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Caros Equipistas, 

Voltamos ao vosso encontro já na reta final da Quaresma, 

tempo de graça tão favorável para o nosso encontro com 

Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Por mim e por ti! 

A Mensagem que o Santo Padre nos enviou para nos acom-

panhar nesta Quaresma tem por mote Fortalecei os vossos 

corações (Tg 5,8).  

Transcrevemos um excerto: 

Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. 

Estamos saturados de notícias e imagens impressionantes 

que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo 

tempo toda a nossa incapacidade de intervir. Que fazer 

para não nos deixarmos absorver por esta espiral de ter-

ror e impotência? 
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Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2015 (continuação): 

Para superar a indiferença e as nossas pretensões de omnipotência, gostaria de pedir a todos para 
viverem este tempo de Quaresma como um percurso de formação do coração, a que nos convidava 
Bento XVI (Carta enc. Deus caritas est, 31). Ter um coração misericordioso não significa ter um cora-
ção débil. Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas 
aberto a Deus; um coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que 
conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é, que conhece as suas limitações e 
se gasta pelo outro. 

Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta Quaresma desejo rezar convosco a Cristo: «Fac cor nostrum 
secundum cor tuum – Fazei o nosso coração semelhante ao vosso» (Súplica das Ladainhas ao Sagra-
do Coração de Jesus). Teremos assim um coração forte e misericordioso, vigilante e generoso, que 
não se deixa fechar em si mesmo nem cai na vertigem da globalização da indiferença. 

Com estes votos, asseguro a minha oração por cada crente e cada comunidade eclesial para que per-
corram, frutuosamente, o itinerário quaresmal, enquanto, por minha vez, vos peço que rezeis por 
mim. Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde! 
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A Arquidiocese de Évora vai destinar a renúncia quaresmal deste ano para o apoio aos cris-

tãos perseguidos por causa da sua fé, no Médio Oriente. D. José Alves desafia as suas 

comunidades a serem “ilhas de misericórdia” junto dos mais necessitados e recorda o 

sofrimento por que passam todos os dias “muitos milhares” de cristãos, “de todas as ida-

des incluindo crianças”.“Expulsos de suas casas, ficam privados de tudo. Reduzidos à misé-

ria, morrem de fome e de frio, em situações verdadeiramente indignas de seres humanos”, 

lamenta o prelado. Para o nosso arcebispo, a situação destas pessoas não pode ser encara-

da com “indiferença”, por isso convida todos os cristãos da região alentejana a uma atitu-

de de solidariedade para com estes irmãos. 
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Convidamos todos os Equipistas a participar nas celebrações do Tríduo Pascal, apresentamos os horários das cele-
brações existentes na cidade: 

Sé  

Quinta-feira Santa— 18,30 h Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-feira Santa—  15h Celebração da Paixão do Senhor 

Sábado Santo— 21 h Solene Vigilia Pascal 
 

Igreja Nossa Senhora Auxiliadora 

Quinta-feira Santa— 18,30 h Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-feira Santa— 18,30 h Celebração da Paixão do Senhor 

Sábado Santo— 21 ,30 h Solene Vigilia Pascal 
 

Igreja de S. Brás 

Quinta-feira Santa—18 h Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-feira Santa—15 h Celebração da Paixão do Senhor 
 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

Quinta-feira Santa— 21 h Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-feira Santa— 18,30 h Celebração da Paixão do Senhor 

Sábado Santo— 21 h Solene Vigilia Pascal 
 

Igreja da Misericórdia  

Quinta-feira Santa— 16 h Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-feira Santa— 17,30 h Celebração da Paixão do Senhor 

 

Procissão do Enterro do Senhor — na Sexta-feira Santa com inicio às 22h da Igreja do Calvário até à Igreja 

da Misericórdia 
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ACONTECEU 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS DE EQUIPA 
 
No passado dia 8 de fevereiro realizou-se uma reunião 
entre o setor e os casais responsáveis das várias equipas. 
Foi feito um balanço das atividades já realizadas: peregrina-
ção a Fátima, encontro de advento, retiro e missas men-
sais.  
 
O setor apresentou a atividade prevista para a Páscoa -  a 
Via Lucis - que iremos fazer dia 18 de abril. Terá inicio ás 
21h nos Salesianos e irá percorrer a cidade. Pedimos aos 
responsáveis especial apoio na divulgação juntos das equi-
pas, esta atividade é organizada pelas ENS mas está aberta 
a toda a comunidade. 
 
Foi distribuído o filme Fireproof, com a sugestão de criar um momento em equipa, extra reunião mensal, para o mesmo ser 
visto e debatido em equipa. 
 
