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Missa do Natal de 2009 

A Missa de Natal realizada no passado dia 13 de Outubro, organizada pelo 
Sector de Câmara de Lobos, teve um grande significado para nós, equipis-
tas. Estávamos a celebrar o nascimento do Menino Deus, a festa por exce-
lência da família e a passagem de testemunho entre o casal Rodrigues, Odi-
lia e João e o casal Cachucho, Cecilia e João, novo Casal Responsável 
Regional para o quadriénio 2009 - 2013. 
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Editorial 

Estes dois meses de 

Novembro e Dezembro 

foram muito ricos para os 

casais das ENS. Uns, tive-

ram oportunidade de 

comungar e partilhar expe-

riências com outros casais 

durante o Encontro Nacio-

nal realizado em Fátima 

onde o nosso sector esteve 

em grande numero. Outros, 

celebraram o espírito desta 

época com a Missa de 

Natal realizada na paróquia 

do Carmo em Câmara de 

Lobos. 

Na senda deste espírito de 

partilha gostaríamos de 

prolongar esta comunhão 

junto de todas as equipas 

do Sector Oeste pelo que, 

estamos disponíveis para 

vos visitar durante o ano de 

2010, de acordo com as 

vossas possibilidades. 

Desejamos a todos os 

casais das ENS um Santo e 

Feliz Natal e um Ano Novo 

cheio de graças. 

O CRS, 

Fátima e José Manuel Frei-

tas 

Cantinho do Conselheiro Espiritual 

Caros casais ENS 

O Natal aproxima-se e 
com ele um grande clima 
de grande alegria e paz. 
Vamos celebrar o nasci-
mento de Jesus em 
Belém, o Emanuel – Deus 
connosco. Um nascimento 
simples, humilde sereno 
que se deu numa manje-
doira e cercado de ani-
mais e pastores. Um nas-
cimento que mostra onde 
encontramos o rosto 
humano de Deus. 

No mundo em que vivemos as ENS são reflexo 
do amor de Deus, são o Evangelho do amor nup-
cial de Deus revelado na história. O nascimento 
de Jesus é revelação do amor nupcial do Pai 
para com a Humanidade. Que o espírito do Natal 
leve-nos a acolher e a revelar esse amor nupcial 
junto dos irmãos! 

É típico dos presépios portugueses acrescentar 
personagens locais ao cenário de Belém: ban-
das, searinhas, frutas, moleiro, agricultores, etc, 
é uma forma concreta e profunda de mostrar que 
todos nós estamos incluídos no nascimento de 
Jesus. Que ao pé do Menino Jesus todos somos 
iguais, temos o mesmo espaço. Todos fazemos 
parte desta família de Belém, pois somos todos 
irmãos do Menino Jesus.  

Que neste Natal façamos brotar esse sentimento 
de igualdade e fraternidade. Que no nosso pre-
sépio haja espaço para incluirmos muitas perso-
nagens a quem desejamos um Feliz Natal. 

A todos os casais das ENS do Sector Oeste – 
Madeira, desejo um Santo Natal e um Feliz Ano 
Novo 2010.  

Pe. Manuel Ramos, 

Conselheiro Espiritual do Sector Oeste, Madeira. 
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ENCONTRO NACIONAL ENS 

Fátima, 21 e 22 Novembro de 2009 

70 Anos das ENS – AO SERVIÇO DO AMOR  

Estamos mais uma vez maravilhados com este nosso encontro. Senti-
mos verdadeiramente as Equipas reunidas em nome de Cristo e tive-
mos a percepção da grandeza do Movimento no nosso País, assim 
como damos graças a Deus pela grande participação dos casais da 
Região e particularmente do nosso Sector.  

Estivemos envoltos num clima de amizade e partilha, para com todos 
os casais presentes, principalmente na mudança dos nossos respon-
sáveis, ao nosso novo casal Regional, Cecília e João Cachucho. Que 
o Senhor acompanhe a nova equipa e os abençoe. No entanto, não 
podemos deixar de realçar o nosso agradecimento para com a equipa 
agora cessante, pois de tudo fizeram enquanto estiveram ao serviço. 

Uma ida a um encontro das Equipas de Nossa Senhora é sempre 
marcante e recheada de bons momentos tanto de convívio e amizade, 
como de oração e reflexão. Todavia, o impacto de estarmos no San-
tuário de Fátima, enleva os nossos sentimentos e aumenta a nossa fé, 
assim como a vontade de voltar. 

Para nós, o Encontro foi muito importante e produtivo. Saímos com a 
sensação de estarmos melhor preparados para enfrentar estes tem-
pos que se avizinham, com mais força, entusiasmo e perseverança 
nas nossas convicções.  

Deixamos este encontro com a missão de descobrir uma forma de 
levar Cristo ao âmago das nossas famílias, de aproximar a nossa fé e 
de aumentar o nosso testemunho da importância de Cristo no nosso 
casal.  

Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que nos deixou cheios 
de esperança e vontade de voltar e damos graças ao Senhor pela for-
ça e ânimo que preencheu todo o nosso ser. 

Saímos em acção de graças com a força do Espírito Santo e convictos 
de que realmente estamos no caminho certo! 

Casal Correia, Elisabete e João  
Quinta Grande 04 


