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Caros Equipistas, 

Estamos em  pleno Tempo Pascal ainda  cheios da alegria e da espe-
rança que o anuncio da Páscoa trouxe para as nossas vidas.  
Não resistimos a transcrever um excerto da Homilia do Santo Padre 
na Vigília Pascal : 
“O Senhor está vivo e quer ser procurado entre os vivos. Depois de 

O ter encontrado, cada um é enviado por Ele para levar o anúncio da 

Páscoa, para suscitar e ressuscitar a esperança nos corações 

pesados de tristeza, em quem sente dificuldade para encontrar a luz 

da vida. Há tanta necessidade disto hoje. Esquecendo de nós mes-

mos, como servos jubilosos da esperança, somos chamados a anun-

ciar o Ressuscitado com a vida e através do amor; caso contrário, 

seremos uma estrutura internacional com um grande número de 

adeptos e boas regras, mas incapaz de dar a esperança de que o 

mundo está sedento. 

Amados irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou! Abramo-nos à esperan-

ça e ponhamo-nos a caminho; a memória das suas obras e das suas 

palavras seja a luz resplandecente, que orienta os nossos passos na 

confiança, rumo à Páscoa que não terá fim.” 
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ACONTECEU 

Retiro Anual Setor  

Decorreu no Seminário de Vila Viçosa no fim de semana de 11 a 13 de março sob orientação do P. Alberto Brito e esti-

veram presentes nove casais: dois da Évora 5, três da Évora 8 e quatro casais da Equipa que o P. Alberto acompanha 

em Lisboa. Fica aqui a foto já no final do retiro depois da partida de três casais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falámos e rezámos várias parábolas , tratando assim, como diria Santo Inácio, da nossa amizade com Deus.  E mais 

não contamos pois fica para quem lá esteve... 

Obrigado P. Alberto por tudo o que nos proporcionou e ao Seminário pelo excelente acolhimento. 
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VIA LUCIS, 16 ABRIL   

À semelhança do ano passado iremos 

realizar uma Via Lucis pela cidade de Évo-

ra, será no dia 16 de abril com inicio pelas 

21h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

(Bacelo). 

Na Via Lucis meditaremos no Caminho do Senhor entre a Ressureição e a Ascensão com “estações”, á semelhança 

da Via Sacra. 

No ano passado estivemos na Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora e este ano iremos estar na Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima, assim levamos Cristo Ressuscitado a diferentes pessoas e estendemos este nosso testemunho 

da Via da Luz a toda a Comunidade. 

O ano passado as estações foram lidas pelos casais das ENS e 

vários jovens das EJNS  colaboraram nos cânticos, tochas, 

etc. Lembramos que se trata de um evento organizado pelo 

setor das ENS mas aberto a toda a cidade com divulgação nos 

Jornais, internet, etc, por isso a vossa participação é funda-

mental ! 

 

 

 

 JUBILEU DAS FAMILIAS, 28 MAIO   

Será em Vila Viçosa, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição e coincidirá com a nossa atividade de encerra-

mento do Ano. 

Quando nos for possível informaremos mais pormenores deste nosso Jubileu que será organizado em conjunto com 

a Pastoral das Famílias. 
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NOTICIAS DA IGREJA  
 
“Amoris laetitia” (Sobre o amor na família) é o título da Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a família do Papa 
Francisco. O texto será publicado na sexta-feira, 8 de abril, e estará disponível em seis línguas, entre as quais o por-
tuguês.  
A Exortação Apostólica “Amoris laetitia” será publicada quase seis meses após a conclusão do Sínodo Ordinário 
sobre a Família convocado pelo Papa Francisco em outubro passado. Um ano antes, em 2014, o Pontífice convocou 
um Sínodo Extraordinário sobre o mesmo tema. 
Depois de dois anos de intenso trabalho dos bispos que participaram dos dois Sínodos, o texto do Papa Francisco é 
aguardado pelas dioceses do mundo inteiro por oferecer directrizes e linhas de acção sobre temas práticos que 
dizem respeito à família. 
 
Também as Equipas de Nossa Senhora aguardam com espectativa esta nova Exortação Apostólica pois estamos cer-
tos que a nós, casais e famílias cristãs, caberá um importante papel. 
 
 
 
“CNAL” Conferencia Nacional de Apostolado de Leigos - Irá decorrer em Evora, no dia 7 de Maio, o 3º Encontro 
Nacional da CNAL, sob o tema Nada nos é indiferente entre a Terra e o Céu. O programa é extenso e variado com 
vários paineis e ateliers. 
As inscrições já estão a decorrer e podem ser feitas no site www.cnal.pt onde também poderão ver o programa. 
 
Transcrevemos o convite:  
 
Nada nos é indiferente! A Natureza, a Cultura e a Sociedade. A Pessoa Humana 
Toda e Todas as Pessoas. A Beleza e o Esplendor. O Mal, a Miséria e a Dor. O 
Bem e o Amor. A realidade contemporânea, a Encíclica do Papa Francisco 
“Laudato Si” sobre o “cuidado da casa comum” e o Jubileu da Misericórdia 
desafiam-nos a Atenção, a Inteligência, o Coração e a Ação. Convocam-nos à 
União. Convidam-nos a estar na Linha da Frente. Em 2013 estivemos em Coim-
bra. Em 2015 estivemos no Porto. Em 2016 estaremos em Évora! No dia 7 de 
maio, esperamos por si! 
Mais informações: www.cnal.pt 

SETOR ÉVORA |  BOLETIM Nº23, ABRIL 2016 


