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Equipa Corroios 1

vida de equipa
Lisete e Manuel Costa 0 Corroios 01

A ENS Corroios 1,  iniciou a sua caminhada em 1994 com 4 casais (Helena+-
José Barbeitos, Lisete+Manuel Costa, Adelaide+Manuel Carvalho e Maria+Ma-
nuel Seabra), sendo o casal piloto o casal Soares (Maria dos Anjos + Antonio 
Soares, da Equipa Almada 1). Mais tarde, juntaram-se dois casais (Felicida-
de+Ernesto Rosa e Lucilia+João Sebastião). O Assistente Espiritual é desde 
sempre o Sr. Pe. José Augusto Pereira.
A equipa reúne com a assiduidade, sendo muito rara a ausência dos mem-

bros. Destacamos a presença da maioria dos casais da equipa nos múltiplos 
eventos propostos pelo Movimento (Retiros, Encontros de Sector, de Forma-
çao, de casais responsavel, de Novo Fôlego e outros), bem como no 10º En-
contro Internacional em Lourdes em 2006, sob o lema “Comunidades Vivas 
de Casais, Reflexo do Amor de Cristo” que marcou e fez crescer de forma 
indelével a vida da Equipa.
 Os casais da equipa são empenhados, para além das actividades próprias 

da equipa, em diferentes movimentos na paróquia e ações à comunidade.
Com a preciosa ajuda do nosso Assistente, a equipa tem vivido momentos 

muito intensos, que nos tem  conduzido a um enorme enriquecimento espiri-
tual e fraternal, além de uma forte coesão e fortalecimento do amor  conjugal. 
Sentimos igualmente que em momentos de abrandamento o Espírito Santo 

tem fazendo ressurgir um novo alento em cada um de nós. Será de realçar 
aqui o apoio constante que o nosso “Padre Zé” nos dá, que se desloca de Fá-
tima, onde vive, a Corroios, para participar e orientar as nossas reuniões com 
uma enorme alegria e disponibilidade.
 As nossas reuniões começam com a Liturgia das Horas, seguindo-se a me-

todologia indicada nas cartas do Movimento, sendo de realçar a abertura e a 
frontalidade dos casais na discussão do tema apresentado por escrito. Tam-
bém durante a partilha e no “pôr em comum” se manifesta em cada um de 
nós, momentos fortes de fraternidade e de interajuda. 
Esta longa caminhada tem-nos feito crescer na Fé, na Partilha e na intera-

juda dos casais.

agenda2016
Fevereiro, 27 e 28
Encontros formativos para equipas
(EENF; EECom; EECam)
- Fátima

Fevereiro, 28
Jubileu das ENS, 11h00
-Casa de Santa Ana, Setúbal

Catequese Quaresmal, 15h30
- Sé de Setúbal

Março, 5
Missa de 1º Sábado
Vigararia da Caparica
-Paróquia da Sobreda, 16h00

editorial
Ana e Miguel Nogueira
Casal Responsável de Setor
Caros amigos em Cristo,
No livro “O nome de Deus é Mi-

sericórdia”, o Papa Francisco re-
corda o seu desejo de realizar o 
Jubileu da Misericórdia, com o ob-
jetivo de “Uma Igreja que aquece o 
coração das pessoas com a proxi-
midade”.
Comemoramos os 60 anos das 

equipas em Portugal. Eis um excer-
to de um texto do Pe. Caffarel, que 
nos desafia à proximidade que o 
Papa nos exorta:
”...Quero convidar-vos a tomardes 

todas as medidas, para que a es-
piritualidade conjugal e familiar 
que bebeis nas Equipas chegue 
aos casais que vos rodeiam, forti-
fique a sua união, reanime o seu 
amor, lhes revele as riquezas do 
Sacramento do Matrimónio. Fa-
zei-lhes entrever tudo o que a 
amizade fraterna entre casais pro-
porciona de alegria e força… Pois 
sejam missionários desta espiritu-
alidade conjugal que vos faz viver.”



