
 Sector Açores Oriental 
Calendário de Actividades para 2008-2009 

Actividade  Data    Hora Local 

Jornadas de Abertura 11 de Outubro 2008  08h30 Casa do Povo da Fajã de Baixo 

Vigília de Advento  10 de Dezembro 2008 20h30 Centro Missionário Dehonianos 

Reunião c|CRE  23 de Janeiro 2009  20h00 Centro Paroquial da Fajã de Baixo 

Retiro Quaresmal   13 a 15  de Março de 2009  20h00 Centro Missionário Dehonianos 

Vigília Mariana   9 de Maio de  2009   20h00 Romagem Santuário Nª Sª da Paz # 

Reunião de Balanço  26 de Junho de 2009  20h00 Centro Paroquial da Fajã de Baixo 

# Concentração no Parque de estacionamento junto ao BANIF em Vila Franca do Campo (levar vela) - Quem não 

puder fazer a Caminhada poderá ir até ao cimo de carro. 

 
Missas do 1º Sábado 

 

 Equipa Mês  Local  Hora  Sacerdote 
    7 Novembro   Livramento 19h00  Pe. Basílio 
 10 Dezembro  Fajã de Cima 19h00  Pe. Duarte Melo 
 18 Janeiro  Covoada  20h00  Pe. João Luciano 
 25 Fevereiro Fajã de Cima 19h00  Pe. Fernando 
 26 Março  Livramento 19h00  Pe, Agostinho Pinto 
 28 Abril  Água d’Alto 19h00  Pe. José Borges 
 21 Maio  Ginetes  19h00  Pe. Norberto Brum 
 22 Junho  Fajã de Baixo 19h00  Pe. Victor Arruda 

Lubélia Maria Carreiro Numes  
No passado dia 25 de Novembro vimos  partir para a CASA do PAI, esta nossa equipista da P.D. 21, com 78 anos de 
idade...Ficamos mais pobres sem o seu sorriso meigo e acolhedor e a sua maviosa voz entoando louvores a MARIA... 
Deixa-nos um valioso legado... Uma bonita família que tanto amou e tão bem soube manter unida...Muito obrigado por tudo o 
que nos deste querida Lubélia… Agora que estás junto de DEUS intercede por todos nós e pela expansão do Movimento das 
ENS a que tanto te dedicaste... 

Sector Açores Centro 
Nos dias 11 e 12 de Outubro tivemos o privilégio da visita do casal responsável da supra 

região de Portugal Ana e Vasco Varela, bem como o casal provincial e o casal Rebelo, que 

nos vieram dar uma grande alegria e verem com os seus próprios olhos a nossa realidade 

insular e a forma como as nossas equipas vivem a sua santidade conjugal, foi um tomar pulso 

do nosso viver açoriano enquanto equipas. 

Foi muito profícua a reunião entre os dois sectores dos Açores o casal responsável regional e 

estes três casais da supra região podemos trocar impressões da forma como os sectores estão 

activos e como devem manter a dinâmica de fazer crescer este maravilhoso movimento, 

porquanto é na expansão que teremos casais bem formados pois é algo que muito nos 

engrandece o sermos cristãos bem formados e através deste movimento isso é possível, 

nomeadamente pela escuta da palavra de Deus como ponto concreto de esforço faz-nos 

conhecer melhor Jesus Cristo e assim sermos capazes de O imitar e amarmos 

verdadeiramente os nossos irmãos.  

O encontro alargado com os equipistas da nossa ilha no domingo à tarde foi também muito 

bom para ambas as partes as leituras do padre Cafarel que foram escolhidas muito nos 

enriqueceram pela sua actualidade. 

Em suma é um balanço muito positivo o que fazemos da passagem pela ilha Terceira desta 

equipa. Bem hajam e que Jesus através da Sua e nossa Mãe continue a dar muitos frutos. 

