
 1 

SETOR ÉVORA 

BOLETIM INFORMATIVO DO SETOR ÉVORA DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA 

BOLETIM Nº17 , JANEIRO 2015 

SUMÁRIO 

 ENCONTRO DE ADVEN-

TO ..….………………….....1 

 

 RETIRO DO SETOR ....3 

 

 PROXIMAS ATIVIDA-

DES  …….….…….…..…...4 

 

 BREVES…….………..…...6 

 

Encontro de Advento:  

No dia 7 de Dezembro tivemos o nosso encontro de Advento, foi um 

Domingo diferente passado entre os equipistas da cidade e contá-

mos também com a presença de dois casais da equipa de Monforte. 

As sete equipas de jovens existentes na cidade foram também con-

vidadas.  

Começámos por celebrar a Eucaristia de 1º domingo do mês na 

Igreja da Graça e seguidamente fomos para o Seminário. O almoço 

foi partilhado como habitualmente o que permitiu o convívio entre 

todos os equipistas presentes.  

Depois de almoço todos os participantes foram divididos em três 

grupos e de forma alternada todos assistiram a conferências sobre 

temas alusivos ao advento. Com o P. Vicente Nieto aprendemos o 

significado do termo “Advento”,  e conhecemos  os três ciclos que o 

compõem: Isaías, João Batista e Virgem Maria.  

Com o P. Manuel Ferreira falámos sobre Maria, a Virgem do Sim e 

sobre as suas casas, e com o P. Fernando Lopes aprendemos a “ler” 

um ícone da Santíssima Trindade.  
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No final destas três apresentações encontrámo-nos na Capela e tivemos um momento de adoração com exposição 

do Santíssimo e confissões. Recebemos um Menino Jesus que fomos convidados a manter no centro da nossa cami-

nhada até ao Natal.  

No final do encontro tirámos uma foto de grupo, mas infelizmente ficámos sem essa foto e muitas mais que tínhamos 

tirado, houve mais máquinas a registar o momento, alguém nos pode enviar mais fotos do encontro? Só temos estas: 
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RETIRO DE SETOR  

Porque será que continuamos neste caminho das ENS? Porque será que entre ventos e marés, entre ânimos e des-
leixos, continuamos a lutar por tentar cumprir os nossos tão “queridos” PCE’s? Porque será que voltamos a deixar 
para trás os nossos filhos, a abdicar de um fim de semana com eles? Porque será que voltamos a fazer um retiro 
em casal? O que será que nos empurra? Qual será a novidade? Qual será a promessa? 
A verdade é que as nossas almas continuam sedentas de Jesus, da Verdade, sedentas do Espírito Santo que nos leva 
ao amor perfeito e santo, como Deus o planeou para nós desde o primeiro momento. Que nos leva, como casal, um 

ao outro e, juntos, aos braços de Deus onde tudo é paz e alegria, mesmo no meio das tempestades. 
É isto não é? É isto que buscamos e nos mantém firmes nesta aventura que é o casamento e a educação dos nossos 
filhos. 
Demos então mais um passo no passado fim de semana (17 e 18 de Janeiro) em que estivemos em Retiro no Seminá-
rio de São José em Vila Viçosa. Pela mão amiga do nosso queridíssimo Pe. Fernando Lopes, fomos levados, entre 
lágrimas e gargalhadas, oração e partilha, silêncios e lanchinhos, a conhecer um pouco mais do coração de Deus, 
Nosso Pai querido. Molhámos os pés no imenso mar que é a Sua Misericórdia e o Seu Amor por nós. 

Compreendemos que, se quisermos, o Seu amor transforma, renova, refaz, dá vida! Faz-nos querer mergulhar total-
mente no mar da Sua Misericórdia. Que Deus não pergunta por onde andámos, quando estivemos longe d’Ele. Com-
preendemos que o Espírito Santo nos impele a procurar este Seu amor e a Sua Vontade e que o amor entre o casal e 
para com os filhos deve ser espelho do amor de Jesus por nós. 
Teríamos “material” para encher páginas e páginas, durante semanas… mas talvez seja melhor experimentarem por 
vós mesmos! Façam o vosso retiro! 
Obrigado queridos casais, por terem estado! 

Obrigado Pe. Fernando, pela novidade da Palavra que nos conseguiu dar a conhecer e que tanto nos tocou! 
Obrigado Mãe querida que nos assistiu e assiste em cada momento, na Sua suavidade quase invisível. É a Sua forte 
presença que nos sustenta e guia para o Céu! 
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MISSAS DO SETOR  

As nossas Eucaristias mensais têm sido muito participadas. Tem sido muito 

bom este encontro mensal, é uma maneira de nos sentirmos pertença do 

Movimento e assim crescermos juntos na Fé. 

O esquema rotativo de animação, leituras e oração dos fieis também tem 

corrido bem, agradecemos o vosso empenho ! 

