
70 ANOS das ENS -
AO SERVIÇO DO AMOR

As Equipas de Nossa Senhora
(ENS) estão há 70 anos ao ser-
viço do amor.

Do amor ao outro, aos outros
e a Deus.

Por isso dizemos muitas vezes
que as ENS, não sendo um
Movimento de acção, são um
Movimento de casais activos.

Como Movimento de Espiritualidade e de formação de casais, que-
remos seguir Cristo e por isso temos uma regra, a Carta e, actualmente,
o Guia, e um Método próprio: Pontos Concretos de Esforço e Partilha.

Com este método tentamos prosseguir as três atitudes de vida: Co-
nhecermo-nos e darmo-nos a conhecer com Verdade, tentarmos
discernir a Vontade de Deus e irmos ao Encontro dos outros e gerar-
mos a Comunhão.

Ao fim de 70 anos vemos que este caminho vale a pena porque nos
ajuda a crescer para Cristo e a ficar mais perto d'Ele, servindo, amando.

Por isso estamos aqui reunidos para celebrarmos a graça de perten-
cermos às Equipas, agradecermos a protecção de Maria e colocarmo-
nos ao Serviço, para que outros também possam pertencer ao Movi-
mento e crescer para Cristo.
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PROGRAMA
SÁBADO 21 NOVEMBRO

9h00 REGISTO NOS HOTÉIS

10h00 Partida para o Centro Pastoral Paulo VI

10h30 CELEBRAÇÃO DE ABERTURA (Paulo VI)

11h45 PAINEL I – ATITUDES (Paulo VI)

Mercedes e Álvaro Gomez-Ferrer

13h00 ALMOÇO (nos hotéis)

14h30 REUNIÕES DE EQUIPA, no recinto do Santuário

16h30 Partida para o Centro Pastoral Paulo VI

17h00 PAINEL II – COMUNIDADE (Paulo VI)

Monsenhor Victor Feytor Pinto

Testemunhos de casais de Portugal (Filomena e Paulo Osswald)
e África (Fernanda e Henriques Pereira)

19h30 JANTAR (nos hotéis)

21h30 TERÇO NA CAPELINHA

PROCISSÃO DAS VELAS

DOMINGO 22 NOVEMBRO

8h00 PEQUENO-ALMOÇO

9h00 EUCARISTIA (presidida pelo Senhor Bispo D. Joaquim Mendes,
Membro da Comissão Episcopal do Laicado e da Família, na Igreja
da Santíssima Trindade)

10h30 Partida para o Centro Pastoral Paulo VI

11h00 PAINEL III – SERVIÇO (Paulo VI)

Constanza e Alberto Alvarado

12h00 ENCERRAMENTO E ENVIO

13h00 ALMOÇO (nos hotéis)
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Oração pela beatificação do servo de Deus
Henri Caffarel

Deus, nosso Pai,
Tu colocaste no fundo do coração do teu servo Henri Caffarel
um impulso de amor que o atraiu sem reservas para o teu Filho
e o inspirou a falar d’Ele.

Profeta do nosso tempo,
ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um
segundo a palavra que Jesus dirige a todos: “Vem e segue-me”.

Ele entusiasmou os esposos para a grandeza do Sacramento do
Matrimónio
que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo
e a Igreja.

Mostrou que Padres e casais
são chamados a viver a vocação do amor.
Guiou as viúvas: o amor é mais forte do que a morte.
Impelido pelo Espírito,
conduziu muitos crentes no caminho da oração.
Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por ti, Senhor.

Deus, nosso Pai,
pela intercessão de Nossa Senhora,
nós Te pedimos que apresses o dia
em que a Igreja proclamará a santidade da sua vida,
para que todos descubram a alegria de seguir o teu Filho,
cada um segundo a sua vocação no Espírito.

