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Caros Equipistas, 

Aqui estamos já de regresso às nossas rotinas habituais depois de um tempo 

de descanso que, esperamos, tenha sido proveitoso para todos. 

Neste Boletim vamos convidá-los para a atividade de Inicio de Ano do Setor. No 

Boletim de junho já todos tinhamos sido convocados para o dia 4 de outubro e 

decidimos manter esta data apesar da marcação das eleições para este dia. 

Ponderámos alterar a data mas por impossibilidades várias nos fins de semana 

anteriores e imediatamente posteriores optámos por manter a data inicialmen-

te prevista. 

Mas dado o facto de que votar é mesmo um dever cívico e sabermos que alguns 

de nós estão ( e muito bem ) mais envolvidos politicamente, decidimos "cortar" 

um pouco o programa para terminarmos cedo. Assim, contamos terminar às 

17h, o que permite que todos votem e estejam já em casa a horas de assistir às 

projeções. 

Voltamos a lançar o convite para o nosso Encontro Nacional em que festejare-

mos os 60 anos das ENS em Portugal. Esperamos a presença de todo o setor 

em Fátima. 

Já se inscreveram ? 

Até dia 4 de outubro ! 
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BOLETIM Nº 20, SETEMBRO 2015 

ACONTECEU 

 

ENCONTRO DE CONSELHEIROS ESPIRITUAIS DO SETOR 

(Nuno e Patricia Antunes, Luis e Luisa Assis, P. Manuel Vieira, P. Alberto Brito, P. Fernando Lopes, Susana e Vasco Cabral, P. Eduardo e P. Bello)  

 

No dia 11 de setembro teve lugar um encontro entre os Conselheiros Espirituais e a equipa de setor. Teve inicio com 

um jantar e em ambiente informal e de forte amizade em Cristo, decorreu um dialogo muito proveitoso para ambas 

as partes. 

Contamos repetir e agradecemos a presença dos Conselheiros Espirituais das Equipas de Setor, Evora 1, Evora 3, 

Evora 5, Evora 8 e Evora 10.  

Sabemos que os restantes Conselheiros Espirituais também gostariam de ter estado presentes mas os muitos com-

promissos pastorais não o permitiram. 
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ECOS DA REGIÃO ALENTEJO ALGARVE  

Entre os dias 6 e 11 de Setembro de 2015, teve lugar em Roma o III Encontro Internacional de Regionais, Provinciais e CE com cerca de 400 participantes provenien-
tes de cerca de 42 países com especial relevo para as 4 delegações da Zona Euráfrica relativa a 10 países na qual se incluiu a SR Portugal que se fez representar 

com 20 casais regionais, todos inspirados pela palavra de Isaías “Eis-me aqui, enviai-me” (Is 6, 8) que, em sintomia com as orientações do Papa Francisco, será 

também o lema da SR Portugal para os próximos 3 anos. 
Foi um encontro mundial muito rico em partilha, comunhão, formação,… enfim, dias plenos da presença de Deus, marcados pelo espirito de comunhão e de proximi-

dade. 

Por isso, estamos sem dúvida animados e confiantes de que, sob a proteção de Jesus Cristo e por intercessão de Maria, o Movimento das ENS estará, seguramente, 
à altura dos desafios que nos são colocados pelos sinais dos tempos.  

Em particular, o encontro de Roma ajudou-nos a perspetivar, em espírito missionário e de entrega redobrada, o carisma que caracteriza as ENS sobre as renova-

das linhas de orientação que o Papa Francisco nos dirigiu no dia 10 de Setembro de 2015 em articulação com o que nos é solicitado pela nossa Igreja.  

-Momento, sem dúvida alto e marcante, para nós, foi o Encontro, em audiência privada que Sua Santidade o Papa Francisco nos concedeu, no dia 10 de Setembro, 

bem como as palavras e orientações que aí dirigiu aos casais e CE das ENS presentes e a todo o Movimento das ENS em geral, e na qual, reconhecendo e declaran-

do que as ENS, são um Movimento de espiritualidade conjugal «…encontra o seu espaço nos cuidados que a Igreja quer levar às famílias, tanto pelo crescimento e 

maturidade dos casais que participam nas vossas equipas, como pelo apoio fraternal levado aos outros casais a quem são enviados», e nesse sentido: 

• Exorta as ENS – cada casal e cada equipa – a imbuir-se do espírito e de uma prática de missão, sobretudo junto das diversas periferias (vg. sociais, económicas 

ou étnicas….). 

