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Caros Equipistas, 

 

Aqui estamos novamente neste novo ano !  

Mostramos-vos como decorreu o Encontro Nacional em Novembro, 

foi um momento forte em que constatámos a força do nosso Movi-

mento. Este ano o setor de Evora esteve muito bem representado 

com dois casais de Monforte, dois casais de Veiros e vários casais 

de Evora.  

 

Fica o desafio de participarem no nosso Retiro Anual, este ano com 

o P. Alberto Brito, um grande amigo das ENS.  

E fica também uma pergunta: quando é fizeram o vosso ultimo reti-

ro? Talvez este seja o momento certo para voltarem a parar em 

casal .  

 

O nosso próximo encontro será no dia 7 de Fevereiro, dia de Missa 

Mensal do Setor. 

Até lá ! 
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Decorreu em Fátima no fim de semana de 21 e 22 de novembro com o tema “ENS—Caminho de Vida e Missão: 60 anos 

em Portugal” e estiveram presentes mais de 900 casais.  

O setor de Evora esteve muito bem representado com casais de praticamente todas as equipas de Evora, Monforte e 

Veiros.  

No sábado tivemos a apresentação de vários painéis, um encontro de equipas mistas e à noite participámos no Terço 

e Procissão de Velas na Capelinha.  
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No domingo, coincidindo com a Solenidade de Cristo-Rei, inicia-

mos o dia com a Eucaristia celebrada pelo Cardeal Patriarca 

de Lisboa, D. Manuel Clemente, na Basília da Santíssima Trinda-

de. D. Manuel exortou-nos “a descentrarmo-nos de nós mes-

mos e pormo-nos constantemente nas mãos de Deus”. 

Após a Eucaristia, já no Centro Paulo VI, D. Manuel Clemente 

refletiu sobre a colaboração das ENS na vida da Igreja, focando 

três 

números (2, 11 e 89-90) do Relatório Final do Sínodo dos Bis-

pos sobre a Família, para destacar que “as famílias de hoje 

são enviadas como discípulos missionários”. Nesse sentido, 

“é necessário que a família se redescubra como sujeito 

imprescindível para a evangelização “. D. Manuel desafiou 

ainda os casais a mostrarem que “é possível o projeto fami-

liar cristão”. E em conclusão, referiu que “uma espiritualida-

de conjugal que não é missionária fica a meio caminho”. 

 

 

A Equipa Evora 2 esteve presente com quatro 

casais ! Medalha de ouro para eles ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

E aqui fica a foto possível do Setor de Evora pre-
sente no Encontro Nacional. Faltam alguns casais 
aos quais pedimos desculpa. 

SETOR ÉVORA |  BOLETIM Nº22, JANEIRO 2016 
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SUMÁ

RIO 

ANO DA MISERICÓRDIA 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES : 

 

RETIRO SETOR  — no fim de semana de 11 a 13 de março, no Seminário de Vila Viçosa, iniciando com o jantar de sexta

-feira e terminando com o almoço de domingo. Será orientado pelo P. Alberto Brito, sj, conselheiro espiritual da Evo-

ra 5. 

O retiro anual é um dos nossos pontos de esforço e constatamos com alguma tristeza que não tem sido encarado 

como tal. Ou seja, todos nós devíamos fazer um retiro por ano em casal e não o temos feito.  

O ano passado apenas seis casais aceitaram este desafio e foi tão bom !!! 

Esperamos que este ano mais casais estejam presentes !  

Embora seja preferível que o retiro anual seja feito em equipa, tal dificilmente é possível e várias equipas adiam o 

retiro até conseguirem uma data em que todos possam ir, acabando por estar vários anos sem fazer o retiro. O 

nosso desafio é que mesmo que não consigam ir todos, avancem os que estão disponíveis. 

 

As inscrições são feitas para o email: equipasetorevora@gmail.com ou para o 965889315 (Susana).  

 

 

 

MISSAS DE SETOR    

A próxima missa de setor será no dia 7 de Fevereiro pelas 12h na Igreja de S. Francisco, contamos com a colaboração de: 

Animação—Evora 7 

1ª leitura— Evora 8 

2ª leitura— Evora 3 

Oração dos Fieis— Evora 1 

 