Deus, nosso Pai, nós invocamos o Padre Caffarel para … (Indicar a
graça a pedir)
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Sábado, 21 de Novembro
10h30 CELEBRAÇÃO DE ABERTURA

Oração da Manhã - Orquestra e Coro de Câmara da Bairrada

O coro de Câmara da Bairrada formou-se em Outubro 2005. Com o intuito de
juntar alunos, pais de alunos e professores da Escola de Artes da Bairrada no
Troviscal, onde desde então ensaia semanalmente, o CCB não fechou as suas
portas a quem se quis juntar ao projecto.

Do seu repertório fazem parte obras sacras e profanas, desde a Renascença ao
século XXI, de compositores como Palestrina, Arcadelt, Josquin, Händel, J. S.
Bach, Carraz e Lopes-Graça, E. Carrapatoso, entre outros. Destaca-se no trabalho
realizado pelo CCB a montagem de obras mais extensas, como foi o caso de
“Um Natal Português” de F. Lapa, em 2006, “O que me diz o vento de Serpa”
de E. Carrapatoso, em 2007 e a Missa em Rém Kv. 65 de W. A. Mozart, interpre-
tada em 2008 com a Filarmónica das Beiras, sob direcção de António Lourenço.

Em 2009, com vista à realização de vários concertos para coro e orquestra já
agendados na temporada do CCB, nasceu a Orquestra de Câmara da Bairrada,
sediada igualmente na Escola de Artes da Bairrada e formada por músicos das
mais diversas proveniências.

Formação da orquestra Formação do coro

3 primeiros violinos 3 segundos violinos 7 contraltos
2 violas 1 violoncelo 10 sopranos
1 contrabaixo 1 órgão 7 tenores
2 trompetes 1 oboé 8 baixos
1 flauta 1 tímpanos

J. Haydn (1732-1809): Te Deum

G. F. Händel (1685-1759) : “Messias” (excertos)
- Abertura
- Glory to God
- And the Glory o f the God
- Hallelujah



Te Deum é um hino litúrgico católico atribuído a Santo Ambrósio e a Santo
Agostinho, iniciado com as palavras "Te Deum Laudamus" (A Vós, ó Deus,
louvamos).

O Te Deum apresentado no programa foi a segunda obra com o mesmo
nome composta por J. Haydn, por volta de 1800. É, por isso, conhecido
como Te Deum no2. Sobre a tonalidade festiva de DóM, é uma obra que
louva o nome de Deus com uma exuberância e solenidade própria do
género, mas particularmente bem conseguida por Haydn.

O nome da oratória "Messias" foi tirado do conceito judaico e cristão de
Messias. Para os cristãos, o Messias é Jesus. O próprio Händel era um
cristão devotado e a obra é uma apresentação da vida de Jesus e de seu
significado de acordo com a doutrina cristã. É a obra mais famosa de Händel
(seguida somente por Música aquática) e continua imensamente popular
em todo o mundo. Apesar da obra ter sido concebida para a Páscoa e nela
ter sido apresentada pela primeira vez, após a morte de Händel tornou-se
tradição executar o oratório durante o Advento, o período preparatório para
as festas do Natal, mais do que na Páscoa.

Os excertos presentes no programa são uma síntese da alegria e fervor
contagiantes em toda a obra de Händel.
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TE DEUM (Latim)

Te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
tibi omnes ángeli,
tibi cæli
et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dòminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriòsus
apostolòrum chorus,

TE DEUM (Português)

Nós Vos louvamos, ó Deus,
nós Vos bendizemos, Senhor.
Toda a terra Vos adora,
Pai eterno e omnipotente.
Os Anjos, os Céus
e todas as Potestades,
os Querubins e os Serafins
Vos aclamam sem cessar:
Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo,
o céu e a terra proclamam a vossa

glória.
O coro glorioso dos Apóstolos,
a falange venerável dos Profetas,
o exército resplandecente dos Mártires
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cantam os vossos louvores.
A santa Igreja anuncia por toda a terra
a glória do vosso nome:
Deus de infinita majestade,
Pai, Filho e Espírito Santo.
Senhor Jesus Cristo, Rei da glória,
Filho do Eterno Pai,
para salvar o homem, tomastes
a condição humana no seio da Virgem

