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                                             ens . Equipas de nossa Senhora . setor de setúbal 
              movimento de espiritualidade conjugal 

Editorial 
 ana e miguel nogueira  ● casal responsável da equipa de sector 

 
 
“ (…) Creio mesmo que todos os problemas atuais de “primavera renovada”  
da Igreja sejam resolvidos pela tentativa de suscitar em  toda parte  
pequenas ecclesias, à imagem da primeira equipe reunida em torno de Cristo,  
formada por Ele e transformada pelo Pentecostes. 
A Igreja, nossa grande, nossa querida, nossa bem amada Igreja Católica   
só será  salva na medida em que as massas amorfas de cristãos  constituírem  
equipes coerentes, ao redor do Cristo, animadas pelo  Espírito de Cristo. 
Essa é a missão das Equipes  de Nossa Senhora na  Igreja de hoje (…)” 

 
Henri Caffarel,  “Testemunho espiritual”, Brasil, 1972 
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Neste ano especial em que comemoramos os 40 anos da nossa Diocese, sob o lema: “Igreja de Setúbal, com Maria 
Alegra-te e Evangeliza”, somos convidados a fazer Memória Agradecida da nossa vida enquanto caminho de fé.  
Nós, casais e equipas de nossa senhora, queremos aproveitar para agradecer de uma forma especial o nosso 
matrimonio, a nossa família e a Graça da vivência em equipa neste percurso vocacional de “Pequenas Ecclesias”.  
 
Em cada casal das ens encontramos a marca de Maria. Tal como em Maria, Senhora do Sim, destacamos o momento 
indelével do nosso SIM ao sacramento do matrimónio e ao movimento das Equipa de Nossa Senhora. Neste 
chamamento às ens e à descoberta progressiva do sentido dos pontos concretos de esforço na nossa vida, há com 
certeza um espaço importante para o “caminho que percorremos”, quando, depois de nos  cruzarmos em casal com 
Maria, demos os primeiros passos no movimento. Assim, neste edição de Maio, mês de Maria, a nossa proposta de 
Memória Agradecida irá passar pela PILOTAGEM enquanto momento de caminho para o nosso SIM. 
 
 Como foi a nossa pilotagem? Como recordamos as primeiras reuniões, a abertura em Cristo a outros casais?  Como foi 
o nosso primeiro Dever-de-Sentar, e como vivemos o concretizar de cada ponto concreto de esforço?  
Se entendermos a Pilotagem como um processo de discernimento e aprofundamento da nossa vocação matrimonial , 
como vivemos esse momento? Como alimentamos hoje o crescimento em amizade em Cristo e o sentido de 
santificarmo-nos pelo casamento ? 
 
Como proposta de revisitação da nossa Pilotagem, convidámos alguns intervenientes neste processo no Setor de 
Setúbal, a refletir sobre o caminho trilhado e lançar pista para o futuro neste domínio.  
 
À semelhança dos apóstolos, temos  dificuldade em entender na plenitude o sentido da expressão “reunidos em nome 
de Cristo”, tema de estudo do 1º livro de Pilotagem, o qual o Padre Caffarel  destacou em 1972 em S. Paulo. Assim, 
desafiamos todas as equipas a revisitaram a sua pilotagem:  
 
“…Será que nossa equipe de Nossa Senhora é uma ecclesia, unida em torno de Cristo, que chama, que ensina, que 
forma e que sopra seu Espírito sobre cada um dos membros da equipe, ou é um mero círculo de estudos ou uma 
reunião de amigos? 
Não insisto mais porque estou justamente querendo propor à vossa reflexão este ponto! Que deveremos fazer de nossa 
equipe para que ela se pareça mais com a equipe que Jesus reuniu em torno dele, que Ele formou e transformou no dia 
de Pentecostes. ..”  
 
Henri Caffarel “Testemunho espiritual”, Brasil, 1972 
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2. 

Conselheiro Espiritual 
Pe Rui Gouveia @ montijo08 
 

“Pilotagem :  a Descoberta da Alegria da Espiritualidade Conjugal “ 
 

 

Sou conselheiro espiritual da equipa Montijo 8 e se me dissessem  para escolher cinco palavras que  
caracterizassem a beleza do caminho  de pilotagem, diria:   

descoberta, fecundidade, amizade, esperança e testemunho. 
 

