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ENCONTRO de RESPONSÁVEIS de EQUIPA 

No passado dia 05 de Junho de 2010, reunimos no salão paroquial da Quinta 

Grande, os Responsáveis de Equipa do Sector Oeste para, numa perspectiva de 

melhoria continua, efectuar o balanço de vida das equipas e das actividades do 

sector, partilhar a nossa vivência de responsáveis, nomeadamente as nossas 

dificuldades e alegrias, de modo, a que as actividades a realizar durante  o próxi-

mo ano, sejam as que melhor congreguem os casais de todas as equipas do 

Sector. 

Foi um encontro que permitiu dar voz às equipas, trocar experiências e criar 

laços entre os casais responsáveis, tornando-se evidente a alegria que nos pro-

porcionou a visita da Imagem Peregrina, a forte participação dos casais nas acti-

vidades pastorais das nossas paroquias e a importância da equipa, de Cristo e 

Maria sua Mãe, para a vivencia conjugal e familiar. É de salientar ainda, a parti-

lha de estratégias para a realização de Pontos Concretos de Esforço. 

Por outro lado, foi evidente que ainda temos muito caminho a percorrer no que 

se refere à participação de muitos casais nas actividades do Movimento. 
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Cantinho do  

Conselheiro Espiritual 

A recta final do 

ano pastoral é 

uma oportunidade 

para elevarmos a 

Deus, como Maria 

no Magnificat, a 

nossa acção de 

graças por tudo 

quanto o Senhor 

fez em nós e através de nós. É, tam-

bém, uma oportunidade para avalia-

ção da caminhada feita. 

No Sector Oeste damos maravilhosa-

mente graças e louvores ao Senhor 

pelo caminho feito. Creio que todos 

os equipistas e conselheiros espiri-

tuais viveram o Ano Sacerdotal com 

especial carinho; lembramos o encon-

tro dos conselheiros espirituais do 

Sector na casa do Mário e Dulce, 

marcado com a graça da presença do 

nosso Bispo D. António Carrilho; a 

visita da Imagem Peregrina a nossa 

Ilha, que tanto envolveu as ENS, assi-

nalou a grande devoção mariana do 

povo madeirense; as ligações e as 

reuniões como momentos fulcrais da 

(Continua na página 2) 

Editorial 

Estando a terminar mais um 

ano de trabalho das ENS, e 

aproveitando o boletim gos-

taríamos de salientar o 

esforço de participação dos 

casais nas várias activida-

des do Movimento, mor-

mente nas missas mensais 

assim como na disponibili-

dade para acompanhar a 

Imagem Peregrina pelas 

nossas paróquias. 

Neste Ano Sacerdotal, uma 

palavra especial para os 

nossos CE que, cheios de 

abnegação e carinho, parti-

lham o seu tempo com os 

casais das nossas equipas. 

Em jeito de balanço, quere-

mos agradecer as vossas 

orações e o apoio que nos 

permitiu cumprir com as 

actividades planeadas, 

nomeadamente a elabora-

ção da brochura de home-

nagem aos CE do sector e 
(Continua na página 2) 
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caminhada das ENS foram vividos com a unção do Espírito de modo a 

fortalecer o amor conjugal e a pertença ao Movimento das ENS. 

A avaliação é caminho de progresso. É importante que o Sector e todas as 

Equipas façam a avaliação do caminho feito analisando os pontos positivos 

e negativos. Só na capacidade de avaliar construtivamente é que o Sector 

e as Equipas serão, através do Movimento, sal e luz do mundo. A Igreja 

precisa de vós, como casais cristãos, para testemunhar o amor, marcado 

pelo Sacramento do Matrimónio. Alegrai-vos no Senhor que vos constitui 

ministros do vosso próprio sacramento. Que grandeza! 

Boas férias! 

Pe. Manuel Ramos, 

Conselheiro Espiritual do Sector Oeste, Madeira. 

(Continuação da página 1 - CANTINHO do CONSELHEIRO ESPIRITUAL) 

o Boletim. Apraz-nos ainda lembrar o papel dos casais RE e de liga-

ção que com o seu serviço, esforçam-se por manter os laços entre as 

nossas equipas e a grande família que é o Movimento a nível regio-

nal, nacional e mesmo internacional. 

Bem hajam. 

A equipa de sector pretende continuar a “Servir Comunicando” e a 

trabalhar para fortalecer o sentimento de pertença e os laços entre as 

equipas através de uma ligação mais consistente, tanto dos casais 

de ligação como do CRS, na disponibilidade para estar com cada 

equipa. 

Boas férias 

CRS, 

Fátima e José Manuel Freitas 

(Continuação da página 1 - EDITORIAL) 
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Enquadrado nas comemorações do Ano Sacerdotal e num gesto de 

homenagem, o Sector Oeste realizou um convívio com os  Conselheiros 

Espirituais, na casa do casal Nunes, com a presença do CRR, Cecilia e 

João Cachucho, enriquecido ainda, com a honrosa presença do nosso 

Bispo, Dom António Carrilho, sempre disponível.  

Num encontro caracterizado pela descontracção, interacção e partilha, 

foi-lhes entregue a brochura que continha as fotos e as mensagens das 

nossas equipas cheias de gratidão pela disponibilidade, amizade, cari-

nho e ternura com que os nossos CE sempre nos acolhem e nos escu-

tam numa doação total ao dom do Sacerdócio. 

Piquenique e missa, Domingo,11 de Julho nas Quatro Estradas 

DÁ TESTEMHNO DA ALEGRIA DE PERTENCER AO MOVIMENTO 

PARTICIPA 


