 

que se ia a pé ou de cadeira de rodas.

Neste Centro de Acolhimento, como era 

de prever, havia casais de várias nacio-

nalidades, dos quais três eram brasilei-

ros e havia mais um casal português, 

além de nós. Um membro de um dos 

casais brasileiros era médico. Para além 

de participar no encontro, inscreveu-se 

como voluntario para dar assistência 

médica durante esse período. Dum ou-

tro casal, ele era totalmente dependen-

te da esposa devido a um acidente que 

sofrera, após inscrição para o encontro. 

Um terceiro casal tinha com eles uma 
filha pequena que sofria de uma sín-
drome neurológica rara, tendo sido a 
equipa base deles que patrocinou toda 
a deslocação.

A funcionária da copa era de Guimarães 
pelo que, com toda esta envolvente, 
nos sentíamos em casa.

Durante este Encontro, vivenciamos 
tempos fortes para o futuro das Equipas 
de Nossa Senhora: 

A missa e o dever de se Sentar no Pra-
do (local muito amplo, ao ar livre); As 
equipas mistas; As conferencias; A pro-
cissão Mariana; A festa; Apresentação 

Encontro de Lourdes 2006 - Póvoa 4
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das Supra Regiões e das Regiões liga-
das à Equipa Responsável Internacional; 
A abertura do processo de beatificação 
do Padre Henri Caffarel (fundador das 
Equipas de Nossa Senhora); A Acção de 
graças de Gérard e Marie-Christine de 
Roberty; O envio dos novos responsá-
veis da Equipa Responsável Internacio-
nal (ERI); As Orientações do Movimento 
para os 6 anos seguintes. 

Todos os momentos foram pontos altos, 
pois embora as palestras não fossem na 
própria língua, estava disponível a tra-
dução em português. Um ponto muito 
alto para nós foram as equipas mistas, 
pelo facto de todos falarmos a mesma 
língua, porque a nossa equipa era cons-
tituída por portugueses e brasileiros, 

tendo sido uma oportunidade de vi-
venciarmos o nosso passado no Brasil, 
onde se iniciou a nossa vida conjugal.

Após o encontro, fizemos uma pequena 
viagem turística por Paris e regressá-
mos à nossa “terrinha” por via aérea, 
abastecidos, para continuar a nossa ca-
minhada, rumo à santidade (nem sem-
pre fácil).

“As Equipas de Nossa Senhora têm por 
objetivo essencial ajudar os casais a 
caminhar para a santidade. Nem mais, 
nem menos” (Pe. Henri Caffarel) 

Encontro de Santiago - nós com o nosso pároco no Brasil
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QUEM É O PADRE CAFFAREL?

Nela e Augusto Lopes Cardoso
Casal Responsável pela Equipa de Reflexão  
e Aprofundamento do Pensamento do P. Caffarel

Este desafio de Cristo, em palavras tão 

simples como determinantes da missão 

que Ele nos confiou, foi sendo entendi-

do como para cada um de nós individu-

almente, inscrito no âmago de cada um 

pelo carisma do Baptismo. Uma reflexão 

aprofundada sobre os outros Sacramen-

tos não deixou de, na tradição da Igreja, 

encaminhar no mesmo sentido. Mas o 

Sacramento do Matrimónio era amiúde 

“o parente pobre” desta missão, sobre-

tudo quando encarado para “fora de 

casa”. Caffarel foi muito sensível a esta 

limitação histórica e até teológica, pelo 

que cedo (de modo pioneiro, corria o 

ano de 1961, muito antes das Encíclicas 

sobre a candente matéria) proclamou: 

“A missão apostólica da comunida-
de conjugal e familiar estende-se 
para fora do círculo do lar. Sente-se 
impelida a instaurar à sua volta a cari-
dade de que esta comunidade vive, a 
comunhão em Cristo que realiza entre 
os seus membros. Começa por fazê-lo 
com a sua presença – à maneira de um 

Caffarel – a propósito do  
desafio “Vai e faz tu o mesmo”

fermento – no lugar onde se desenrola 
a sua existência. Mas não só no seu 
meio ambiente (prédio, bairro...), mas 
também no seu meio social e profis-
sional, coopera, individualmente ou 
associando-se com outros – em ligação 
com o Clero no plano da paróquia ou no 
seio dos Movimentos (...) – no avanço 
do Reino de Cristo, pelas suas activida-
des directamente apostólicas e também 
pelas suas actividades temporais. O ca-
sal cristão revela-se particularmente 
apto para certas actividades apostó-
licas da Igreja, como a preparação dos 
noivos para o casamento, a ajuda aos 
lares, aos casais em dificuldade... A par 
desta acção apostólica da comunidade 
conjugal e familiar enquanto tal, cada 
membro deverá ser testemunha de 
Cristo em toda a parte.(...). A família 
cristã é uma escola e um centro de 
apostolado.”.

