
SERVIÇO AO AMOR 

PROVÍNCIA CENTRO | CARTA DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Queridos amigos, 
 
Neste ano, tão marcado pela caminhada para o Encontro Internacional, so-
mos interpelados a aprofundar “A Missão do Amor”. Partilhamos alguns 
testemunhos da disponibilidade para o Serviço ao Amor de muitos casais 
que, inspirados pelo Sim de Maria, servem as Equipas de Nossa Senhora 
para que se faça a vontade do Pai. 

Carmo e António Pedro 
Casal Responsável da Província Centro 

SOLIDARIEDADE ATÉ FÁTIMA 2018 

 

Os setores de Leiria iniciaram as suas atividades com a celebração da Eucaristia, onde se apresentaram 
os novos Casais Responsáveis dos Setores A e B e Casais de Ligação. Este encontro de abertura ficou 
fortemente marcado pela Solidariedade 
de todos na angariação de fundos para a 
participação no Encontro Internacional 
de Fátima 2018, pois a seguir realizou-
se um convívio, para o qual as equipas 
foram convidadas a contribuir com caba-
zes, vendidos através de rifas e de um 
leilão muito animado, com um resultado 

final bastante positivo. 

 
Elsa e Pedro Catarino  

Casal Responsável cessante do Setor A de Leiria 

  

 

 

 

 

 

 

"Para um cristão a vida não é resultado de puro 

acaso, mas fruto de uma chamada e de um amor 

pessoal."                                           Papa Francisco 

 

Decorridos os últimos 4 anos ao serviço como res-

ponsáveis da Região Centro Sul, sentimos que foi 

uma chamada do Pai para estarmos nesta missão, 

para nos pormos a caminho. Ao longo deste tempo 

procurámos ligar e animar os setores das Dioceses  

 

de Leiria/Fátima e Santarém fazendo passar a men-

sagem do quanto é importante a vivência e o caris-

ma do Movimento das ENS, quer ao nível das equi-

pas base quer ao nível das equipas de serviço e 

respetivos Conselheiros Espirituais. Neste caminho 

partilhámos experiências e amizades com muitos 

equipistas da nossa Região, da Província e da Su-

pra Região, aos quais expressamos a nossa grati-

dão.  

Damos graças a Deus e a Nossa Senhora por nos 

terem guiado nesta caminhada. 

 

Um abraço em Cristo a todos os equipistas. 

 
Mª João e Manuel Lourenço 

Casal Responsável da Região Centro Sul 



A equipa Leiria 17 celebrou 25 anos. 
 
Na Eucaristia deram graças pela sua caminhada, pediram ajuda e proteção para continuar e agradeceram o 
facto da equipa permanecer com todos os casais que a iniciaram e de terem podido contar com o apoio ami-
go uns dos outros e dos CE em todos os momentos. Deixamos fragmentos do testemunho de um dos casais 

desta equipa: Celeste e Manuel Filipe. 

"Não é por acaso que estamos aqui, a celebrar as Bodas de Prata. É preciso ter fé, possuir o olhar de Deus 
no nosso coração e acreditar nos nossos dons, pondo à prova também os nossos talentos. Com a ajuda de 
Deus tudo é possível.   

Não basta querer que o amor dure, é preciso trabalhá-lo com a ajuda de Cristo presente no casal, 
comunidade de amor. 

Agradecemos constantemente o dia em que fomos interpelados a fazer parte deste Movimento que nos en-
volve, acolhe, renova e ensina o sentido 
profundo do sacramento do Matrimónio, nos 
une em nome de Cristo, nos alimenta e nos 

faz crescer na fé. 

Aderir a este movimento não é para reu-
nir pessoas perfeitas, mas aqueles que 
têm a coragem de procurar a perfeição. 
Comporta algumas renúncias, mas é isso 
que nos purifica e leva a ver a vida de forma 

mais ciente. 

Esta festa é uma graça que Deus nos con-

cede. 