Maria.
Vós despedaçastes as cadeias da morte
e abristes as portas do céu.
Vós estais sentado à direita de Deus,
na glória do Pai,
e de novo haveis de vir para julgar
os vivos e os mortos.
Socorrei os vossos servos, Senhor,
que remistes com vosso Sangue

precioso;
e recebei-os na luz da glória,
na assembleia dos vossos Santos.
Salvai o vosso povo, Senhor,
e abençoai a vossa herança;
sede o seu pastor e guia através dos

tempos
e conduzi-o às fontes da vida eterna.
Nós Vos bendiremos todos os dias da

nossa vida
e louvaremos para sempre o vosso

nome.
Dignai-Vos, Senhor, neste dia, livrar-

nos do pecado.
Tende piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós.
Desça sobre nós a vossa misericórdia,
Porque em Vós esperamos.
Em Vós espero, meu Deus,
não serei confundido eternamente.

te prophetárum
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum
et únicum Filium;
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glòriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo qu?sumus,
tuis famulis súbveni,
quos pretiòso sanguine redemísti.
Ætérna fac curo sanctis tuis
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te;
et laudámus nomen tuum
in s?culum, et in s?culum s?culi.
Dignáre, Dòmine,
die isto sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, miserére

nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.
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Coro - Isaías 40,5

And the glory of the Lord shall be revealed,
Então a glória do Senhor manifestar-se-à

and all flesh shall see it together.
toda a gente a há-de ver ao mesmo tempo.

for the mouth of the Lord hath spoken it.
  o Senhor quem o declara.

Coro - Apocalipse 19,6; 11,15; 19,16

Hallelujah for the Lord God omnipotent reigneth.
 Aleluia! Eis que reina o Senhor nosso Deus omnipotente.

The kingdom of this world is become the kingdom
 O império deste mundo foi entregue

of our Lord, and of His Christ
a nosso Senhor e ao seu Cristo

and He shall reign for ever and ever.
 e Ele reinará pelos séculos.

King of kings, and Lord of lords HALLELUJAH!
 Rei dos reis e Senhor dos senhores. ALELUIA!

Coro - Lucas 2,14

Glory to God in the highest,
 Glória a Deus nas alturas,

and peace on earth, good will toward men.
 e paz na terra aos homens de boa vontade.

11h45 PAINEL I – ATITUDES de VIDA (Paulo VI)

Mercedes e Álvaro Gomez-Ferrer

13h00 ALMOÇO nos hotéis
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14h30 EQUIPAS MISTAS no recinto do Santuário

1. Texto de Meditação: O mandamento do amor (Jo.15,9-17)- Ritual Romano
da Celebração do Matrimónio

«Como o Pai, Me amou, assim também Eu vos amei. Permanecei no Meu
amor.

Se observardes os Meus mandamentos, permanecereis no Meu amor, como
Eu que observei os mandamentos de Meu Pai e assim permaneço no Seu
amor.

Digo-vos isto para que a Minha alegria esteja em vós e para que a vossa
alegria seja perfeita.

É este o Meu mandamento: amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
Não pode haver maior amor do que dar a vida por quem se ama. Vós sereis
Meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já vos não chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos, pois
tudo o que ouvi a Meu Pai vo-lo dei a conhecer.

Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e vos
constituí, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça; e assim,
tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vo-lo concederá. É isto o que
vos mando: que vos ameis uns aos outros.»