Descoberta porque, tanto os casais como eu, orientados pelo casal piloto e o Espírito Santo, descobrimos, passo a passo, e continuamos a 
descobrir, o espírito do movimento. A metodologia que lhe está associada é uma extraordinária ferramenta para os esposos viverem o 
desafio da santidade imposto pelo sacramento do matrimónio. O método vai sendo absorvido e tudo faz sentido. 
 

A segunda palavra leva-me a recordar esta breve história que é de fecundidade espiritual e unitiva.  
Cada cônjuge foi revelando na sua humanidade a fé que os sustenta e o desejo unânime de crescer neste mesmo dom enquanto casal. Em 
paralelo… diria até, para ser mais preciso, em consequência, a fecundidade espiritual dos casais (todos eles com poucos anos de casamento), 
encarnou literalmente e levou ao nascimento de várias crianças. Está tudo em multiplicação, como no Milagre dos Pães. 
Aqueles que se tornam fecundos e aqueles que reconhecem esta fecundidade, são sempre introduzidos num caminho comum de alegria que 
gera laços, cumplicidades, anseios comuns. 
  

A partilha das histórias da vida entre os casais levou necessariamente ao surgimento de uma amizade promovida por Nossa Senhora. Que 
amizade! Raízes bastante profundas que ultrapassam o nosso entendimento humano. Chega a ser oração. Não oração por si mesmo, mas 
oração uns pelos outros. Os casais que rezam uns pelos outros é um dom oferecido, como Jesus na Cruz e a sua Mãe aos seus pés. É uma 
prova profunda de amizade.  
 

É verdade, não há maior prova de amor ou de amizade do que dar a vida pelo outro. E este deve ser o lema de cada casamento. Será 
possível? Muitos dirão que não. Porém haverá quem diga que sim. Não só de boca, mas com a vida. Não obstante as dificuldades próprias de 

quem caminha, cada um destes casais foi e é sinal de esperança para mim do verdadeiro amor, aquele que todos procuramos e que a Mãe 
ensina e vive.  
 

Testemunho é a última palavra. Reservada ao casal Ana e José Teixeira que nos pilotou.  
O bom humor, a sensatez, a paciência e a fé do casal foram ingredientes chave para fazer crescer este “bebé”. Não estavam para dar lições, 
mas para fazer crescer no carisma do movimento. Não falaram do estrado, mas na alegria e de igual para igual. Numa contínua oferta de 
amizade, não houve paternalismo, mas paternidade.  
A sua postura dizia sempre como Jesus: “farão obras maiores do que eu” (cf. Jo 14,12).  
Afinal esta palavra que é a última será como aquela do Evangelho: será a primeira, a provocadora da verdadeira alegria conjugal.  

"A Missa de primeiro sábado de Maio foi celebrada no passado dia 2, na paróquia de Miratejo. A celebração foi presidida pelo Revmo. Padre 
Daniel Miguel, com a participação da catequese e dos escuteiros e ficou a cargo da equipa Azeitão 4. 
A equipa participou activamente nas duas leituras e no final deu um belo testemunho de pertença às ENS, através do casal Ana e Jorge. Foi 
explicado à comunidade a essência do nosso Movimento, bem como, a importância que tem na vida deste casal e da sua equipa. Foi lançado o 
desafio, à comunidade de Miratejo e ao seu pároco, de se constituírem muitas equipas naquela paróquia de forma a haver cada vez mais casais 
santos. 
A equipa Azeitão 4 convida todos a rezarem com eles a reflexão do encontro que foi esta Eucaristia de primeiro sábado:   
 
          Amor, Paz e Encontro com os outros. 

Saberemos nós ir ao encontro? Dar testemunho? Saberemos fazer silêncio e deixarmos que o Espírito Santo atue em 
nós? Como encontramos o tempo necessário? 
Peçamos a Maria, com total gratidão por toda a Sua vida, que nos ajude e nos conduza a uma presença verdadeira e 
permanente com Nosso Senhor.                          
Avé Maria... 

 
 
Vida do Movimento      
Missa 1º sábado de Maio. equipa azeitão 04 
  
andreia sécio e joão almeida @casal rip sector  

mailto:ens.setor.setubal@gmail.com
http://www.ens.pt/
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3. 

VIDA DE CASAL  
cristina e pedro silva @ seixal01 

“Ser casal piloto :  
missão de constituição de uma comunidade enraizada em Cristo e na sua igreja“ 
  

 

Pertencemos  ao Movimento Equipas Nossa Senhora há cerca de  18 anos; tantos quantos temos de casados. 
A nossa equipa é a Seixal 01.  