 
Leiria 17 com o atual e anterior Responsável do Setor B 

Bodas de Prata… em equipa 

Caros amigos, 

 

Inspirados no primeiro 

capítulo do tema de es-

tudo deste ano, não po-

demos deixar de agradecer a Deus a nossa equipa de 

Região, o espírito de serviço, de partilha e entreajuda 

demonstrados desde a primeira hora.  

Agradecemos o nosso conselheiro espiritual, a sua 

disponibilidade e os momentos de oração/reflexão que 

nos tem proporcionado, e os responsáveis das equi-

pas, pela missão que desempenham, tão fundamental 

para que todos sintam e testemunhem a graça de pertencer às ENS.  

 

 

Isabel e Tó Zé Pereira, 
Casal Responsável da Região Centro Litoral 



Quem não vive para Servir… 

Foi com grande alegria que aceitámos as 

missões ao serviço das ENS. Saímos com a 

consciência de muito termos dado como 

casal e como família, as vivências que ficam 

registadas nos nossos corações são larga-

mente superiores e impossíveis de contabili-

zar. Estamos conscientes de que muito fica 

por fazer, mas a vinha do Senhor é grande 

e não podemos vindimar num só dia, pois 

os frutos são para se ir saboreando. 

Agradecemos ao Espírito Santo, a Maria e 

ao Senhor por nos terem “alimentado” a fé e aumentado sempre a vontade de servir o próximo. 

Uma palavra de grande apreço e amizade à equipa que nos acompanhou nestes 3 anos pela grande aju-

da e dedicação, e também aos Conselheiros Espirituais que connosco trabalharam. 

Aos novos Responsáveis de Sector, Cristina e António Moreira, e sua equipa, desejamos que encontrem 

sempre a luz no Senhor para esta tarefa de continuar o sonho e carisma do Padre Caffarel. 

Como “Quem não vive para Servir, também não serve para Viver”, fomos chamados para uma nova mis-
são, agora como casal RIP, convictos de que o amor de Nossa Senhora jamais nos abandonará. 

Sílvia e Daniel Marques 

Casal Responsável cessante do Setor da Covilhã 

Amigos, 

A Sílvia e o Daniel termi-
naram a sua missão de 
responsáveis do Setor da 
Covilhã, agradecemos a 

sua alegria transbordante e dedicação permanen-
te. O Setor da Guarda, com a Cristina e o João 
Carlos, percorre junto, forte e unido, os percursos 
do Senhor, dividindo alegrias em clima de celebra-
ção e repartindo momentos menos felizes em cli-

ma de oração e verdadeira fraternidade. O Setor 
do Fundão, onde o Ivan e a Maria cessaram as 
suas funções, ultrapassa um breve (esperamos) 
período sem Casal Responsável de Setor. Reza-
mos por isso a Nossa Senhora, para que ilumine o 
caminho a quem se disponibilize para servir o Mo-

vimento neste Setor. 

Amélia e João Nunes  
Casal Responsável da Região Centro Interior 

Neste momento de tristeza, queremos partilhar a 
doce memória do D. António Francisco.  
Durante algum tempo foi Conselheiro Espiritual da 
Aveiro 28. Conhecedor e consciente do carisma das 
ENS acompanhou generosamente os casais e res-
petivas famílias. Como Pastor acolheu e orientou a 
iniciativa dos “Divorciados e Recasados de Aveiro”. 
Já Bispo do Porto, recebeu os casais diversas ve-
zes no Paço e na “sua nova” cidade. Lembramos 

algumas frases e conselhos nas reuniões da equipa: 
“Nem sempre, quem semeia é que colhe os fru-
tos” ou “O tempo dos filhos não é exatamente igual 
ao tempo dos pais”. Verdadeiro mestre na arte de 
acolher, ouvíamos-lhe dizer, a propósito do prolon-
gamento das reuniões: “A noite não tem cancelas”. 

Bem-haja D. António Francisco. 

Maria Helena e António Alberto,  
Casal Responsável do Setor B de Aveiro 

“A noite não tem cancelas” 