Esta perspectiva lançou os cônjuges 
para novos âmbitos, até aí não consi-
derados, dando ao casal um sentido 
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unitário apostólico não revelado, que, 
como é sabido, está na ordem do dia. 
“Há casais cuja vocação é colaborar 
muito directamente no apostolado 
hierárquico, pondo todo o seu tempo 
ao serviço de uma tarefa de Igreja (en-
sino, catecumenato...) ou de um movi-
mento de Acção Católica... Outros, nos 
países novamente evangelizados, 
não renunciando à sua profissão, mas 
exercendo-a intimamente ligados ao 
Clero indígena ou ao estrangeiro, levam 
o testemunho insubstituível de uma 
família cristã. Ensinam e exemplificam 
com a sua vida o que os padres ensinam 
com a palavra, e nomeadamente as leis 
e as grandezas do matrimónio cristão.”, 
isto a tal ponto que não hesitou em nos 
lançar, como casais, na “evangelização 
do mundo moderno”.

E palavras proféticas, vendo e prevendo 
situações graves: “A extensão do reino 
de Cristo no mundo contemporâneo, 
que o materialismo submerge, exige 
que os casais cristãos – e as famílias – 
não se contentem com ser beneficiários 
da acção apostólica da Igreja, mas to-
mem consciência de que lhes falta ser, 
também eles, “sujeitos actuantes” 
de apostolado, instrumentos de re-
denção, na linha da sua missão espe-
cífica, com os seus meios e a sua gra-
ça próprios. É indubitável que nunca 
estiveram mais prontos que hoje para 
escutar este apelo. Se lhe responderem 
em grandíssimo número, se vierem pôr 
as suas energias humanas e divinas 

do amor conjugal e do Sacramento do 
Matrimónio ao serviço da Igreja, vê-la-
emos ganhar um poder de persuasão, 
uma força de penetração e de expan-
são até então desconhecidas. Nos paí-
ses em que a perseguição entrava a 
acção do Clero e suprime as instituições 
eclesiásticas, os casais cristãos são os 
últimos redutos do Corpo Místico. Mes-
mo quando os outros Sacramentos já 
não podem ser conferidos, os pais, em 
ligação espiritual com a Igreja e a Tradi-
ção, oferecem aos filhos o essencial dos 
meios da Salvação: o Baptismo, que é 
o Sacramento da Fé, e o ensino desta 
Fé. E, pelo Sacramento do Matrimónio, 
fundam-se novos lares cristãos, assegu-
rando a perpetuação da Igreja. Assim, 
nestas famílias-catacumbas, a Igreja 
vive uma vida, sem dúvida elemen-
tar, mas capaz dos mais belos frutos 
de santidade. E, nelas, Cristo prepara 
uma nova primavera de graças.”.

A família cristã é uma escola  
e um centro de apostolado.
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Rita e Joaquim 
Casal Responsável pelos Intercessores

Queridos amigos 

É com muita alegria que partilhamos 
convosco o testemunho que nos foi 
enviado pela Maria Augusta. Pedimos 
ao Senhor para que mais testemunhos 
nos sejam enviados para os podermos 
compartilhar como sinais fortes da im-
portância da intercessão.

Cremos que é saboreando a maravilha 
de termos Cristo sempre junto de nós, 
amparando-nos e ajudando-nos que 
conseguiremos viver já na terra, o Céu. 
É nas coisas pequeninas que se desco-
bre a grandeza de Deus. 

Rita e Joaquim

Amanhã manhãzinha irei para Lisboa, 
em Família, mas hoje...

Hoje, fui como tantas vezes, à Missa das 
7h no Foco (paróquia Nossa Senhora da 
Boavista): porque gosto, porque vou à 
Missa sempre que posso em cada dia 
da semana mas a de sábado escolho-a 
bem porque com a casa cheia ao Domin-
go nunca sei se chego a tempo à Missa 
das 7 em Cristo-Rei (paróquia onde sou 
MEC). É uma Missa especial (aconselho 
a que um dia vão espreitar), também 
de gente nova e cânticos comuns todos 
projectados em powerpoint que ilustra, 
com imagens lindas, a PALAVRA desse 
dia. Gosto e gosto desta tecnologia as-
sim aplicada a uma Missa assim valori-
zada: um Encontro sempre especial por-
que estou ali totalmente livre e ignorada 
entre a assembleia dos fiéis, só tu me 
vês Senhor, e assim quase invisível “to-
tus tua”, pouso a carga, pouso todos os 
meus e os nossos, repouso e volto sem-
pre mais leve e mais alegre!

Desta vez, fico-me a saborear os últi-
mos acordes da música final, a igreja 
já quase vazia. Quando dou meia vol-
ta e me dirijo para a porta nem quero 

O 1.º olhar de Cristo nesta 
quaresma

Maria Augusta Azevedo (Maninha) 
Porto 138/Intercessora
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acreditar: quem vejo numa cadeira de 
rodas,com um olhar, um olhar... - que 
olhar transfigurado! - O António Maria 
(animador jovem de Cristo Rei, muito 
próximo do Luís meu filho, sofreu há 
pouco mais de um ano um grave aci-
dente de viação e esteve muito tempo 
em coma): contornei-o abraçando-o 
comovida, sem me conseguir desligar 
daquele olhar manso e humilde de 
coração, lindo, inteligente, a transbor-
dar doçura, eternidade como um ou-
tro que tanto me acompanhou e ainda 
me acompanha: qual dos dois segurou 
primeiro na mão, não sei, estivemos 
até à saída numa mão dada prolon-
gada de muitos minutos, não largava 
e aquele olhar aconchegava, oh como 
aconchegava! Houve quem pergun-
tasse: Conheces/reconheces? – Ma-
ninha, murmurou ele apertando-me 
mais a mão. Desliguei-me com muito 
custo mas pude segredar-lhe: - O Espí-
rito Santo continua a dançar connosco!