Meditação. Oração pessoal

2. Apresentação breve dos Casais

3.Tema: 70 ANOS DAS ENS AO SERVIÇO DO AMOR

As Equipas de Nossa Senhora (ENS) estão há 70 anos ao serviço do amor. Do
amor ao outro, aos outros e a Deus. Por isso dizemos muitas vezes que as ENS,
não sendo um Movimento de acção, são um Movimento de casais activos.
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Como Movimento de Espiritualidade e de formação de casais, queremos seguir
Cristo e por isso temos uma regra, a Carta e, actualmente, o Guia, e um Método
próprio: Pontos Concretos de Esforço e Partilha.

Com este método tentamos prosseguir as três atitudes de vida: Conhecermo-
nos e darmo-nos a conhecer com Verdade, tentarmos discernir a Vontade de
Deus e irmos ao Encontro dos outros e gerarmos a Comunhão.

Ao fim de 70 anos vemos que este caminho vale a pena porque nos ajuda a
crescer para Cristo e a ficar mais perto d´Ele, servindo, amando.

Por isso celebramos a graça de pertencermos às Equipas, agradecemos a Maria
a sua protecção e colocamo-nos ao Serviço, para que outros também possam
pertencer e crescer, no Movimento, na Igreja e no Mundo.

Para a troca de impressões em equipa

ATITUDES DE VIDA

? Como é que os PCE nos têm ajudado a melhorar as nossas atitudes
de vida? Ou, de outra forma, como nos têm ajudado a caminhar para
a santidade?

? Reconhecemos que a Partilha em equipa é um momento forte para
construir comunidade e de entreajuda espiritual? Vivemos isso na
nossa Equipa?

VIDA EM COMUNIDADE

? A nossa equipa é uma verdadeira comunidade onde cada um encontra
o seu lugar, onde a entreajuda tem um grande lugar num clima de
amizade fraterna? De que forma?

? A nossa equipa estimula os seus membros para a missão e é suporte
nos seus compromissos? Como?
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AO SERVIÇO DO AMOR

? Amamos ou preferimos ser apenas amados? Servimos ou somos
servidos? Somos construtores ou inquilinos do Movimento? Assumimos
como nossa a missão da Igreja ou ficamos apenas a assistir? Sentimos
como nossa a responsabilidade de difusão da Espiritualidade Conjugal?
De que formas?

? Quais os pontos concretos de esforço que mais nos ajudam a
desenvolver esta atitude de serviço e disponibilidade que tanto nos
liberta? Como?

4. Oração Final: rezemos o Magnificat

17h00 PAINEL II – VIDA em COMUNIDADE (Paulo VI)

Padre Victor Feytor Pinto

Testemunhos de casais de Portugal (Filomena e Paulo) e      
África (Fernanda e Henriques Pereira)

19h30 JANTAR nos hotéis

21h30 TERÇO NA CAPELINHA

Sair dos hotéis o mais tardar às 21h15
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ORAÇÃO CONJUGAL (Noite)
Senhor,
Muito se falou hoje de amor, de verdade,
Verdade na vida individual de cada um,
Verdade na nossa relação em casal e em família,
Verdade na nossa relação Contigo e com os outros.

Senhor,
Tu, que nos escolheste para nos amarmos em Ti,
Tu, que neste momento, nesta noite,
Nos acolhes e nos abraças com a Tua infinita ternura e bondade,
Perdoa-nos a falta de verdade na nossa vida,
Perdoa-nos todas as vezes que nos deixamos vencer
Pelo orgulho, pelo egoísmo,
Que nos afastam um do outro e aos dois de Ti.

Ajuda-nos a ganhar consciência destas fraquezas
E a ter coragem de pedir perdão.
Tu sabes tudo. Não precisamos de Te dizer nada.
Tu bem conheces os nossos medos, as nossas ansiedades,
Os nossos pensamentos e os nossos arrependimentos.
Mas agora queremos entregar-nos à Tua misericórdia,
Ao Teu olhar que tudo perdoa.
E ficarmos assim, de mãos apertadas, os olhos fechados,
Acolhendo a Tua paz que vem de mansinho.
Faz-nos repousar no aconchego da tua serenidade.