Vivemos o ano jubilar da misericórdia convocado pelo Papa Francisco. As parábolas da misericórdia expressam 
a forma com que Deus ama cada criatura: a quem perdoa muito, ama muito (Lc 7, 36-50); o bom samaritano (Lc 
10, 25-37); a ovelha perdida (Lc ,15, 1-10); os dois filhos (Lc, 15, 11-32); o rico anónimo e o pobre Lázaro (Lc 16, 19-31); 
o juiz e a viúva (Lc 18, 1-8); o fariseu e o publicano (Lc, 18 9-14). Em todo o método se manifesta cada uma destas 
parábolas. 
As ENS propõem um caminho de santidade através dos PCE, uma provada forma de viver a misericórdia divina 

em casal, em comunhão com outros casais. São uma concretização de uma “igreja doméstica” que aprofunda o 
caminho cristão matrimonial, para poder alcançar a vida eterna. 
No “dever de sentar” os cônjuges vivem a experiência do diálogo e do perdão: quem muito ama muito perdoa. 
As ENS ajudam os casais a ser o prolongamento das “mãos de Deus” ao cuidar um do outro, dos filhos e da 

família, sendo desafiados a serem sempre “bons samaritanos”.
As ENS ajudam os casais, à maneira do publicano, a olhar o outro de uma forma humilde e suplicante, a pedir 

perdão e a ajudar o outro no caminho da santidade.
As ENS ajudam os casais a fazerem a experiência do perdão e do arrependimento, como nos mostra a parábola 

dos dois filhos.
As ENS ajudam os casais a refletirem a misericórdia de Deus nas suas casas, na igreja e com todos os homens 

de boa vontade.
Todas as vezes que o casal reza junto, faz a experiência da parábola da “ovelha perdida”, no reencontro da cria-

tura com o Criador.
As ENS realizam a parábola do “juiz e da viúva” nas intenções mensais da equipa: “E Deus não fará justiça aos 

seus eleitos, que a Ele clamam dia e noite, e há-de fazê-los esperar?” (Lc 18, 7).
Desafio todos os casais a viverem este ano jubilar mediante as formas propostas; a orar pela beatificação Pe. 

Caffarel; a rezar o Magnificat fruto da entrega total de Maria nas mãos do Deus misericordioso.

ENS: Casais que desejam viver a Misericórdia do Senhor
Pe. Luís Ferreira
Conselheiro Espitirual

contatos.setor
Equipa de Setor
ens.setor.setubal@gmail.com

Casal Responsável de Setor
Nogueira, Ana e Miguel (96 806 12 15 / 96 287 23 80)
jmnogueira67@gmail.com | anaalbuquerquenogueira@gmail.com

Conselheiro Espiritual
Pe. Luís Ferreira, Paróquias de Azeitão
padreluisferreira@gmail.com

Casais Responsáveis da Informação e Pilotagem 
Andreia Sécio e João Almeida (96 467 57 40 / 96 398 97 90)
andreiasecio@gmail.com | arch.joaoalmeida@gmail.com

Pacheco, Amélia e Pedro (96 245 11 58 / 91 614 74 08)
ameliaduartepacheco@gmail.com | pedrojorgepacheco@gmail.com

Casal Tesoureiro
Barrela, Leonor e Vírgilio (91 543 22 20)
casalbarrela@hotmail.com

Casal Secretário
Elsa Ferreira e Paulo Moita (96 704 85 58 / 96 650 42 92)
elsacostaferreira@gmail.com | paulojorgepiresmoita@gmail.com

Casal Ligação Pastoral Familiar Diocesana
Martins, Joana e Mário (91 322 75 63 / 91 243 84 08)
jopereira7@gmail.com | mario.martins16@gmail.com

Todos os anos que partilhamos com centenas de casas das 
ENS, os encontros de abertura a nível nacional, fica-nos no 
coração uma suave doçura de enriquecimento, mas também 
de dever cumprido. A nossa equipa esteve bem representada 
com três casais. Regressámos todos com maior sentido de 
pertença às ENS e disso demos testemunho de modo a con-
vencer os outros casais à sua participação.
Aqueles que pelas mais diversas razões, nunca estiveram 

num destes encontros não têm a noção da tarefa gigantesca 
que a todos os responsáveis do Movimento é pedida.
Estar lá é um modo sincero de agradecimento a todos, ped-

indo a Deus e à Virgem Maria que possam ter muita saúde e 
força para novos encontros.
Este ano tivemos o grato prazer da presença do grande ar-

tista Rão Kyão que nos brindou com temas lindíssimos toca-
dos e cantados em louvor da Nossa Senhora.
Os temas preparados pelos casais intervenientes e o Sínodo 

dos Bispos por D. Manuel Clemente, fizeram com que ficásse-
mos com água na boca, porque todos os assuntos pareciam 
tocar cada um que ali se encontrava.
Fazemos um convite a todos os casais. Façam o favor de ser 

felizes e venham connosco aos próximos encontros das ENS 
em Fátima.
Não se arrependerão de certeza.

vida do movimento
Lurdes e Manuel Marques 0 Montijo 4
Encontro Nacional de Fátima 2015