Há cerca de  6 anos fomos desafiados pelo nosso prior da altura Pe. João Luís , para nos encontrarmos, com 
um jovem padre que queria iniciar uma ENS na paroquia de Azeitão. Era necessário alguém para fazer a 
pilotagem. 

 Nunca tínhamos colocado essa hipótese, nem tão pouco feito qualquer tipo de formação nesse sentido. No entanto, e tendo por base o 
espírito de serviço ao Senhor e à sua igreja, acabamos por nos encontrar com o Padre Luis e logo nos apercebemos que a problemática da 
pastoral familiar era algo que o Espirito Santo soprou de comum. As suas preocupações e o desejo de levar Jesus às famílias crescia no seu 
ministério sacerdotal, assim como crescia no nosso humilde coração de casal.  Seria um desfio não só  para nós, mas também para este padre 
amigo. Procuramos então obter toda informação e documentação disponível no sentido de nos prepararmos. Mas consideramos que a 
melhor preparação foi desde esse momento a nossa entrega à oração, rezando e perguntando ao Senhor “ o que devemos fazer? Rezando 
por estes primeiros casais, na consciência que nos tínhamos de abandonar ao Senhor, pois só Ele no poderia conduzir e orientar. 

Logo desde o início percebemos que a pilotagem, mais do que a transmissão de uma metodologia é sobretudo uma missão de constituição de 
uma comunidade enraizada em Cristo e na sua igreja. Alias percebemos desde cedo que o próprio fundador do movimento, desenvolveu toda 
a metodologia com esse fim;  constituir-se uma comunidade de amor, em casal, em família, em equipa na igreja e no mundo. O grande 
objetivo é replicar nas várias equipas o espírito que imperou nas comunidades fundadoras: “Vede como eles se amam". 

Foi com esse espírito que nos lançamos na pilotagem da Azeitão 01. A leitura dos 
documentos de pilotagem e a descoberta da espiritualidade do movimento e do seu 
fundador, permitiu-nos antes de mais crescer em casal e crescer no Amor ao Senhor. 
Sim, porque na pilotagem talvez se receba muito mais do que se dá. Tantas coisas que 
encontramos em comum, tantas dificuldades semelhantes, tantas alegrias vividas de 
igual forma, é um crescimento que se vai fazendo crescer em conjunto.  

Fomos chamados pelo Senhor a amar e a dar a nossa vida a outros, a única que temos 
cheia de fragilidades ,mas na certeza de que não estamos sós, de que Deus acompanha 
as suas criaturas na esperança de uma resposta de amor e adesão a quem muito nos 
ama.  

 

O que tínhamos de mais valioso não o queríamos só para nós, tínhamos de o dar, de o testemunhar, de o gritar, sentíamos e sentimos que o  
Senhor, Amor das nossas vidas, nos transforma, nos toca e nos faz crescer no desejo do Céu. E partilhando esta beleza,  de ir descobrindo 
Deus no nosso dia -a -dia, na nossa vida familiar, nos nossos stresses e alegrias, nas nossas dificuldade e combates, nas nossas bênçãos, na 
nossa vida de oração é que sentíamos que nos poderíamos dar verdadeiramente neste serviço da pilotagem. 

Não conseguimos testemunhar e mostrar o grande Amor existente entre o Criador e a criatura se antes de mais não o experienciamos. 

E foi isso que nos foi acontecendo, antes de mais individualmente, em casal e também em família, a pilotagem permitiu avivar, descobrir, sair 
de nós próprios,  e sobretudo, deliciando-nos  com as “perolas preciosas” que  a metodologia das ENS's nos vai oferecendo. 

O encontro com uma nova equipa, composta por pessoas com vidas pessoais e espiritual tão disparas, mas que tinham em comum um grande 
desejo de Deus, fez-nos perceber que neste mundo há casais, famílias que ousam amar e desejam ser amados por Aquele que pode moldar o 
nosso coração e a nossa vida 

A pilotagem foi por excelência um dos períodos da nossa vida de 
crescimento conjugal e familiar, mas  sobretudo, espiritual. 