Senhor,
Nós Te damos graças por este dia, por este Encontro.
Dá-nos, em cada dia, a força e a alegria para alimentarmos este amor.
Dá-nos, em cada dia, o dom da renúncia, para que o outro possa ser mais feliz.
Dá-nos, em cada dia, a capacidade de o viver como se fosse o último.
Nós to pedimos por intercessão de Tua Mãe Maria Santíssima.
Ámen.

Boa noite, boa noite Maria,
Boa noite, minha Mãe.
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Domingo, 22 de Novembro

9h00 EUCARISTIA na Igreja da Santíssima Trindade

Entrada

Senhor, Tu és a Luz,
Que ilumina a Terra inteira.
Tu és a Luz que ilumina a minha vida.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor, terra inteira.
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome.
Publicai entre as nações a Sua glória,
Em todos os povos as Suas maravilhas.
O Senhor é grande e digno de louvor.
Dai ao Senhor, ó família dos povos,
Dai ao Senhor glória e poder.
Dai ao Senhor a glória do Seu nome.

Glória a Deus nas alturas: Cantado

Leitura I  (Dan 7, 13-14)

Leitura da Profecia de Daniel

Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém
semelhante a um filho do homem.

Dirigiu-se para o Ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe
entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações O serviram.

O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial

O Senhor é Rei, num trono de luz. O Senhor é Rei.
O Senhor é rei,

revestiu-se de majestade,

revestiu-Se e cingiu-Se de poder.

Firmou o universo, que não vacilará.

É firme o vosso trono desde sempre,

Vós existis desde toda a eternidade.

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,

a santidade habita na vossa casa

por todo o sempre.

Leitura II (Ap. 1, 5-8)

Leitura do Apocalipse

Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis
da terra.

Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um
reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos
séculos. Ámen.

Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos O verão, mesmo aqueles que
O trespassaram; e por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim, Ámen.

«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que
há-de vir, o Senhor do Universo».

Palavra do Senhor
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Aclamação

Aleluia, Aleluia, Aleluia. ( Bis )

Bendito O que vem em nome do Senhor;

Bendito o Reino que vai chegar,

O reino de nosso Pai David.

Evangelho (Jo 18, 33b-37)

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus:

«Tu és o Rei dos judeus?»

Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes ou foram outros que to disseram de
Mim?»

Disse-lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos-sacerdotes
é que Te entregaram a mim. Que fizeste?»

Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste
mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus.
Mas o meu reino não é daqui».

Disse-Lhe Pilatos: «Então Tu és rei?»

Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a
minha voz».

Palavra da salvação
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Oração dos Fiéis

Irmãos caríssimos, Cristo é Rei do Universo e Senhor da Igreja.

Por Ele, com Ele e n’Ele, oremos ao Pai pelo mundo inteiro, dizendo com
toda a confiança:

Senhor, venha a nós o vosso reino

Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que Deus alimenta
com a Palavra e o pão da vida,

Para que floresça a santidade nos seus fiéis,

Oremos ao Senhor

Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis e
catecúmenos da santa Igreja,

para que imitem Aquele que Se fez servo de todos,

Oremos ao Senhor

Por todos nós aqui reunidos, para que, fortalecidos pela vivência deste
Encontro, procuremos em Cristo Rei tranquilidade e esperança para as
nossas ansiedades e inquietações.

Oremos ao Senhor

Por todos os casais do movimento das ENS, muito especialmente pela
nova equipa da Supra-Região Portugal,

para que desempenhem a sua missão, assumindo, vivendo e anunciando
o Evangelho.

Oremos ao Senhor

Por todos os que já partiram para o Pai, e em especial pelos que foram
membros das ENS, para que possam contemplar no céu o rosto de Cristo
Rei Ressuscitado.

Oremos ao Senhor
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Ofertório
Cântico
O Reino de Deus

É um Reino de paz,

Justiça e alegria.

Senhor, em nós vem abrir,

As portas do Teu Reino.

