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Ano da Fé, Vivência e Testemunho 

INTRODUÇÃO 

Com a publicação dos presentes testemunhos das equipas da nossa Região, neste 
ANO DA FÉ, encerramos também a nossa missão como Responsáveis Regionais. 

 Ao longo destes quatro anos propusemo-nos reflectir em conjunto sobre temas que 
visavam sintonizar-nos com o pulsar da Igreja e do Movimento, desafio esse a que as 
nossas equipas responderam com grande generosidade e empenho. Assim: 

Em 2009-2010, Ano Sacerdotal, foram publicados os Testemunhos de “Homenagem 
aos Conselheiros Espirituais”, produzidos não só pelas equipas de base, mas 
também pelas de serviço, como reconhecimento e manifestação de carinho pela 
riqueza e pelo privilégio da presença constante de um sacerdote Conselheiro Espiritual. 
Foi enviado um exemplar ao Santo Padre, que agradeceu e retribuiu com uma Bênção 
Apostólica para todos os equipistas e suas famílias.   

Em 2010-2011 foram publicados os testemunhos dos nossos Conselheiros Espirituais, 
com o título “Conselheiros Espirituais, Testemunhos e Reflexões”, sobre a sua 
experiência específica junto das equipas e as suas sugestões para melhor 
caminharmos para Deus. 

Em 2011-2012 foram publicados os testemunhos das equipas sobre “Vivência da 
Espiritualidade Conjugal”, acompanhando a reflexão proposta pelo nosso Movimento, e 
também como homenagem ao casal Moura Soares, então recém escolhido para CR da 
ERI, guiando as ENS a nível mundial para os próximos seis anos. 

Em 2012-2013, com a proclamação do ANO DA FÉ, fomos convidados a reflectir 
sobre a vivência e testemunho da nossa Fé. E são esses testemunhos que agora aqui 
estão reunidos neste opúsculo sob o título “Ano da Fé, Vivência e Testemunho”, 
respondendo assim as nossas equipas ao desafio que o Papa Bento XVI lançou a 
todos os cristãos. 

Neste ano tão especial, celebramos também os 50 anos da abertura do Concílio 
Vaticano II, muito actual, porque ainda se encontra em muitas partes por concretizar, e 
os 110 anos do nascimento e baptismo do nosso Fundador, Padre Henri Caffarel. 

E todos estas ricas celebrações ainda sob os fortes ecos nos nossos corações de 
equipistas, do XI ENCONTRO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA.  
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Agradecemos muito a todos os casais as profundas reflexões que enviaram e em 
equipa trabalharam, permitindo a partilha entre todos os equipistas da nossa Região 
Cascais-Oeiras, que muito nos enriqueceram pela grande diversidade de vivências da 
Fé, e que espelham o grande Amor a Deus que se vive e experiencia no seio das 
nossas equipas.  

Agradecemos aos nossos Sacerdotes Conselheiros Espirituais a sua generosidade 
e o seu contributo por nos terem oferecido o testemunho da sua vivências de 
Conselheiros Espirituais junto dos Equipistas e suas famílias, que guiam e santificam com 
a sua presença, num acompanhamento contínuo e não raras vezes prolongado ao longo 
de décadas. 

Agradecemos aos 14 casais responsáveis de Sector que ao longo destes 4 anos 
fizeram parte da Equipa da Região, numa participação colegial, empenhada, arrojada e 
entusiasta, que planeou e dinamizou as equipas de cada Sector respectivo, trabalho 
esse sobre o qual o Espírito Santo derramou a sua luz e fez produzir muitos frutos.   

Agradecemos também todas as colaborações que tornaram possíveis estas 
compilações: ao Diamantino Abreu (Carcavelos 8) que traçou as capas das três 
primeiras publicações; à Vanessa Maçarico (filha do casal RECIP), que sob inspiração de 
um quadro de sua tia, Fernanda Torgal, nos ofereceu a bela capa da publicação actual; à 
Fernanda e ao Maurício Ferreirinha (Porto Salvo 6) um obrigado especial pelo grande 
trabalho na compilação, impressão, encadernação, catalogação e empacotamento de 
todos os “livrinhos”. E também à Paula e ao Jorge Rolo (Carcavelos 8) que se 
empenharam na paginação do primeiro opúsculo de “Homenagem aos Conselheiros 
Espirituais. Sem esquecer a sempre presente disponibilidade do Secretariado.  