Tivemos também a graça de ter como primeiro conselheiro 
espiritual, durante a pilotagem, um sacerdote que, desde cedo 
percebeu que o crescimento das nossas comunidades ,passa 
necessariamente pela aposta de pequenas comunidades de 
comunhão fraterna, que podem irradiar o espanto do encontro 
com o Ressuscitado a todos aqueles com quem se encontram, a 
começar pela comunidade paroquial onde se inserem.  

 

Seixal 03. Encontro Equipas Novas . Turcifal 2011 

Com o exemplo de Nossa Senhora que nos conduz para Jesus, esta pequenas comunidades, querem crescer no seu Sim a Deus, querem fazer-
se encontro como Maria fez com Santa Isabel a que levou Jesus no seu seio. Como Maria as equipas querem rezar e fazer tudo o que o Senhor 
nos disser, mas acima de tudo, com Maria, estas pequenas comunidades de cuidado, de amor querem permanecer mesmo que seja junto à 
Cruz como Maria esteve com Jesus. 

Azeitão 01. Retiro  de Pilotagem. Fátima . 2008 

mailto:ens.setor.setubal@gmail.com
http://www.ens.pt/
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4. 

VIDA DE CASAL  
cristina e pedro silva @ seixal01 

“Ser casal piloto : missão de constituição de uma comunidade enraizada em Cristo e na sua igreja“ (continuação)  
 

Resta-nos ficar eternamente gratos ao Senhor,  o privilégio, a graça  de pilotarmos três equipas: Azeitão 1, Azeitão 2 e Seixal 3, acima de tudo, 
a cada casal e aos conselheiros espirituais destas equipas, que muito nos ajudaram a caminhar para o Senhor, porque o primeiro trabalho foi 
em nós. Estão sempre no nosso coração e na nossa oração.  

Acreditamos que Deus nos chama a dar o nosso pobre serviço, acima de tudo a nossa oração, no sentido de ajudar  a formarem-se e a 
crescerem mais equipas, que esperamos sejam comunidades de ajuda para o crescimento conjugal, para a solidez das famílias, e que as 
fomentem rumo ao Céu, fim último e único da nossa existência terrena. 

Pedimos ao Senhor, que possamos  com o nosso pequeno contributo  fazer crescer  a messe do Senhor, que frutifiquem  mais famílias cristãs 
que cresçam na consciência que têm como missão, ser imagem no mundo da Trindade Santa, participando na obra da criação, colocando a 
sua fertilidade ao serviço do Senhor e da sua Igreja. 

A Igreja do Senhor é antes de mais comunhão e as ENS são um espaço privilegiado para  concretização dessa realidade.. 

No Plano de Formação ao longo da vida que o movimento das ENS propõe, surge na chamada Formação Inicial a Pilotagem e o Encontro de 
Equipas Novas. 
O EEN funciona a partir de uma Equipa Formadora, criada para essa função, com um grupo de casais (normalmente 5) e um CE, e que como 
qualquer equipa base, tem os seus tempos de oração, partilha, convívio e estudo e para além disso, a missão de organizar os aspetos 
logísticos do EEN (local, reserva de alojamentos, acessibilidades, capela, refeições, babysitting, custos, …), pedagógicos (preparação de temas, 
…), litúrgicos (momentos de oração, celebrações eucarísticas, terço, via-sacra, …) e administrativos (preparação de documentação, recolha de 
inscrições, recolha de contribuições, …). 
Nestes últimos 4 anos temos integrado uma EF do EEN da Província Sul, com casais que representam praticamente todas as Regiões da 
Província e que foi criada sem que os casais tivessem conhecimento prévio uns dos outros. É de realçar o imediato entendimento e espírito de 
colaboração entre todos, próprio de quem tem o sentido de missão da Igreja e de quem pertence ao movimento das ENS. 
O EEN tem uma enorme importância na formação e integração das Equipas Novas e tem como objetivos: 
 

• Concluir o processo de pilotagem das novas equipas ;  
• Harmonizar as várias experiências de vivência da pilotagem ;  
• Formalizar a adesão das novas equipas ao Movimento ;  
• Proporcionar uma revisão da metodologia geral do Movimento ;  
• Proporcionar o encontro com outros casais e outras equipas;  
• Alargar a visão sobre o Movimento ;  
• Celebrar o compromisso em casal e em equipa  
• Festejar o acolhimento de novas equipas. 
 