O setor apresentou a proposta de, no próximo ano letivo, organizar algumas palestras/ sessões formativas, com periodicidade 
trimestral mas abertas á comunidade, a proposta foi bem recebida, pelo que iremos iniciar os contactos para começarmos em 
outubro. 
 
Agradecemos a presença de todos os casais responsáveis de equipa  e daqueles que estiveram em representação dos seus res-
ponsáveis por impedimentos dos mesmos. Agradecemos em especial ao casal Susana e João de Monforte, a viagem não é cur-

ta e foram os primeiros a chegar ! 
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ECOS DA REGIÃO ALENTEJO ALGARVE  

Com a participação de mais de 100 pessoas, sob o lema “É pela graça que fostes salvos”, teve lugar nos dias 14 e 15 

de Março de 2015, em Fátima, mais uma reunião do Colégio da Supra Região, na qual participaram casais responsá-

veis das províncias, da supra região, casais regionais, incluindo nós, em representação da região Alentejo -Algarve. 

Este Colégio teve ainda a particularidade e a riqueza de nele já participarem e intervirem quer o futuro casal res-

ponsável pela Provincial Sul –na qual nos integramos- (Casal Carioca), quer o futuro casal responsável pela Provín-

cia Africa, bem como, no sábado dia 14, um encontro com Formadores do Movimento.  

Com um programa muito rigoroso e num clima de intenso debate, procedeu-se a avaliação do último Encontro Nacio-

nal, de 22 e 23 de Novembro de 2014, com enfoque positivo na visão internacional do movimento das ENS.  

A este propósito convém recordar que atualmente existem quase 12.000 equipas em 79 países com cerca de 

134.000 membros ainda que com dinâmicas diferentes: Um crescimento mais significativo na América, em Africa e 

na Europa de Leste; uma estagnação ou ligeiro decréscimo na Europa ocidental, no Canadá e no Médio Oriente e um 

decréscimo significativo na Bélgica, na Alemanha e na Oceânia.  

Já Portugal (com as suas 5 províncias e 16 regiões) registou um crescimento de 23%.   

A dinâmica dos trabalhos prosseguiu com a avaliação do Encontro de Equipas Novo Fôlego e aprovação das Contas 

relativas a 2014, constatando-se que também nesta vertente, e com o sentido de colaboração e de generosidade que 

vem perpassando pelos equipistas, foi invertido o resultado de 2013 (resultado ainda assim liquido €1.402!..) para um 

valor consolidado de €35.096. 
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ECOS DA REGIÃO ALENTEJO ALGARVE  (continuação) 

Importa ter presente que o orçamento das ENS (ano de 2014, orçamentado €147.242, custos consolidados €114.374) 

contempla o financiamento alocado especificamente à realização de encontros nacionais, formação de quadros 

[ (Responsáveis de Sector (RS), Formação de Formadores (Fform), Formação de Pilotos ( Fpilot)], outros encontros, 

formações [(Encontro Equipas Novas (EEN), Encontro Equipas em Caminhada (EECs) e Encontro Equipas Novo Fôlego 

( EENF)], contribuição para a  Equipa Responsável Internacional (ERI), Associação Amigos do P Caffarel, projeto Áfri-

ca, publicações e documentação, Projeto Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS) e naturalmente custos ineren-

tes a manutenção da estrutura e recursos humanos. 

O primeiro dia concluiu-se com a Via Sacra nos Valinhos preparada de forma muito intimista pelo CR da Região da 

Madeira, ao que se seguiu uma inesquecível ceia convívio em que cada um dos participantes com orgulho, apresen-

tou iguarias de cada região. 

A nossa Região, por unanimidade e aclamação marcou pontos com 

as queijadas de Évora e Pão de Rala, temperado com o vinho da Fun-

dação Eugénio de Almeida e Fundação Abreu Callado!... 

O domingo, dia 15 de Março, começou bem cedo, com a oração da 

manhã preparada pela Região Centro Litoral, seguida de uma refle-

xão da autoria do P. Carlos Delgado, CE da casal Supra Região, sob o 

lema “ É pela graça que fostes salvos” e concluiu-se com a celebra-

ção da eucaristia preparada pela Região Norte. 

 

 

Particular atenção: 

-Encontro Nacional: Fátima, dias 21 e 22 de Novembro de 2015, sob o lema “Caminho de vida e missão”. 

Com esta iniciativa pretende o movimento das ENS assinalar os 60 anos de vida das ENS em Portugal. 

Estamos convictos que a Região Alentejo-Algarve, com especial destaque para o Sector Évora, não deixará de marcar uma presença que 

seja expressiva, do sentir, do viver e do caminhar do movimento das ENS e do legado e carisma deixado pelo P. Caffarel na nossa 

Região.  