Vivemos tempos de grandes bênçãos, com o Papa emérito Bento XVI que reza por 
toda a Igreja. E temos agora o Papa Francisco que já conquistou o coração de todos e 
traz à Igreja uma abordagem nova e inovadora de serviço e de simplicidade. 

Inspirados no nosso fundador, Pe Henri Caffarel, que nos deixou uma grande lição de 
Fé, na sua descoberta e afirmação: “A partir daquele momento, Deus passou a ser 
Alguém para mim”, façamos nós também, da vivência da nossa Fé, uma relação 
pessoal com o Senhor, que nos dará força e ousadia para participarmos activamente 
nessa urgente Evangelização que a Igreja nos pede. 

Com um abraço fraterno 
 

O casal Regional 
 

Agostinha e Manuel Carvalho 
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Cascais A 

Parede 1 

A Parede 1 é uma equipa de “ dinossauros excelentíssimos”, exceto um casal mais 

novo que ainda não tem idade para isso. Com a composição atual foi formada há 

pouco tempo, com casais com grande diferença de anos de pertença ao Movimento. A 

adaptação de uns aos outros foi fácil e rápida e a perceção do Movimento mais ou 

menos condizente.   

Todos reconhecemos que estar no Movimento é uma graça muito grande que nos tem 

ajudado a viver em casal, e individualmente, uma fé crescente e cada vez mais 

esclarecida que será enriquecida se aproveitarmos tudo o que nos é proposto pelo 

Movimento: pontos concretos de esforço, formações, encontros, vivências de casais 

tantas vezes muito diferentes de nós mas que se debatem com os mesmos problemas. 

Há um casal que afirma que “ o testemunho da nossa caminhada na Fé, como casal e 

elemento das ENS, está mais ativo do que antes, não só na nossa espiritualidade de 

vivência conjugal, como também na nossa relação familiar e na comunidade que nos 

rodeia, graças á nossa oração diária e à aceitação dos PCE”. 

 Em todo o caso, o nosso ganho será nulo se recusarmos todo o esforço que nos é 

oferecido e oferecido de muitas formas: o apelo ao serviço no Movimento e fora dele, o 

testemunho de vida, por ventura a forma de testemunho mais eficaz, a insistência na 

oração diária pessoal e em casal/família. 

 A oração na reunião de equipa aproxima-nos profundamente uns dos outros e torna-

nos conscientes da presença (por Ele prometida) do Senhor no meio de nós. Na 

certeza dessa presença, a Ele confiamos o nosso casal, os nossos filhos e os nossos 

momentos bons e menos bons. Tudo isto pode parecer-nos exigência a mais mas só 

enquanto não entendermos que esta “exigência” é uma oferta preciosa que, a ser 

aceite, e só então, traz consigo um crescimento real da nossa fé. A fé é exigente mas 

só nos pede que nos entreguemos a ela. Sem assumirmos a exigência marcamos o 

passo. Grande privilégio é, hoje, a presença dum padre a ajudar-nos, centrando-nos no 

essencial quando o essencial foge, meio embrulhado em desvios possíveis. Este 

privilégio é largamente reconhecido por todos. O nosso CE é um exemplo de doação 
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aos homens e a Cristo, sem dúvida uma peça fundamental na família que somos, que 

queremos ser. 

O nosso mundo vive trapalhadas excessivas e sucessivas. Hoje em dia, parece incapaz 

de nos sugerir um caminho, apresentar uma proposta que empreste algum sentido à 

realização de cada um. A pobreza alastra, a espiritual ao lado da de bens materiais 

essenciais à sobrevivência. Todos nos sentimos ameaçados, quando não ameaçados e 

desesperados, sem conseguirmos diagnosticar corretamente a raiz do que nos ameaça e 

angustia. 