O casal responsável do sector Açores Centro. Gina e Anselmo Barcelos 

Dentro de dias vai ser um alvo-
roço. O Natal vai chegar... A 
cidade vai mudar e transfor-
mar-se num mar de luzes. Vai 
valer a pena transitar pelas 
suas ruas. Uma miscelânea de 
cores e efeitos luminosos irão 
ser a atracção das crianças e o 
deleite dos adultos. 
A sonoridade das ruas citadinas 
vai alterar-se e uma melopeia 
de sons evocará a época 
natalícia com harmonias tradici-
onais que a todos, certamente,  

 

recordarão com saudade 
tempos de outrora e de 
meninice....  
As pessoas, apesar da crise 
em que quase permanente-
mente têm estado a viver e 
que certamente se agravará, 
não deixarão de ocorrer às 
lojas e será vê-las carregadas 
de embrulhos e ofertas que 
serão ciosamente guardados 
até ao momento mágico da 
Noite de Natal. 
Boas Festas” para lá, “Boas 
Festas” para cá, será o 
cumprimento que todos tro-
carão, de viva voz, por tele-
fone, e-mail ou por escrito. 
Como que numa mágica o 
mundo poderia mudar porque 
é Natal. Mas, não mudará 
porque não há Natal. Este 
Natal não existe. O Natal não 
se pode limitar apenas a isto. 
Tem que ser muito mais pró-
fundo, tem que passar pelo 
homem, pelas pessoas, tem 
que ser conversão profunda 
de mentalidades e de atitudes. 
Tem que produzir mudança. 
Mudança que só acontece se 
eu mudar, ou for mudado pela 
acção de alguém. Se eu um-
dar e fizer mudar alguém. 

Natal? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Açores Centro 
Programação para o corrente ano Pastoral 

Missas mensais nos 1.ºs sábados nas seguintes paróquias: 

 8 Novembro - Angra 7, Angra 12 e Angra 14 - Freguesia de Doze Ribeiras - 18 horas 

 7 Dezembro - Sector - Freguesia da Conceição - 19,30 horas 

 3 Janeiro - Angra 1 e Angra 5 e Angra 11 - Freguesia de S. Pedro - 18 horas 

 7 Fevereiro – Angra 8 e Angra 15 - Freguesia de S. Sebastião - 19 horas 

 4 Abril - Praia 1, Praia 2 e Angra 10 - Freguesia de S. Brás - 18 horas 

 2 Maio - Angra 9, Angra 17 e Angra 19 - Freguesia de Porto Judeu -19 horas 

 6 Junho - Angra 13, Angra 16 e Angra 18 - Freguesia de S. Bartolomeu - 20 horas 

Vigília Mariana - 7 de Dezembro no Santuário de Nossa Senhora da Conceição; 

Retiro Anual - 7 e 8 de Março de 2009, no Palácio de Santa Catarina, aberto também a casais que 

não pertencem ao Movimento; 

Reunião anual com os sacerdotes assistentes das equipas e a equipa de sector - Abril de 2009; 

Reunião com os casais responsáveis das equipas em Maio de 2009, para balanço do ano. 

 

Renovar, deseja a 

todos  Boas Festas, 

um Santo Natal  e 

que no Novo Ano que 

se aproxima se concre-

tizem todos os vossos 

desejos de felicidade e 

testemunho cristão. 

Se assim não for, o Natal será 
miragem. Deus não terá sentido 
e será qualquer coisa longe dos 
homens. Alguém que nada lhes 
dirá. 
Então, terá sido em vão que em 
Belém o Menino tenha vindo ao 
mundo naquela noite estrelada, 
que os Anjos tenham entoado 
cânticos de Glória e que Cristo 
tenha percorrido a Galileia a 
anunciar a nova mensagem de 
Amor? 
 

Finalmente, que haja NATAL... 
 

Roberto Rodrigues 

 



 

 

 

As nossas jornadas de abertura, realizadas a 11 de Outubro, foram um acontecimento algo relevante 

pelo grato prazer que tivemos ao receber no nosso sector o casal supra regional Ana e Vasco Varela, o casal 

provincial da sul e ilhas Rita e David Duque e do secretariado nacional Maria Graciete e José Rebelo. 

O nosso encontro realizou-se na Casa do Povo da Fajã de Baixo, sendo o início privilegiado com a 

oração e a leitura de pequenos textos bíblicos, a segunda parte da manhã com a leitura de alguns textos da 

autoria do Pe. Henri Caffarel, estimulando a reflexão por casais. Pelas 12 horas foi celebrada a Eucaristia na 

Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, celebrada pelos conselheiros espirituais da região e do sector, 

respectivamente, Pe. Norberto Brum e Paulo Borges e brilhantemente acompanhada pelo grupo coral da Fajã 

de Baixo, que gentilmente acedeu ao nosso convite. 

O almoço foi um tempo de convívio e alegria entre todos os casais participantes. 

Prosseguiram-se os trabalhos, havendo paralelamente uma reunião de equipa mista e uma reunião 

entre o sector, a região e a supra região, seguindo-se um fórum, e terminando com o Magnificat. 

