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Caros Equipistas, 

Neste Boletim vamos apresentar-vos o Plano de Formação 

das ENS para o próximo ano esperando que coloquem já 

nas vossas agendas a data relativa ao Encontro indicado 

para a vossa Equipa. 

Para além dos Encontros de Formação teremos também o 

nosso Encontro Nacional em que festejaremos os 60 anos 

das ENS em Portugal. 

Queremos estar presentes em Fátima de foram expressiva, 

e contamos com a vossa presença. 

Desejamos umas boas férias a todos! 
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ACONTECEU 
VIA LUCIS 

A Via Lucis -  Caminho do Senhor entre a Ressureição e a 

Ascenção foi realizada na noite de dia 18 de Abril, entre a 

Igreja dos Salesianos e o Convento da Cartuxa. 

Foi organizada pelo setor e contou com a presença do Senhor 

Arcebispo e de vários Sacerdotes da cidade. 

As estações foram lidas pelos casais das ENS presentes e os 

vários jovens das EJNS que estiveram presentes colaboraram 

nos cânticos, tochas, etc. 

Contámos com a presença de cerca de 200 pessoas, mas 

infelizmente a presença dos casais equipistas foi muito redu-

zida. 

 

Terminámos a Via Lucis na capela da Cartuxa onde tive-

mos um sentido momento de adoração.  
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ACONTECEU 
PEREGRINAÇÃO DAS FAMILIAS A VILA VIÇOSA 

Foi um dia de muito calor, mas as famílias 

compareceram em peso ao Santuário de 

Vila Viçosa, também os casais equipistas 

estiveram presentes e a Catarina e o 

João Xarepe, da Evora 8, deram o seu 

testemunho de família cristã. 
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Plano de Formação ENS : 

Com este Plano de Formação pretende-se levar cada casal a tornar-se um membro vivo e activo na Igreja de hoje. Pretende-se valori-

zar a reflexão dos documentos fundadores do Movimento que traduzem a visão profética do Padre Caffarel sobre o sacramento do 

Matrimónio. Pretende-se fazer com cada casal uma caminhada em equipa, para que em conjunto cresçam e se ajudem mutuamente no 

amor a Deus e aos homens. Pretende-se mostrar que ter a graça de fazer parte deste Movimento significa “encher as talhas de água” e 

dar-se continuamente, ao serviço de outros, no Movimento, na Igreja e no mundo. 

 

Encontro de Equipas Novas  

É o primeiro contacto com o Movimento, é neste Encontro que é feito o Compromisso das Equipas no final da sua Pilotagem. 

  

  

Encontro de Equipas em Caminhada (EECAM) 

O Encontro de Equipas em Caminhada é dirigida às equipas (incluindo todos os casais) que 

estão no Movimento há 5/7 anos, quer tenham participado ou não num Encontro de Equipas 

Novas. Faz parte do plano de formação para qualquer equipa constituindo assim o segundo 

passo na oferta de formações de em equipa proporcionada pelo Movimento.  

Com o “Encontro de Equipas em Caminhada” pretende-se que todos os casais da equipa se 

aproximem na vivência do carisma e do método do Movimento, ajudando-se mutuamente 

nesse percurso. Esta é uma oportunidade para os casais se obrigarem a fazer uma revisão 

de vida em equipa e de aprofundarem alguns pontos concretos de esforço, no sentido de uma 

procura de mudança e aperfeiçoamento de atitudes.  

Esta formação destina-se às equipas que fizeram o Encontro de Equipas Novas ou ainda a 

todas as equipas que sendo mais antigas no Movimento, não fizeram o Encontro de Equipas Novas e desejam fazer esta formação. Terá 4 

módulos e a duração de um fim-de-semana, à semelhança do Encontro de Equipas Novas. 
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Encontro de Equipas em Comunhão (EECOM) 

Os Encontros de Equipas em Comunhão estão abertos à participação das equipas que têm aproximadamente 10/12 anos de caminhada, 

que fizeram o Encontro de Equipas em Caminhada há aproximadamente cinco anos. 