 A nossa equipa tem, de facto a preocupação do testemunho de amor que é a vivência 

de Deus em cada casal, em cada família. Como o pão de cada dia, o amor vivido em 

família é partilhável, obrigatoriamente partilhável, para quem tem fé. Deus é amor, diz-

nos S. João. Este Amor precisa de nós para chegar aos outros. O Senhor quis-nos 

seus colaboradores e isso é uma enorme dignidade que Ele nos concede. É nossa a 

tarefa fazermos esse AMOR crescer, aparecer e transbordar. Isto, parvamente, não é 

fácil. Refletindo, todos tivemos alguma dificuldade em concordar na maneira de dar um 

testemunho credível no mundo de hoje, que nem nos ouve nem nos quer ouvir.  

Por isso as estruturas sociais, tanto as políticas como as de solidariedade social, 

precisam de cristãos coerentes, de coração aberto para acolher quem chega, corajosos 

e disponíveis interiormente. O tempo tornou-se um bem muito escasso que não 

devemos desperdiçar à toa. Sabemos que a vocação do casal cristão, como a de 

qualquer cristão, é ser fermento. O Movimento que, sem dúvida, alimenta a nossa fé é 

um privilégio que nos dá uma grande responsabilidade, assim a queiramos assumir. A 

nossa atitude deve ser revista se cedemos à tentação de sermos apenas daqueles que 

recebem sem nada poderem dar, porque não temos feitio, jeito, tempo e outras razões, 

bem reais por vezes, comuns a muitos (a todos?) nos dias de hoje. 

A cultura atual não nos ajuda. Os nossos valores tendem a ser abafados por contra 

valores convincentes, fáceis, que não exigem reflexão, antes pelo contrário, são 

servidos por uma publicidade que funciona, portas de escape para benditas regiões 

sem rei nem roque, que nos prometem felicidades pré-cozinhadas, ao nosso alcance 

com o mínimo de esforço.  

“Os casais cristãos devem ser testemunhas de que a presença de Deus nas suas vidas 

abre a porta à esperança”. É testemunhado por todos os casais da nossa equipa que a 
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pertença ao Movimento, bem como a presença do nosso Conselheiro Espiritual 

aumentou a nossa fidelidade ao amor de Deus, tornou a nossa fé menos morna e mais 

vivida, fortaleceu-a, mesmo apesar dos nossos fracassos e das nossas infidelidades. 

Recorrendo à oração frequente, procurando tornar a nossa fé cada vez mais adulta o 

que, de si, nos é proporcionado, sem dúvida, na nossa equipa que funciona ou deve 

funcionar, acolheremos o jovem que recusa uma vida a dois para toda a vida, que olha 

para o matrimónio cheio de medo e de dúvidas, que não espera grande coisa dum 

futuro que ele não vê promissor, que pode desviar-se para comportamentos de risco, 

sem ver nem experimentar a beleza duma família onde o amor circula, cresce e se dá. 

É muito importante junto destes jovens o nosso testemunho coerente de casais 

cristãos. 

Ou também não secaremos as lágrimas do pobre que chora à nossa porta esperando 

um pouco das migalhas do que nós, sem qualquer mérito, desfrutamos e tantas vezes, 

levianamente, desperdiçamos. Sem ver o pobre, sequer, e muito menos as lágrimas 

que ele chora.  

 

Parede 3 

Pela Fé ... Deixa a Luz entrar 

Não teria ainda chegado o momento de passarmos a escrito o contributo da Parede 3 

para as reflexões solicitadas sobre o Ano da Fé. Apesar do pedido de desculpas pelo 

atraso em relação ao prazo pré-estabelecido, se alguém tinha que se atrasar, ainda 

bem que fomos nós. O telefonema do Manel a lembrar-nos que estávamos em falta, 

veio na hora certa. Terá sido este o momento para escrevermos esta pequena reflexão. 