O mais bonito é que na 5.ª feira des-
ta semana, ele esteve imensamente 
presente na nossa casa e no nosso Es-
pírito, o Luís tinha ido visitá-lo à Tocha 
*(cf. os pais, uma visita em cheio!), na 
Reunião de Casais lá em casa fomos 
15 a rezar por ele e com ele, o Luís 
chegou e ainda nos apanhou na sala 
onde encontrou o Zé Maria Brito que 
pela 1.ª vez como jovem Padre Jesuíta 
resolvera fazer uma incursão na equi-
pa dos Pais, no nosso Cristo da sala 

continua suspensa a cruz do seu no-
viciado, deu-ma já lá vão 12 anos, na 
doença do Manel.

Se eu conheço bem o António M.ª? 
Não, quase só através do meu filho e 
através da Comunhão que tantas ve-
zes lhe dava em Cristo-Rei, olhos nos 
olhos também, ficamos hoje a saber 
até onde essa cumplicidade nos leva-
va e... leva.

De regresso ao carro liguei logo ao 
Luís, com as lágrimas a rolarem-me. 
Em casa continuei, serão adiante jun-
to à lareira e a ouvir Chopin, chorei e 
chorei, em acção de graças e sei lá de 
quê: hoje Cristo olhou para mim atra-
vés do António M.ª foi uma experiên-
cia muito especial e como Ministro da 
Comunhão tenho que a partilhar!

Um xi-coração,

25 Fevereiro de 2012 

* Centro de Medicina Física e Reabilitaçaõ 
– Hospital Rovisco Pais – TOCHA-CANTANHEDE
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PARTIRAM PARA O PAI

✝  Ernestina Nunes
2012.02.12. Eq Funchal 13, Sector Funchal A, Região Madeira

✝  Arménio Fernando Fernandes
2012.02.13. Eq Porto 81, Sector E, Região Porto 2

✝  Álvaro Dias Silva
2012.02.29. Eq Porto 68, Sector I, Região Porto 2

✝  Maria Ema Sá
2012.03.06. Eq Porto 15, Sector F, Região Porto 1

✝  Artur Mota Freitas
2012.03.26. Eq Porto 33, Sector C, Região Porto 2

✝  José Cardoso da Silva
2012.04.05. Eq Porto 42, Sector C, Região Porto 2

✝  Virgílio Velosa
2012.04.27. Eq Funchal 5, Sector Funchal A, Região Madeira

“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
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Livros Recomendados

Nilton Machado expõe a sua tentativa de viver uma 
relação baseada muito mais na afeição, no carinho e na 
ternura entre ele e as suas duas filhas adolescentes, do 
que no poder do mando, da disputa, da submissão e 
do autoritarismo. Fruto da sua vivência pessoal, o autor relata com franqueza a sua 
experiência de amadurecimento da personalidade, dentro do processo dinâmico 
que é o viver em família. Buscar esta nova forma de autoridade dos pais exige 
vontade de acreditar no outro: é saber entender os erros, aplaudir os acertos, 
estimular a imaginação e respeitar a individualidade

Dia-a-Dia de Uma Família
Nilton G. P. Machado (Editora: Paulinas)

Bruxos, adivinhos, quiromantes, cartomantes
Francesco Bamonte  
(Editora: Paulinas)

Muitos cristãos, mesmo entre os que se dizem católi-
cos praticantes, recorrem à ajuda de magos, adivinhos, 
quiromantes, cartomantes e bruxos, incrementando 

uma extensíssima rede de negócios. Porque se recorre à magia e prestidigi-
tação? O que leva uma pessoa a gastar dinheiro para consultar um mago/bruxo? 
Que sentido tem tudo isto para um cristão? Através de testemunhos e indicações 
práticas, este livro pretende ajudar as pessoas a libertarem-se da superstição e a 
defenderem-se dos enganos que normalmente se escondem por detrás das práti-
cas mágicas e bruxarias.
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A família: Escola de Amor
Excerto da intervenção do Padre Epis no Colégio de Bogotá 2011

Missão Angola
Notícias e testemunhos

Encontro Internacional de Brasília 
Informações actualizadas

Encontro de Equipas Novo Fôlego 
Ecos e fotos

No site  
encontra

NO SITE ENCONTRA
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A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador.

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração 
sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço 
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos  
e exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens 
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia,  

como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

Glória ao Pai e ao Filho  
e ao Espírito Santo,  

como era no princípio,  
agora e sempre. Ámen.
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