A experiência destes 4 anos mostra-nos que as EN nem sempre compreendem, à chegada, o interesse do EEN e sentem que estão a ser 
“forçados” pelos Sectores respectivos, sentimentos que rapidamente são ultrapassados pela partilha de experiências com as realidades de 
outras equipas que fizeram a caminhada da pilotagem com base na mesma metodologia, mas que vivem noutros ambientes e podem ter 
outras formas de estar na sociedade. Esta abertura, verdadeira réplica da Igreja, onde cada um sendo único, forma um só corpo com Cristo, 
tem o poder de abrir as perspectivas de cada um, dando-lhe uma primeira visão da missão e da caminhada que o Movimento propõe a todos 
na vida, na sociedade e na Igreja. 
Fantástico e digno de registo é o trabalho dos Casais Piloto, que durante meses trabalham com as EN, aconselhando, formando e inspirando 
cada um dos casais das respectivas EN, a quem, muitas vezes, acabam por ficar ligados muito depois de concluída a sua tarefa.. 

 VIDA DE EQUIPA  
fátima e antónio carioca  @ almada 01 
 
“Os encontros de equipas novas no plano de formação das ENS” 

 
 
“Às vezes na vida de uma equipa, como na vida conjugal, perdemos o  
ritmo e a equipa torna-se outra coisa: um grupo de amigos, de debate 
 intelectual, de oração, renunciando a um sério compromisso de avançar  
na Caridade… é por isso que temos de começar de novo …”  
(Pe. Olivier). 

 
 

mailto:ens.setor.setubal@gmail.com
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 No presente testemunho, elevamos o nosso pensamento para o ano de 2010, ano em que nos foi feito o  
convite pelo Padre Marco Luís para integrar uma Equipa de Nossa Senhora, tal como aconteceu com os  
outros casais. Ficámos hesitantes pois não conhecíamos o Movimento, sequer tínhamos ouvido falar do mesmo. Contudo, confiando no nosso 
pároco aceitámos o desafio prontamente com o sentido de que este apenas serviu de intermediário. Era o próprio Cristo que nos dizia “Vem e 
Segue-me”, como poderíamos recusar esta missão…. 
 
Enquanto casal, unidos pelo matrimónio há menos de 1 ano, ainda não tínhamos descoberto a verdadeira doação um ao outro e dos dois a 
Deus. Tínhamos sede de busca da espiritualidade Conjugal e não o sabíamos, descoberta que fizemos no caminho de pilotagem. Foi durante 
este caminho em equipa que aprendemos que a vida em casal passa pela cruz, onde deve estar presente o perdão, a busca da felicidade do 
outro, a compreensão, o amparo nas dificuldades…. A oração conjugal que era totalmente ausente passou a ser presente durante o mês, o 
diálogo em casal que era apenas a dois passou a ser a três estando presente a misericórdia de Cristo entre esposo e esposa. 
Julgamos, que esta experiência percorreu cada um dos casais da equipa durante a pilotagem, que se abriram à presença de Cristo e abraçaram 
o seu amor espiritual.  
 
Relembrando o caminho de pilotagem da nossa equipa pelo casal piloto Cristina e Pedro Silva, o nosso pensamento remete-nos em primeiro 
lugar para a 1ª reunião. Estávamos ansiosos e expectantes quanto ao Movimento e como seria pertencer ao mesmo. Tudo se desvaneceu 
perante a simplicidade, o carinho e alegria com que fomos recebidos, na casa do casal piloto, sentimo-nos verdadeiramente acolhidos. 
 
Destacamos três aspectos fundamentais na presença do casal piloto no acompanhamento inicial da nossa equipa: 
A formação acerca do movimento das Equipas de Nossa Senhora e do seu carisma. Este casal foi sobretudo evangelizador da espiritualidade 
conjugal, ajudando cada um dos casais a viverem melhor o sacramento do matrimónio e a caminharem juntos para a santidade. Tal, só é 
possível com uma boa formação. Citando o Padre Caffarel: “o matrimónio é dar-se um ao outro para se darem juntos”. 
A profunda devoção deste casal, transmitida em cada reunião, que espelhou a sua ligação ao movimento e o constante “sim” ao chamamento 
de Cristo nesta missão. Isto, fez-nos querer ser mais de Nossa Senhora, ter os valores espirituais e humanos de que ela é modelo ,bem como de 
abraçar também este movimento. 
O testemunho do concreto da sua vida em casal e das vivências no plano espiritual, consoante o proposto pelo Movimento. A tónica de que o 
matrimónio é vivido a três esteve sempre presente. 
 