 Se tivéssemos respondido antes, não teríamos tido a oportunidade de meditar sobre 

momentos como a resignação do Papa Bento XVI, a eleição do Papa Francisco e, por 

último, a nossa participação no Retiro do Sector Cascais A, o nosso, qual deles o mais 

rico em termos de vivência de Fé.  

Comecemos pelo último, o Retiro, que foi o veículo para os dois primeiros; o Papa 

Bento XVI, cuja fé no poder da oração a que se remete, nos faz acreditar e o Papa 
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Francisco, que do alto da sua simplicidade mostra aos incrédulos que somos todos 

irmãos em Cristo, filhos do mesmo Deus que é rei de Amor e de Perdão.  

 Recordamos o Pregador do Retiro, Padre Filipe Santos, que nos convidou a rezar com 

ele e por quem rezamos e rezaremos, para que da sua juventude promissora progrida 

por uma percurso sem cálices de fel, mostrando os caminhos da Fé a quantos tiverem 

o privilégio de dele se deixarem embrenhar pela palavra, reflexo de sabedoria, 

simplicidade e testemunho evangelizador. 

 “Onde dois ou três estiverem reunidos em Meu nome, Eu estarei no meio deles”. Cristo 

ressuscitou no meio da comunidade cristã; quem está à margem da Comunidade não é 

Igreja. A nossa Fé é uma Fé comunitária. Mesmo quando rezamos sozinhos, a nossa 

Fé rezada é uma Fé comunitária: Pai Nosso... 

 

Parede 4 

Em boa hora o Papa Bento XVI proclamou o Ano da Fé, com início a 11 de 
Outubro de 2012 e fim a 24 de Novembro de 2013, para assinalar o 50 º aniversário do 
Concilio Vaticano II e o 20º aniversário do Catecismo da Igreja Católica. Esta iniciativa 
não é nova, já outros Papas no passado a tomaram, como Paulo VI em 1967, para 
comemorar o martírio dos Apóstolos Pedro e Paulo. Trata-se, portanto, de um tema 
sempre atual, urgente e vital: meditar, viver, testemunhar e dar razões da nossa Fé. 

Na nossa Equipa, Parede 4, o tema da Fé tem-nos acompanhado ao longo 
dos anos e de forma particular neste último, não só porque o Papa o propôs mas 
porque, ao aderirmos a ele, estamos em comunhão com toda a Igreja de Jesus Cristo 
que é, toda Ela, comunhão. Deste modo vencemos três graves tentações. A primeira é 
pensarmos, erradamente, que a fé é uma questão pessoal. A segunda deriva da 
primeira e consiste em pensarmos, também erradamente, que podemos crescer 
sozinhos na fé. A terceira, e mais grave, é pensarmos que nos podemos salvar 
sozinhos.  

A Fé não é uma questão pessoal, porque não fomos nós que a inventámos. 
Inventamos muitas coisas, por vezes para mal dos nossos pecados, mas a Fé não é 
obra nossa. Quem o diz, de forma solene, é S. Paulo: "Transmito-vos aquilo que eu 
mesmo recebi” (1 Cor 15, 3). Na primeira Carta aos Coríntios podemos observar como 
Paulo não inventa nada, pelo contrário, transmite verbalmente o que ele próprio 
recebeu e insiste na fidelidade a tudo quanto ele mesmo recebeu e que fielmente 
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transmite aos elementos da comunidade por ele fundada. E o que é que Paulo 
recebeu? A Fé e dois trechos recebidos em Jerusalém, como elementos centrais da 
tradição cristã, e que agora transmite. 

Num mundo cada vez mais secularizado que propõe como ideal de vida o 
relativismo e o primado da liberdade individual sobre a liberdade coletiva e os valores 
absolutos, há a tentação de pensarmos que podemos crescer sozinhos na fé bastando, 
para isso, abstermo-nos de determinadas coisas e “falar diretamente com Deus”. Nada 
mais errado. A fé cristã assenta num único Deus Pessoal e Trino: Pai, Filho e Espírito 
Santo. Três pessoas numa só natureza que existem e vivem em perfeita comunhão de 
amor. Ora, a característica fundamental do amor é o dar-se, é o entregar-se, é o 
perder-se para se encontrar. Por isso, tal como ninguém pode crescer no amor 
sozinho, também ninguém pode crescer na fé cristã sem os outros, sem a comunidade 
que professa a mesma fé, no fundo, sem a Igreja de Jesus Cristo que é Una, Santa, 
Católica e Apostólica. 