Santo
Santo, Santo, Santo,

Senhor Deus do Universo.

O Céu e a Terra, proclamam a Vossa glória.

Hossana, nas alturas,

Hossana, nas alturas.

Bendito o que vem, em nome do Senhor.

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Mundo,

Tende piedade de nós, tende piedade de nós.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Mundo,

Dai-nos a paz, dai-nos a paz.

Comunhão 1
Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o Seu Filho.

Todo aquele que n’Ele acredita tem a vida eterna.

Ó Deus dai ao rei o poder de julgar

E a Vossa justiça ao Filho do Rei.

Ele governará o Vosso povo com justiça

E os Vossos pobres com equidade.
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Os montes trarão a paz ao povo,

E as colinas a justiça.

Ele fará justiça aos mais humildes do povo,

Salvará os indigentes e abaterá os opressores.

Permanecerá como o sol e como a lua,

De geração em geração.

Descerá como a chuva sobre a relva,

Como a água que fecunda a terra.

Florescerá a justiça nos seus dias

E uma grande paz até ao fim dos tempos.

Ele dominará de um ao outro mar,

Do grande rio até aos confins da terra.

Comunhão 2

Eu sou o Pão vivo, descido do Céu.

Quem dele comer, viverá eternamente:

Tomai e Comei.

O Pão de Deus é o que desce do Céu,

Para dar a vida ao mundo.

Isto é o meu Corpo entregue por vós.

Este é o Cálice da Nova Aliança.

Se não comerdes a carne do Filho do Homem,

Não tereis a vida em vós.

Se alguém comer deste pão,

Viverá para sempre.

A minha carne é verdadeira comida,

O meu sangue é verdadeira bebida.
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Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,

Permanece em Mim e Eu nele.

Cântico depois da comunhão

Bendiz o Senhor, louva o seu Santo nome.

Bendiz o Senhor que à vida nos conduz.

Final

Cristo vence, Cristo Reina,

Cristo, Cristo Impera.

Louvai o Senhor, todas as gentes,

Aclamai-O, todos os povos.

O Seu amor por nós é firme,

Eterna a Sua fidelidade.
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11h00 PAINEL III – Ao SERVIÇO do AMOR (no Centro Paulo VI)

Constança e Alberto Alvarado

12h00 ENCERRAMENTO e ENVIO

Audiovisual e palavras de despedida da Ana e Vasco Varela

Apresentação do Plano 2009/2014 (Isabel e Paulo Amaral)

Passagens de testemunho da responsabilidade ao novo casal Supra-Regional
(Isabel e Paulo Amaral)

Passagens de testemunho da responsabilidade aos novos casais provinciais,
regionais e das equipas de serviço

MAGNIFICAT

BÊNÇÃO FINAL

(Padre Armindo Vaz, novo Conselheiro Espiritual da Equipa da Supra-
Região)



MAPA DOS LOCAIS DAS REUNIÕES DE EQUIPA

Sábado, 21 de Novembro de 2009, 14h30 – 16h30

Mapa do recinto (previsão de 225 equipas)

Se é o responsável de uma equipa deve ter recebido um autocolante e um
Chapéu-de-sol. Deve colar o autocolante no Chapéu-de-sol e colocar-se no recinto
no local com o mesmo número.

Se é membro de uma equipa deve dirigir-se ao recinto do Santuário e procurar
o local com o seu número.
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Ó Tu que estás em mim

Ó Tu que estás em mim,

No fundo do meu ser.

Que ressoe Tua voz

No fundo do meu ser.

Ó Tu que estás em mim,

No fundo do meu ser.
Vou viver Tua alegria

No fundo do meu ser.

Ó Tu que estás em mim,

No fundo do meu ser.

Abandono-me a Ti,

No fundo do meu ser.

Letra: Raymond Fau com palavras do Pe Caffarel

Música: Raymond Fau



22 | Encontro Nacional 2009

Notas:
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