Foi-nos transmitido de que na vida em equipa devemos crescer na amizade uns pelos outros mas também na espiritualidade e entrega total. 
Isto, levou a equipa a seguir o caminho proposto pelo Evangelho… 
Especificando a vivência da equipa durante este caminho, podemos referir que a reunião mensal, o momento central da vida da equipa, levava 
cada casal a preparar-se. Quando reunidos em senáculo partilhávamos as alegrias, dificuldades, preocupações ,tanto no plano espiritual como 
no plano mais humano através do Pôr em Comum e dos Pontos Concretos de Esforço (PCE`s). 
Desde o início, e apesar de todos os casais serem desconhecidos entre si, fomos fecundos no encontro uns com os outros e de todos com Cristo 
e Nossa Senhora. Tal como uma criança que aprende a dar os primeiros passos, também a equipa com todas as sua fragilidades se foi 
amparando na vivência do método, proposto por este Movimento. Para nós, exigente mas no sentido de uma exigência de amor ao encontro 
de Cristo. 
 
A palavra do Padre Caffarel diz-nos que “se captardes o Espirito das Equipas, não tereis dificuldade em aceitar a sua disciplina”. 
Neste ponto, os Cadernos de Pilotagem tornaram-se um instrumento indispensável naquilo que é próprio da metodologia do Movimento, no 
início da vivência de cada casal do PCE`s ,bem como na vivência mensal da reunião. Os temas propostos, os textos de meditação contribuíram 
para o crescimento espiritual individual, em casal e em equipa. 
Ao longo deste caminho de pilotagem, a refeição partilhada contribuiu para criar laços de amizade dentro da equipa.  
 
Nas reuniões, foi crescendo a intervenção entre os casais perante a partilha de dificuldades na vida pessoal, na vivência de alguns dos PCE`s 
como por exemplo na Oração em Casal e em especial no Dever de se Sentar. Estes pontos foram muito reforçados pelo casal piloto ,como 
sendo cruciais na vida espiritual do casal, e se revelaram verdadeiros combates para nós ,na medida em que foram e são frequentemente 
atentados pelas distrações do mundo que nos rodeia. 
 
O tema de estudo, momento de aprofundamento da fé em equipa, foi outro dos pontos trabalhado na pilotagem. Cada casal deveria enviar 
para o casal piloto um resumo e a sua partilha do tema. Na reunião, esta partilha tornava-se muito enriquecedora perante as diversas 
abordagens e diferentes opiniões dos casais. Julgamos que esta responsabilidade do envio da preparação do tema de estudo é fundamental 
para não se perder esta parte integrante da reunião. 
 
O facto de a equipa também primar pela diversidade de idades e caminhos no seio da igreja levou-nos a uma grande partilha de experiências.  
 
 

 VIDA DE EQUIPA  
cátia e frederico vieira  @ seixal 03 
“Seixal 03: 
Caminho de Pilotagem:  um caminho de descoberta em casal e da espiritualidade conjugal” 
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próximas datas  2015 
 

 
“A Família no coração de Jesus e Maria” 
Consagração das Famílias ao Sagrado Coração de 
Jesus 
12 de Junho (21h30)- Paróquia do Seixal  
 
 

“A sexualidade nos desígnios de Deus!” 
(formação para pais e filhos) 
14 de Junho (16h)- Paróquia do Seixal 
 
 
 

VIDA DE EQUIPA  
cátia e frederico vieira  @ seixal 03 
“Seixal 03: Caminho de Pilotagem: um caminho de descoberta em casal e  

da espiritualidade conjugal”   (continuação) 
 
 

SDPF. Secretariado Diocesano da 
Pastoral Familiar  
93 460 16 31 
pastoral.familiar.setubal@gmail.com 
 

Não poderíamos continuar este testemunho, sem nos referirmos ao nosso Conselheiro 
Espiritual - Padre Marco Luís.  
 
