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VIA LUCIS (Tabua, 25 Abril) 

Vamos a Brasília como Peregrinos. 
“Preparemos essa Cami nhada mesmo se a nossa peregrinação for somente de oração”  

Foi sob este lema, proposto pela Supra Região Portugal, que o Sector Oeste 
organizou a Via Lucis no dia 25 de Abril de 2012, junto à Igreja da Tabua, pelas 

18:00. 

Uma Via Lucis que tev e o propósito de criar uma f orte ligação espiritual entre 

todos nós e que contou com todas as equipas do Sector Oeste para além de 

muitos equipistas de toda a Região Madeira. Foi um dos momentos f ortes da 

vida do Sector Oeste deste ano. Bem  hajam pela colaboração e participação.  
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Ano 2 , nº 08  - Junho 2012 

Cantinho do Conselheiro Espiritual 

Caros casais do Sector Oeste 

Mais um ano de caminhada está no f im. Ao 
longo do ano f izeram-se reuniões de equipa 

base, reuniões de ligação, retiros, experiên-
cias de partilha a nív el de Sector e de 
Região, por todo, demos graças ao Senhor. 

A beleza do Mov imento das ENS para a 
caminhada do casal e, por consequência, 

da f amília cristã, a Igreja doméstica, está na 
caminhada conjunta e na v ivência da meto-
dologia própria do Mov imento que, por um 

lado f ortalece a dimensão sacramental do 
casal e por outro qualif ica a identidade do 

casal como equipista.  

Agradeçamos ao Senhor o enriquecimento 
dos dons partilhados dos RE, dos CL e do 
CRS. A verdadeira riqueza está na partilha, 

no dar. E todo o serv iço nas ENS é para o 
bem do Mov imento como manifestação da 
glória do Senhor e causa de expansão des-

ta espiritualidade conjugal. 

Disse o Papa no encontro Mundial das 
Famílias, em Milão: “A vossa vocação não é 
fácil de viver, especialmente hoje, mas a 
realidade do amor é maravilhosa, é a única 
força que pode verdadeiramente transfor-
mar o universo, o mundo.” Para isso, diz o  
Papa é preciso: “Harmonizar os horários do 
trabalho e as exigências da família, a profis-
são e a paternidade e maternidade, o traba-
lho e a festa é importante para construir 
sociedades com um rosto humano. Nisto, 
privilegiai sempre a lógica do ser sobre a do 
ter: a primeira constrói, a segunda acaba 
por destruir. É preciso educar-se para crer, 
em primeiro lugar na família, no amor 
autêntico: o amor que vem de Deus e nos 

 

Editorial 

Caros amigos equipistas, estamos  

a terminar mais um ano de r eu-

niões e oração. U m ano atípico 

que terminou com a Festa das  

Famílias realizado no âmbito das  

Comemor ações dos 500 anos da 

Diocese do Funchal e que foi o 

culminar de uma caminhada de 

especi al atenção à família e à 

renovação da pastor al familiar nas  

paróquias da Diocese. 

Um ano marcado pelo grande 

evento do Movi mento que se reali-

za de 6 em 6 anos e que este ano, 

será em Bras ília: XI Encontro  
Internacional das ENS. Não 

podíamos, nem ficamos indifer en-

tes, pois fomos desafiados a ser-

mos “peregrinos”, independente-

mente ir mos ou não.  

A Madeira es tará representada por  

equipistas que contam com a ora-

ção de todos nós pois este é um 

encontro de onde sairão reflexões  

importantes para a vida dos casais  

das EN S. 

Queremos agradecer a disponi bili-

dade de todos os equi pistas e CE 

em ser viço nas  várias  acti vidades  

do Movi mento, nomeadamente as  

que foram organizadas pelo Sec-

tor.  

Desejos de umas boas férias e 

que estas vos  ajudem a renovar as  

energias para um novo ano. 

Casal Freitas, Fáti ma e J Manuel 
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FESTA das FAMILIAS (03 Junho 2012) 

No passado dia 03 Junho realizou-se a Festa das Famílias da Diocese presidida 

por D. António Carrilho onde estive-

ram presentes pessoas de todas as 

idades e de todas as paróquias num 

grande convív io entre f amílias para 

saborear e partilhar a alegria de v iver 

em f amília e o projecto do matrimó-

nio cristão. 

As ENS, disseram presente com a 

participação de muitos equipistas e 

com o expositor 

construído para o 

ef eito. 

De salientar o espa-

ço agradáv el que 

permitia aos visitan-

tes conhecer o Mov i-

mento e o vídeo que 

ilustrav a os v ários 

momentos da v ida 

dos casais das ENS 

realizado por um 

equipista (Luís Lemos -  Fx 18).  

une a Ele e, por isso mes mo, «nos transforma em um Nós, que supera as nossas 
divisões e nos faz ser um só, até que, no fim, Deus seja "tudo em todos"”.  

Que neste v erão sejais cisternas da vida de Deus! 

Um abraço amigo 

Pe. Manuel Ramos CE 
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ENCONTRO de CONSELHEIROS ESPIRITUAIS (Maio 2012) 

«Cada equipa deve assegurar-se da participação de um padre. Com efeito, é 
indispensável a presença de um padre, pois não há planos de trabalho que pos-
sam substituir o seu contri-
buto doutrinário e espiritual. 
O padre não dá apenas os 
princípios, mas ajuda ainda 
os casais a procurar traduzi
-los na sua vida.» (Carta, 

1947) 

A equipa de Sector, num 

gesto de agradecimento 

pela disponibilidade dos 

padres Conselheiros Espiri-

tuais, organizou um encontro/convív io com os nossos CE o que nos permitiu  um 

contacto de maior proximidade e acarinhar estes sacerdotes tão importantes para 

nós, casais das ENS do Sector Oeste. Bem hajam pela v osso carinho e presença. 

 

PEREGRINAÇÃO SANTUÁRIO Nª SENHORA FÁTIMA (Cabo Girão) 

Mais uma vez os casais equipistas e suas 

f amílias disseram sim à “Mãe Santíssima” par-

ticipando na Peregrinação ao Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima no Cabo Girão e na 

Missa presidida Dom António Carrilho, Bispo 

do Funchal, concelebrada por muitos padres, 

Conselheiros Espirituais das ENS. 