A salvação, anseio de toda a humanidade, é um dom, uma oferta que nos é 
feita por Alguém exterior a nós. Ninguém, por melhor que seja, merece a salvação. 
Num mundo que endeusa a razão individual, há a tentação de pensarmos que sozinhos 
podemos alcançar a salvação bastando, para isso, “sermos muito bonzinhos”. Nada 
mais errado. A salvação, é uma oferta de um Deus que é Amor (1 Jo 4, 16). Por isso 
pressupõe, em primeiro lugar, um encontro com uma Pessoa que nos propõe um 
caminho e, em segundo lugar, uma decisão livre para aceitar essa mesma oferta 
fazendo, com os outros, o caminho que nos é proposto. S. João, no seu Evangelho, 
expressa este acontecimento com as seguintes palavras: “Deus amou de tal modo o 
mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que n'Ele crer não se perca, mas 
tenha a vida eterna” (Jo 3, 16). 

Por isso, desde os primórdios que a Fé cristã e o ser-se cristão não 
dependem de uma reflexão ética nem de nenhuma decisão iluminada, mas de um 
encontro com Alguém que interpela e dá um novo sentido à vida. S. João, na sua 
Primeira Carta, exprime com muita clareza o centro da fé cristã: “Deus é amor, e quem 
vive no amor permanece em Deus e Deus nele” (1 Jo 4, 16). Estas palavras, além de 
revelarem a imagem de um Deus que é Amor, revelam também a imagem do que é o 
homem e qual o caminho que deve percorrer para alcançar a salvação, o mesmo é 
dizer, revelam o centro da vivência cristã: “Nós sabemos e acreditamos que Deus nos 
ama” (1 Jo 4, 16). Assim, como diz Bento XVI, na Audiência Geral, de 24 de Setembro 
de 2008, a nossa fé não nasce de um mito, nem de uma ideia, mas sim do encontro 
com o Ressuscitado, na vida da Igreja. 

A nossa caminhada em Equipa tem-se norteado por esta Fé, que é dom, 
caminho, comunhão, vida, e salvação. Uma Fé alicerçada na Sagrada Escritura, 



 
8 

fortalecida nos Sacramentos, esclarecida na Tradição e no Magistério da Igreja, 
inspirada na vida dos santos e vivida em comunhão com toda a Igreja, Corpo Místico 
de Cristo ao qual pertencemos como pedras vivas abertas à missão. 

As ENS têm sido uma verdadeira escola de espiritualidade conjugal porque, 
como qualquer escola tem um programa, um método, uma exigência, uma disciplina e 
uma pedagogia. Os temas de reflexão que são propostos têm-nos ajudado a refletir e a 
aprofundar a nossa vida em casal e, por conseguinte, a nossa espiritualidade conjugal. 
Os Pontos Concretos de Esforço (PCE), como o próprio nome indica, constituem o 
esforço individual e conjugal necessários ao crescimento espiritual. A sua pedagogia, 
alicerçada na pedagogia de Deus, que respeita o ritmo de cada um mas que 
constantemente nos interpela no sentido de nos desinstalarmos e de aspirarmos à 
glória que dura para sempre, constitui a exigência necessária para o crescimento 
pessoal e espiritual. Nenhuma comunidade subsiste e cresce sem regras. A regra de 
vida, a oração conjugal e familiar, a escuta assídua da palavra de Deus, é o que cada 
um necessita para, paulatinamente, ir configurando a sua vida com a vida de Cristo, 
isto é, crescer em Santidade. 