Salientamos, com satisfação, a presença de antigos equipistas que acederam ao convite para 

participar e cujos testemunhos nos emocionaram e nos deram alento para continuar a trabalhar neste 

movimento. 

Que neste início de ano de trabalho o Senhor nos faça despertar e crescer em nós os dons que nos 

confiou a fim de os partilharmos em comunidade. 

Como disse o Pe. Caffarel “as E.N.S. têm uma vocação: A sua vocação é ajudar os casais a 

santificarem-se. Mas têm uma missão na Igreja. É necessário ter sempre presentes estes dois aspectos: Vocação 

e Missão”. 

Para todos os nossos votos de boas e proveitosas reuniões, que Nossa Senhora vos abençoe e às 

vossas famílias também. 

Guida e Eliseu 

Sector Açores Oriental — Jornadas de Abertura 2008              Renovar 
  

«RENOVAR» 
 

Pensamos, junto com alguns ami-
gos equipistas que se propuseram 
ajudar-nos, em lançar um desafio 
a todos nós... Uma tentativa... 
Uma experiência nova... Um pe-
queno  muito  pequeno jornal... 
E surgiu o nome, um nome...   
Renovar!... Porquê renovar?... 
Porquê este título?... Havia tan-
tos para optar... Ficamos por 
este... 
Tudo se renova, tudo se re-
moça... 
A natureza na maravilhosa rota-
tividade das estações do ano que 
por sua vez imprimem a renova-
ção dos campos e, consequente-
mente, de todos os seus seres 
vivos... 
Renovam-se os governos, os seus 
órgãos e as suas políticas... 
Renovam-se as nossas casas, com 
os seus móveis e utensílios... Os 
nossos carros, o nosso vestuário, 
de acordo com a moda e tendo em 
conta as condições climatéricas...  
A nossa imagem exterior não é 
minimamente esquecida... 
E não nos devemos, também, re-
novar no verdadeiro e autêntico 
sentido da palavra?... O nosso “eu 
profundo”!... A nossa interiori-
dade, a nossa alma, a nossa rela-
ção com DEUS!... É que a renova-

ção nessa linha de rumo e nessa  

perspectiva tem sempre lugar, 
seja qual for o estádio da nossa 
espiritualidade... 
É nesse sentido e com esse 
objectivo que surge o nome do 
nosso “boletim informativo” 
...”RENOVAR”... 
Não se pretende aprofundar e 
umito menos esgotar conheci-
mentos técnicos, científicos ou 
religiosos mas, só e apenas, ser 
elo de ligação entre todos nós 
equipistas, conselheiros espiri-
tuais e cristãos em geral... Uma 
“carta aberta” em que todos 
seremos emissores e recep-
tores... 
Pedimos, por isso, que esteja-
mos dispostos e sensibilizados a 
“escrever” e a “ler” o que se 
prétende, seja de todos para 
todos e cada um de nós... 
A periodicidade, a extensão e a 
qualidade vão depender do 
interesse e entreajuda que vie-
rem a ser manifestadas... 
Todas as ideias, sugestões e 
críticas serão bem acolhidas e 
equacionadas na medida da nos-
sa capacidade... 
Contamos convosco como sem-
pre... 
 É que só juntos e sintonizados, 
poderemos levar a bom termo os 
objectivos que nos são propostos 
pelas ENS... LIGAR, UNIR, ANI-
MAR, FORMAR e DIFUNDIR o 
nosso Movimento... 
Um abraço fraterno da Equipa 

da Região... 

Editorial 

1 de Dezembro de 2008 Boletim trimestral da Região Açores — Nº 1 

  

Nota de abertura 

O casal regional solici-

tou a nossa colabora-

ção para organizar e 

editar um pequeno Bo-

letim que, a nível da 

Região, tivesse como 

objectivo partihar os 

acontecimentos regis-

tados em cada um dos 

seus Sectores. 

 Esta tarefa só será 

possível se os casais 

equipistas enviarem 

para o nosso email 

roalmoro@sapo.pt os 

textos e fotos que irão 

dar corpo a este Bole-

tim. De outra maneira 

não será viável corres-

ponder à intenção dos 

nossos Regionais.  

O mais difícil será o 

pontapé de saída, por-

mo-nos a caminho, de-

pois será fácil continu-

ar. É com este espírito 

que aceitamos colabo-

rar. 

Casal Rodrigues 

Equipas de Nossa Senhora 


