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Queridos Casais e queridos Conselheiros Espirituais,  
 
Celebraremos o Dia da nossa Região no próximo 28 de Maio, no Centro 
Comunitário da Igreja de Santo António, em Nova Oeiras, pelo que vimos 
convidar-vos e dizer-vos que contamos com a vossa participação. 
 

Esteve inicialmente marcada para 4 de Junho, mas resolvemos alterá-la, em concordância com a 
Equipa da Região, num esforço de adaptação à agenda do Senhor Patriarca, que só nesta podia atender o 
nosso convite. 

Encerraremos assim o ciclo de homenagem aos sacerdotes nossos conselheiros espirituais, 
que iniciámos o ano passado com os testemunhos das equipas, como forma de assinalar o ano sacerdotal 
que então decorria, e com os Testemunhos dos nossos CEs, a decorrer este ano. Assim haverá um painel 
sobre este tema, com três perspectivações diferentes e complementares. 

O Senhor Cardeal Patriarca, nosso bispo e também CE, dar-nos-á a alegria de presidir à 
eucaristia de encerramento, que este ano será também missa mensal para os Sectores. 

Celebraremos também a Bênção Apostólica que foi enviada pelo Santo Padre para todos os 
nossos Equipistas e suas famílias, conforme vos demos conhecimento. 
 
Programa 
  

Chegada 15h00 Acolhimento e registo das presenças  
Abertura 15h30 Casal Responsável Regional 

15h40 Ana e Vasco Varela O CE na perspectiva do Movimento   
16h00 Mª Almira e Alberto Ramalheira O CE na perspectiva dos Equipistas 
16h20 Pe Alberto Coelho, CE da Região O CE na perspectiva dos próprios  

Painel 

16h40 Diálogo c/ os membros do painel (Perguntas e respostas) 
Convívio 17h30 Lanche partilhado  
Eucaristia 19h00 Presidida pelo Sr. Cardeal Patriarca Eucaristia comunitária  

 
Haverá serviço de babysitting para facilitar a participação dos casais jovens. Informem-se melhor junto 
do vosso Sector 
 
O LANCHE contará com a partilha de todos. 
 
Na eucaristia comunitária, participarão os Escuteiros e contamos também com a participação das EJNS 
(Equipas de Jovens de Nossa Senhora) que receberão o seu símbolo. 
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Quem não tem email receberá esta circular através do Sector, independentemente da solidariedade de 
comunicação dentro de cada equipa. Solicitamos e agradecemos aos RS a atenção de mais este esforço 
de ligação. 
 

Aproveitamos esta oportunidade para: 
  
1- Pedir e agradecer a colaboração de cada um para o levantamento dos 

empenhamentos de apostolado dos equipistas, que está a decorrer em toda a 
Região, em cooperação com os Sectores, e que visa dar-nos uma ideia dos 
envolvimentos de serviço dos nossos equipistas, às paróquias e às comunidades.  

 
2- Recordar que se inicia, já no próximo mês de Maio, o pagamento faseado para os 

que se inscreveram para o Encontro Internacional das ENS, em Brasília, em Julho 
de 2012. 

 
3- Lembrar: no dia 7 de Maio, recitação do terço às 16h30, seguido de eucaristia. 

Uma iniciativa da Província com vista ao Encontro Internacional de Brasília. 
 

Queridos amigos, recebam o nosso grande abraço no Senhor Jesus, com votos de um santo tempo 
pascal. E lembremo-nos do Pe Caffarel que via em cada equipista o rosto do Ressuscitado. 
 
Com amizade, até 28 de Maio 
Agostinha e Manuel Carvalho 
(CR Regional) 
27-4-2011 
 
 
 