O cafézinho na Messe, apesar de não ser o mais importante, acaba por ser 

um momento de encontro e convívio muito agradável, as nossas crianças 

que o digam ! 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES: 

 

Reunião de Responsáveis de Equipa e CEs - no dia 7 de fevereiro às 21h,. Serão contactados via mail com mais 

pormenores. A vossa participação é muito importante, não deixem de estar presentes. 

 

Atividade de Quaresma - será explicada na reunião de casais responsáveis de equipa. 

 

Via Lucis – na noite de 18 de abril, será a nossa atividade de Páscoa, reservem já na vossa agenda, mais perto 

da data voltaremos ao vosso contato. 

 

 

 

INFORMAÇÕES DO SETOR ÉVORA 

IGREJA DA GRAÇA — 12h00   

FEVEREIRO  01 
Animação ENS  8  I   1ª Leitura ENS 1    

2ª Leitura ENS 3   |   Oração dos Fiéis ENS 7 

 

MARÇO  01 
Animação ENS  7  I   1ª Leitura ENS 2    

2ª Leitura ENS 5  |   Oração dos Fiéis ENS 8 

Pedimos o vosso apoio para que o nosso Boletim e demais mails cheguem a 

todos os equipistas. Confirmem que toda a vossa equipa recebe as nossas 

informações, se necessário, informem-nos quais os mails a inserir na nossa 

lista ! 
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A Equipa Évora 10 está prestes a nascer! Terá como Conselheiro Espiritual o P. Manuel Vieira, pároco de S. Brás e 

como casal piloto a Teresa e João Pedro Calçada, da ENS 2. Agradecemos a disponibilidade e sabemos que serão 

recompensados a 100 por 1 !  

Também a Évora 11 não demorará, já temos três casais à espera, contamos convosco para que não tenham de espe-

rar muito tempo, falem com os vossos amigos, familiares, etc,,, 

INFORMAÇÕES DO SETOR ÉVORA 

Nasceu no dia 19 de janeiro o João Maria, terceiro filho do casal Teresa e Tomé Fino da ENS 9,  É o filho número 

vinte e quatro desta equipa ! Record absoluto ! 

 

 

BOLSA DE BABYSITTERS: 

Sabemos bem que algumas equipas deparam-se com um problema durante as suas reuniões, o que fazer a tanta 

criança ? 

Temos a partir de agora uma lista de babysitters saídos das nossas equipas de jovens ! Portanto se precisarem des-

ta ajuda contactem a equipa de setor para vos enviarmos a lista de jovens disponíveis. Tanto serve para as reuniões, 

como para um jantarzinho em casal, quem sabe, para por o Dever de Sentar em dia ! 

Lembramos que se trata de um serviço a pagar... 
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LEITURA RECOMENDADA  | Livro: Nascemos e Jamais Morreremos 

Sinopse:  Chiara Corbella Petrillo morreu com 28 anos, em Junho de 2012, vítima de 

cancro, por ter posto a vida da criança que trazia no ventre à frente da sua. Antes do 

nascimento deste filho, Francesco, em Maio de 2011, já Chiara e o seu marido Enrico 

tinham acompanhado no seu nascimento para o Céu os seus dois primeiros filhos, 

Maria Grazia Letizia, nascida em 2009, e Davide Giovanni, em 2010. 

Nascemos e Jamais Morreremos é a narrativa emocionada desta vida desconcertante, 

feita por dois amigos íntimos do casal Petrillo. Uma narrativa que coloca em primeiro 

plano o testemunho dos Petrillo, um testemunho de alegria, paz e serenidade no meio 

dos maiores sofrimentos, fruto de uma inabalável confiança em Deus e nos caminhos que é possível percorrer a seu 

lado. Caminhos feitos de "pequenos passos possíveis", nas palavras de Chiara, passos quotidianos, um de cada vez, 

mas que levam longe. 

Nascemos e jamais morreremos exprime a certeza de Chiara de que o amor não se detém às portas da morte. Quem 

a conheceu pessoalmente pôde experimentar a força transformadora desta certeza. Ler este livro é fazer a mesma 

experiência e, de um modo misterioso, entrar em comunhão com Chiara, que passa a fazer parte da vida do leitor 

como uma amiga muito querida e muito presente, porque a eternidade não é uma ideia, é um modo de vida. 

 

FILME RECOMENDADO | Filme: Corajosos  

http://youtu.be/Aw38Lz_P0ac 

Sinopse: Quatro homens, um legado: servir e proteger. Como agentes da lei, eles são 

confiantes e concentrados, preparados para o pior que as ruas podem oferecer. No 

entanto, ao final do dia, eles enfrentam um desafio para o qual não estão preparados: 

a responsabilidade de ser pai. Quando uma tragédia atinge as suas casas, esses 

homens apenas ficam com as suas esperanças, seus medos, sua fé, e sua paternida-

de. 

UM BEM HAJAM , E ATÉ 1 DE FEVEREIRO, DIA DE MISSA DE SETOR! 

CONTACTOS DO SETOR: equipasetorevora@gmail.com  