Que rico que é este movimento que une o Sacramento do Matrimónio com o Sacramento da 
Ordem, ambos para responderem ao amor de Cristo tal como nos indica o Padre Caffarel. 
Sendo a 1ª Equipa de Nossa Senhora dirigida pelo nosso conselheiro, trilhámos juntos desde o 
início este caminho neste nova missão do Senhor para cada um.  
A presença do conselheiro em cada uma das reuniões foi e é uma constante, não podendo ser 
de outra forma pois o mesmo é parte integrante desta equipa. Desde o ano de pilotagem e nos 
anos subsequentes, as reuniões são marcadas no início de cada ano e apesar das agendas 
ocupadas com diversas atividades, na generalidade estas são cumpridas.  
Não nos podemos esquecer, em cada ano, a “ginástica” de agenda do nosso conselheiro, 
sempre tão ocupada com os afazeres daquilo que é de Deus mas mesmo assim sempre 
presente nesta equipa. Muitas vezes com um ar cansado e de quem dormiu poucas horas, algo 
que nenhum dos casais ignora, mas sempre presente e interveniente em cada reunião. 
 
A intervenção/ participação supracitada por parte do nosso conselheiro, passa por estar na 
refeição e estreitar laços de amizade com cada um de nós, pelo seu testemunho, na meditação 
da palavra, na formação daquilo que é a doutrina da igreja, na oração com os casais, na 
intervenção oportuna que tantas vezes nos leva a encontrar em Deus o caminho, na vivência 
do Evangelho na vida pessoal e em casal. Além disso, na discussão do tema também orienta 
muitas vezes a mesma e levanta questões consideráveis.  
Por vezes, nos refere e lembra que é “pai” e como tal assume esse papel quando demonstra 
que nos ama mas também quando nos corrige. Resumindo, ajuda cada casal a viver os PCE`s e 
o proposto pelo Movimento.   
 
Consideramos que também, pela partilha dos casais daquilo que é próprio da sua vivência, 
contribuímos para a formação e crescimento do nosso conselheiro naquilo que é a vida em 
casal e o ajudamos no caminho de oração. Além disso, poderá dar frutos na ajuda a outros 
casais e famílias. 
 
Actualmente, com 5 anos de equipa, somos 6 casais e 1 sacerdote (conselheiro espiritual), 14 
filhos no total (8 nasceram após a formação da equipa). A nossa caminhada centrou-se no mais 
belo que o movimento nos ofereceu: oração (individual, conjugal e familiar), diálogo em casal e 
outros PCE`s, na partilha das vivências e na reflexão do tema. 
 
Em cada reunião renovamos os votos proclamados no matrimónio, o amor a Nossa Senhora 
e a Cristo é cultivado no final da cada refeição com a oração do terço (casais e filhos) e na 
colocação de intenções. Nesta última, acontece verdadeira doação pois todos os casais rezam 
uns pelos outros naquele mês tendo em conta o que foi pedido ou agradecido.  
 
Damos graças pelo casal piloto que acompanhou esta equipa, pelo seu testemunho e exemplo 
de vida.  
Damos graças pelo nosso conselheiro espiritual, Padre Marco Luís, que nos ajuda a querer ser 
santos. 
Damos graças por cada um dos outros casais da Equipa, Ana e José Luís, Ana e Rafael Santos, 
Joana e Mário Martins, Marta e João Antunes, Vanda e João Pinto, pelo testemunho de amor 
em casal  e pelas suas famílias, pequenas igrejas domésticas. 

 
Contactos  [Equipa setor] 
ens.setor.setubal@gmail.com 
 
 

Casal responsável setor 
Nogueira, Ana e Miguel 
968061215 /962872380    
jmnogueira67@gmail.com 
anaalbuquerquenogueira@gmail.com 
 
 

Conselheiro espiritual  
Pe. Luís Ferreira,  Paroquias de Azeitão 
padreluisferreira@gmail.com 
 

 
Casais RIP (Responsável Informação e Pilotagem) 
 
Andreia Sécio e João Almeida 
964675740 / 963989790  
andreiasecio@gmail.com /  
arch.joaoalmeida@gmail.com 
 
 

Pacheco, Amélia e Pedro 
 962451158 / 916147408  
ameliaduartepacheco@gmail.com 
pedrojorgepacheco@gmail.com 
 
 
 

Casal Tesoureiro 
Barrela, Leonor e Virgílio  
915432220 casalbarrela@hotmail.com 
 
 
 

Casal Secretário  
Elsa Ferreira e Paulo Moita  
 967048558/ 966504292  
elsacostaferreira@gmail.com 
paulojorgepiresmoita@gmail.com 
 
 
 

Casal Ligação Pastoral Familiar Diocesana 
Martins, Joana e Mário  
913227563/912438408  
mario.martins16@gmail.com  
jopereira7@gmail.com 
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