Esta escola, quando vivida com a radicalidade e com a exigência que nos é 
proposta conduz, inevitavelmente, a três atitudes concretas: (a) Procura assídua da 
vontade de Deus para cada um de nós, à semelhança de Jesus Cristo e de Nossa 
Senhora que não quiseram ter outra vontade senão a vontade de Deus; (b) Procura da 
verdade sobre nós mesmos, na tentativa de encontrar resposta à pergunta ancestral “O 
que é o homem?”, a qual só encontra resposta à luz do mistério que é Cristo: Ecce 
Homo (Eis o Homem); (b) Experiência do encontro e da comunhão. Recebemos a 
comunhão eucarística para sermos comunhão espiritual e humana não só com os 
membros da Equipa mas também com a Igreja e toda a Humanidade, criada por Deus 
à sua imagem e semelhança (Gn 5,1). 

As atitudes atrás enunciadas, desencadeiam um esforço contínuo no 
cumprimento dos Mandamentos da Lei de Deus, que Jesus resume a dois: amar a 
Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos (Mc 12, 30-31). 
Estes dois mandamentos resumem, poderíamos dizê-lo, toda a Sagrada Escritura. O 
amor ao próximo, que nós poderíamos traduzir por serviço generoso, é condição sine 
qua non para chegar a Deus. É mais, é a única expressão credível de fé, como diz S. 
Tiago: “Que importa… alguém dizer que tem fé, se a não põe em prática? Será que 
essa fé lhe trará a salvação?” (Tg 2, 14). São João, na sua Primeira Carta, vai mais 
longe e chama “mentiroso” a quem disser que ama a Deus que não vê mas não ama o 
seu irmão que vê (1Jo 4, 20).  

É esta verdade emanada da Fé que procuramos viver e testemunhar no dia a 
dia, em casa e no trabalho, a partir da espiritualidade conjugal que o Movimento das 
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Equipas de Nossa Senhora nos propõe. Que Nossa Senhora e o padre Cafarel 
intercedam por nós para que Deus aumente a nossa Fé e nos ajude a viver o que com 
as palavras professamos. 

 

Parede 5 

Do catecismo da Igreja Católica respondemos à questão porque é que no homem 

existe o desejo de Deus (nº 2), percebemos que no homem por natureza e vocação 

existe um ser religioso capaz de entrar em comunhão com Deus é por isso que este 

vínculo íntimo e vital com Deus confere ao homem a sua dignidade fundamental. 

A procura do conhecimento tenderá a ter a dimensão da realização cientifica orientada 

para a evolução e a descoberta tecnológica e a dimensão espiritual que procura sem 

cessar Deus. 

O Homem capaz de Deus sente o desejo de conhecimento age no mundo deixando a 

sua marca histórica mas não esquece Deus nem diz que o não conhece porque se 

assim for a plenitude da verdade e da felicidade não estão presentes no homem existe 

apenas a realização parcial que não está de acordo com a sua verdadeira essência 

A porta da Fé (Porta Fidei) introduz-nos na vida de comunhão com Deus e permite a 

entrada na sua Igreja, ela está sempre aberta para nós. È possível cruzar este limiar 

quando a Palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que 

transforma. 

Sucede com muita frequência que os cristãos sentem maior preocupação com as 

consequências sociais, culturais e políticas da fé do que dar testemunho de um 

verdadeiro filho de Deus. No passado recente era possível reconhecer um tecido cultural 

unitário amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por 

ela inspirados, hoje o terreno é árido devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas 

pessoas. Não podemos deixar que o sal se torne insípido e a luz fique escondida. 

Somos desafiados a dar testemunho, a percorrer o caminho do êxodo vamos acreditar 

em Jesus e a beber na sua fonte “ dá-me de beber!”, “Trabalhai não pelo alimento que 

desaparece mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna “. 
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Não nos devemos sentir incapazes da missão mas entregar-nos com plena liberdade 

ao trabalho frutuoso do Espírito Santo para que a verdadeira liberdade possa 

acontecer. 