• Encoraja «…todos os casais a pôr em prática e a viver em profundidade, com constância e perseverança, a espiritualidade das ENS». 

• E, sublinhando algumas das características das ENS, referiu ainda o Santo Padre:  

- «Penso que os PCE propostos são realmente ajudas eficazes que permitem aos casais progredir com segurança na vida conjugal na linha do Evangelho.» e conti-

nuou o Santo Padre : «…penso também no tempo de diálogo mensal proposto aos esposos – o famoso e exigente Dever De Sentar  que vai fortemente contracor-

rente aos hábitos de um mundo apressado e agitado que arrasta para o individualismo - momento de partilha vivido em verdade sob o olhar do Senhor, que é um 

tempo precioso de ação de graças, de perdão, de respeito mútuo e de atenção ao outro.». 

-E, referindo-se aos nossos queridos Conselheiros Espirituais (CE), concluiu o Santo Padre, sublinhando «…a fecundidade recíproca desse encontro vivido com o 

sacerdote CE. Agradeço-vos, caros casais das ENS, de serem um apoio e um encorajamento no ministério dos vossos sacerdotes que encontram sempre, no con-

tacto com as vossas equipas e as vossas famílias, alegria sacerdotal, presença fraterna, equilíbrio afetivo e paternidade espiritual», concluindo, convidando e 

exortando, «os casais, fortificados pelo reencontro em equipa, à missão». 

-Por fim, exorta as ENS a continuarem a aproximar-se das famílias em sofrimento e a serem instrumentos da misericórdia de Cristo e da Igreja face às pessoas 

cujo casamento fracassou, concluiu na confiança e no encorajamento da causa de beatificação do nosso fundador, o Padre Henri Caffarel, já apresentada em Roma. 
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PRÓXIMAS ATIVIDADES EVORA: 

 

Inicio do Ano Equipista — dia 4 de Outubro, inicio às 11 h na Igreja de S. Francisco com Eucaristia, de seguida, almo-

ço partilhado no Seminário. Durante a tarde teremos atividades seguido de momento de transmissão de responsá-

veis de equipa. Pedimos que tragam a vossa imagem de Nossa Senhora da Equipa. 

Contamos terminar por volta das 17h. 

 

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.  

Inscrições a decorrer. 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES DO SETOR ÉVORA 

 

 

MISSAS DE SETOR    
As obras na Igreja de São Francisco irão terminar nos próximos dias e a inauguração da Igreja será no dia 4 de Outubro às 11 

horas. Será uma missa festiva e animada pela comunidade paroquial pelo que não teremos participação ativa. Contudo, ire-

mos estar presentes assim como estivemos na ultima missa antes das obras iniciarem. 

As próximas missas de setor irão acontecer na Igreja de São Francisco, no primeiro domingo do mês, às 12 horas. 
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LEITURA RECOMENDADA  | Livro: Às terças com Morrie 

 

Sinopse:  Mitch Albom teve a oportunidade de encontar seu mentor e amigo vinte 

anos depois de deixar a universidade. Ele redescobriu Morrie Schwartz nos últimos 

meses de vida do seu velho professor. Visitou-o durante catorze terças-feiras, até a sua 

morte. Nesses encontros, trataram de temas fundamentais para a felicidade e a reali-

zação humana. Vamos todos receber a ultima e comovente lição sobre as coisas mais 

simples e mais importantes da vida – e da morte.  

 

 

 

 

FILME RECOMENDADO | Filme: Still Alice  

https://youtu.be/ZrXrZ5iiR0o 

Sinopse:  Aos 50 anos, Alice é uma mulher realizada: tem um casamento feliz, os 

filhos crescidos e uma carreira prestigiante como professora universitária. Tudo lhe 

corre de feição até ao momento em que começa a esquecer palavras e a baralhar-se 

nas coisas mais simples do dia-a-dia. Depois de fazer alguns exames, recebe o terrível 

diagnóstico: encontra-se num primeiro estádio de Alzheimer. Consciente do que o 

futuro lhe reserva, Alice está determinada a viver um dia de cada vez e a superar cada 

contrariedade com a tranquilidade possível. Deste modo, vai vivendo cada momento 

sabendo que, em breve, a doença vai alterar totalmente a forma como percepciona o 

mundo – e como o mundo a percepciona a ela… 

 

UM BEM HAJAM , E ATÉ DOMINGO, 4 DE OUTUBRO, INICIO DE ATIVIDADES DE 

SETOR ! - CONTACTOS DO SETOR: equipasetorevora@gmail.com  