Todos estamos interpelados! 
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BOLETIM Nº 18, MARÇO 2015 

SUMÁ

RIO 

MISSAS DO SETOR  
 

No mês de abril não celebraremos a nossa missa mensal pois o 1º domingo é 

o Domingo de Páscoa.  

Assim voltaremos a marcar encontro no domingo dia 3 de Maio. 

 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES EVORA: 
 

Via Lucis – na noite de 18 de abril, com inicio às 21 horas na Igreja dos Salesianos.  

Apelamos á participação de todos os equipistas, familiares e amigos ! Vamos levar Cristo ressuscitado pelas ruas de 

Évora e trata-se de uma ocasião muito forte para transmitir a nossa Fé. 

Pedimos que cada participante leve uma vela. 

 

Peregrinação das Famílias - dia 30 de Maio a Vila Viçosa.  

 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES NACIONAL: 
 

Formação de Formadores: dias 9 e 10 de Maio de 2015, com inscrições até ao dia 20 de Abril de 2015. 

Formação de Responsáveis de Sector: Fátima, dias 30 e 31 de Maio de 2015. 

Encontro Internacional de Regionais: Roma de 6 a 11 de Setembro de 2015. 

 A delegação portuguesa, na qual se inclui o CR Região Alentejo-Algarve, composta por 12 casais (incluindo o casal 

responsável da SR) já está confirmada. 

 

INFORMAÇÕES DO SETOR ÉVORA 

IGREJA DA GRAÇA — 12h00   

 

MAIO  03 
Animação ENS     I   1ª Leitura ENS  3  

2ª Leitura ENS   4|   Oração dos Fiéis ENS 1 

 

Novo site Internacional das ENS foi apresentado no dia 18-03-2015:  

http://www.equipes-notre-dame.com 
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SUMÁ

NOVIDADES DAS EQUIPAS 

Uma grande novidade que nos enche de alegria: foi finalmente criado o Setor de Evora das Equipas de Jovens de 

Nossa Senhora !  

As EJNS têm crescido muito na nossa cidade, neste momento existem sete equipas totalizando cerca de 80 jovens, 

prevendo-se que cada ano surja pelo menos mais uma equipa, pelo que faz todo o sentido a criação do Setor de 

Evora.  

O responsável da equipa de setor é o João Pedro (Guga) Oliveira, e o Conselheiro Espiritual é o P. Fernando Lopes. 

Faz ainda parte da equipa de setor das EJNS o casal é a Ana e Nuno Giões da Evora 7. 

 

INFORMAÇÕES DO SETOR ÉVORA 

 

 

Fireproof: 

Já começámos a receber o feedback da sessão de cinema proposta pelo setor 

para a Quaresma.  

Sabemos que houve sessões com pipocas, outras com grande jantarada, mas o 

importante mesmo, é que tenhamos parado por umas horas junto da nossa equi-

pa, e aproveitado para refletir sobre a grandeza deste sacramento ! 

 

 

Trailer: 

https://youtu.be/YK5-5qf9IQs 
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SUMÁ

RIO 

BREVES 

LEITURA RECOMENDADA  | Livro: O meu Deus é um Deus ferido 

Sinopse: "O meu Deus é um Deus ferido", do padre checo Tomáš Halík,  é uma 

«profunda reflexão sobre o «evangelho de Tomé» (Jo 20,19-29)» que tem como 

pano de fundo «a miséria social e a pobreza espiritual». «Estes problemas, pre-

cisamente, são a «chagas» de Cristo que é preciso tocar. "Se os ignoramos – 

diz o nosso autor –, não temos o direito de proclamar: “Meu Senhor e meu 

Deus"».  

O sacerdote e filósofo Tomás Halik (n. 1948) tornou-se conhecido pelo seu empe-

nho num diálogo construtivo com não-crentes e crentes de outras tradições 

religiosas, tendo por esse motivo recebido, em 2014, o Prémio Templeton. 

 

FILME RECOMENDADO | Filme: Do You Believe 

https://www.youtube.com/watch?v=ogIX2Q7tEdc 

Sinopse:   Doze personagens diferentes, movendo-se em direções diferentes, 
todos querendo algo mais. À medida que as suas vidas se cruzam de forma ines-
perada, eles vão descobrir que há poder na cruz de Cristo, mesmo se eles não 
acreditam n’Ele. Ainda.  

Mais do que um filme, é uma pergunta que todos nós devemso responder com as 
nossas vidas: Acreditas ?  

 

UM BEM HAJAM , E ATÉ 18 DE ABRIL, DIA DE VIA LUCIS ! 

CONTACTOS DO SETOR: equipasetorevora@gmail.com  