Sofremos mas temos esperança, caímos mas Deus perdoa-nos, está sempre à espera 

que não nos cansemos de lhe pedir perdão pelas nossas faltas. Lembramos o exemplo 

de Moisés que por saber ouvir a Palavra de Deus e a ter perseverado conduziu o povo 

para uma aventura tão arriscada e que podia ser fatal e desastrosa. Deus manifesta-se 

nas situações de verdadeira calamidade e aceita morar na Tenda para caminhar á 

frente do seu povo.      

Nós casais de Nossa Senhora devemos renovar a Igreja com o nosso testemunho 

alicerçado no conhecimento dos factos que são a prova real da nossa Fé e darmos aos 

outros a oportunidade de conhecimento de Deus como uma dádiva sobrenatural 

necessária á salvação e a descoberta do principio e do fim porque é em Deus que tudo 

começa e tudo acaba. 

Mencionemos agora alguns factos que contribuíram para a nossa Fé: 

Pela Fé Maria Acolheu a palavra do anjo 

Pela Fé os Apóstolos deixaram tudo para seguir o Mestre 

Pela Fé os discípulos formaram a primeira comunidade reunida á volta dos apóstolos, 

na oração na celebração da Eucaristia punham em comum aquilo que possuíam para 

acudir ás necessidades dos irmãos 

Pela Fé os mártires deram a sua vida 

Pela Fé homens e mulheres consagraram a sua vida a Cristo 

Pela Fé homens e mulheres confessaram a beleza de seguir O Senhor Jesus 

Pela Fé, vivemos nós equipa de Nossa Senhora reconhecendo o Senhor Jesus vivo e 

presente na nossa vida e na história 

A Fé sem caridade não dá fruto 
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Creio na Ressurreição de Jesus como acontecimento central da vida de um verdadeiro 

cristão e recordemos que morreu por nós como cordeiro imolado e nos resgatou do 

pecado e não se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de lhe pedir perdão.  

Jesus, nós confiamos em Ti!  

 

Parede 6 

Reflexão sobre o ANO DA Fé: Vivência e Testemunho das Equipas  

A caminhada que temos vindo a realizar no seio da equipa tem contribuído decisivamente 
para o crescimento e amadurecimento da nossa fé. Reconhecendo que a fé é a nossa 
relação mais próxima com Deus, vivê-la em casal e com os outros elementos da equipa, 
através dos pontos de esforço das ENS, atribui-lhe uma nova dimensão, pelo permanente 
desafio às nossas certezas e simultaneamente esclarecimento das nossas dúvidas e 
inquietações, fortalecendo e enriquecendo a nossa sempre imperfeita adesão a Cristo. 

As Equipas de Nossa Senhora colocam-se sob a protecção da Virgem Maria, que nos 
abre a grande porta da fé, quando, “pela fé, Maria acolheu a palavra do Anjo e 
acreditou no anúncio de que seria Mãe de Deus na obediência da sua dedicação” (cf. 
Lc 1, 38). 

Este Ano da Fé representa uma excelente oportunidade para nos empenharmos, com 
todo o nosso coração, na reflexão, estudo e redescoberta da nossa fé. 

Como diz Bento XVI “A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um 
sentimento constantemente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se 
mutuamente, de tal modo que uma consente à outra realizar o seu caminho”(PF n.14). 

Conscientes de que a nossa disponibilidade poderia ser muito mais abrangente no 
serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, gostaríamos de salientar, das experiências 
vividas nos movimentos e atividades em que estamos envolvidos, o grande problema 
da solidão e de como seria importante estimular e promover iniciativas para atender à 
solidão dos que nos estão mais próximos, tanto no âmbito familiar e como no da 
comunidade mais alargada.  

Constatamos que vivemos situações novas e que estamos em época de mudança, sendo 
tocados de perto por novos desafios de partilha, aos quais tentamos corresponder. 
Felizmente têm proliferado múltiplas iniciativas, mas verificamos que a desarticulação 
entre elas poderá comprometer a eficácia do fim para que foram criadas. 
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Procuremos ter sempre presente as palavras de Jesus que exprimem “um convite 
perene a devolvermos aquele amor com que Ele cuida de nós. É a fé que permite 
reconhecer Cristo, e é o seu próprio amor que impele a socorrê-Lo sempre que Se 
faz próximo nosso no caminho da vida.” (PF n. 14). 