O Encontro de Equipas em Comunhão pretende responder às dificuldades e expectativas que uma equipa com 10/12 anos de vida no 

Movimento, sendo pensada como uma resposta às necessidades da caminhada espiritual da equipa. Esta formação terá por isso os mes-

mos objectivos do Encontro de Equipas em Caminhada, mas com um nível de exigência e profundidade maiores.  

  

Encontro de Equipas Novo Fôlego (EENF) 

Este encontro é dirigido a todas as equipas com mais de 15 anos de caminhada e que sentem a 

necessidade de um novo impulso. 

Com este “Encontro de Equipas Novo Fôlego” pretende-se que todos os casais da equipa se 

interroguem sobre a forma como as três atitudes de vida permitiram o aprofundamento da 

espiritualidade conjugal de todos os casais que constituem a equipa. Esta é uma oportunidade 

para os casais se obrigarem a fazer uma revisão de vida em equipa e de aprofundarem 

alguns pontos concretos de esforço, no sentido de uma procura de mudança e aperfeiçoa-

mento de atitudes. O “Encontro de Equipas Novo Fôlego” oferece a oportunidade das equipas 

darem um passo decisivo, apelando a toda a equipa no seu conjunto para reflectir sobre o seu 

percurso e evolução futura…para se renovar. 

 

DATAS A RETER E MARCAR NA AGENDA:  

Encontro de Equipas em Caminhada — 20 e 21 Fevereiro  

Encontro de Equipas em Comunhão — 20 e 21 de Fevereiro 

Encontro de Equipas Novo Fôlego — 6 e 7 de Fevereiro 

Atempadamente serão enviadas fichas de inscrição aos casais responsáveis de cada equipa. 
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PRÓXIMAS ATIVIDADES EVORA: 
 

Inicio do Ano Setor Evora — dia 4 de Outubro, atempadamente iremos dar conta do programa. Mas marquem já a 

data ! 

 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES NACIONAL: 
 

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 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 no nosso Portugal.  

Todos estamos interpelados! 
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IGREJA DA GRAÇA — 12h00   

 

JULHO 05 
Animação ENS   8  I   1ª Leitura ENS  1 

2ª Leitura ENS  4   |   Oração dos Fiéis ENS 9 

 

 

Em agosto e setembro não teremos as nossas missas mensais, retomaremos no dia 4 de Outubro. 
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BREVES 

LEITURA RECOMENDADA  | Livro: O cavaleiro da armadura enfer-

rujada 

Sinopse: "O Cavaleiro da Armadura Enferrujada" é um daqueles livros raros com 

a extraordinária capacidade de provocar mudanças profundas na nossa vida. É 

uma história belíssima, que nos cativa, desde logo, pelo halo poético e luminoso 

que a envolve, pela simplicidade com que nos revela verdades de uma sabedoria 

profunda que a irmanam às grandes obras-primas de todos os tempos. O pri-

meiro passo do cavaleiro na sua viagem iniciática e alquímica é também o nosso 

primeiro passo no caminho misterioso da Verdade e da Vida. É uma leitura que 

suscita a expansão da nossa mente e nos transforma, qualquer que seja o nosso 

background espiritual, filosófico ou religioso. Ela ensina-nos, com lucidez, espon-

taneidade e um subtil sentido de humor a libertar-nos das barreiras que nos 

impedem de nos conhecermos e amarmos a nós mesmos.  

Se estiverem interessados podemos enviar-vos este livro com cerca de 40 

páginas via mail em ficheiro pdf. 

 

FILME RECOMENDADO | Filme: Little Boy 

https://www.youtube.com/watch?v=b_BdzqsIX6A 

Sinopse:   Um menino de 8 anos de idade está disposto a fazer o que for preciso 
para terminar a Segunda Guerra Mundial para que ele possa trazer seu pai de 
casa. A história revela o amor indescritível um pai tem para seu filho e o amor 
que um filho tem pelo seu pai.    

UM BEM HAJAM , E ATÉ DOMINGO, 5 DE JULHO, DIA DE MISSA DE SETOR ! 

CONTACTOS DO SETOR: equipasetorevora@gmail.com  