Também hoje ainda é necessário, diz Bento XVI “redescobrir o caminho da fé para fazer 
brilhar com evidência sempre maior as alegrias e o renovado entusiasmo do encontro 
com Cristo” (PF n. 2a). 

A Palavra de Deus motiva-nos a uma convivência unida, fraterna e harmoniosa. 
Esforcemo-nos todos, como batizados, católicos, em sermos realmente discípulos 
missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos Nele tenham vida – “Eu sou o 
Caminho a Verdade e a Vida”(Jo. 14,6).  

Bento XVI indica-nos que a Família " é património da humanidade, e constitui um dos 
tesouros mais importantes de todos os povos. Que ela seja verdadeiramente uma 
escola de fé, palestra de valores humanos e cívicos, lar em que a vida humana nasce e 
é acolhida generosa e responsavelmente". Em relação aos Leigos lembra “que são 
também Igreja, assembleia convocada por Cristo para levar o seu testemunho ao 
mundo inteiro: todos os batizados devem tomar consciência de que foram configurados 
com Cristo Sacerdote, Profeta e Pastor e devem sentir-se co-responsáveis na 
construção da sociedade segundo os critérios do Evangelho, com entusiasmo e 
audácia, em comunhão com seus Pastores.” 

Contudo, sentimos grandes lacunas e mesmo ignorância sobre os conteúdos base da 
nossa fé, tendo já vivido situações em que não fomos capazes de argumentar 
convincentemente para esclarecimento ou defesa da nossa fé. “Como se pode notar, o 
conhecimento dos conteúdos de fé é essencial para se dar o próprio assentimento, isto é, 
para aderir plenamente com a inteligência e a vontade a quanto é proposto pela Igreja” 
(PF n. 10). 

Seria muito útil a organização de iniciativas para aprofundar o conhecimento da fé, 
seguindo as indicações de Bento XVI, as quais assentam em dois pilares “na 
redescoberta do Concílio Vaticano II - bússola a seguir …. pode ser e tornar-se cada 
vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da Igreja” (PF n. 5), e 
o “estudo sistemático dos conteúdos da fé (Catecismo da Igreja Católica) norma segura 
para o ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão 
eclesial” (PF n. 11), bem como outros documentos através dos quais “se ofereçam à 
Igreja e aos crentes algumas indicações para viver, nos moldes mais eficazes e 
apropriados, este Ano da Fé ao serviço do crer e do evangelizar”. 

Sem fé onde é que estaríamos!!! 

Atravessando a porta da fé, progressivamente, vamos dando conta de que esta não se 
baseia em qualquer coisa secundária do nosso viver. Pois, certamente, a fé sustenta 
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de modo particular os que atravessam momentos difíceis, ajudando a ultrapassá-los e 
a colocá-los num horizonte mais amplo. A fé não nos dispensa dos passos normais que 
humanamente devemos dar e do nosso compromisso com a vida. Porém, em tudo e 
para tudo confere sentido e oferece razões para ser ou não ser, para fazer ou não 
fazer, para viver e conviver. 

A certeza de que para nós Deus existe, que, nos ama e que nos convida a amá-lo, tem 
sido a nossa confiança e o nosso sentido de vida em todas as relações com o outro. 

Atendendo aos limites da nossa natureza pecadora procuramos sempre atender aos 
pedidos por uma fé viva, ela própria acolhimento do amor, para que a nossa caminhada 
nos conduza à purificação das nossas expressões do amor de Deus, para que o outro 
se sinta amado por um sentimento não só humano, mas também purificado no amor de 
Deus.   

O Movimento das ENS deve continuar a ser sinal de esperança e fermento de novas 
gerações. O desafio que lhe é colocado, dada a sua condição de Igreja doméstica, na 
unidade e fidelidade a Cristo neste Ano da Fé, deve promover e apoiar iniciativas 
específicas, sempre em estreita colaboração com as paróquias em que estão inseridas. 

A formação, a oração e a cultura são, em nosso entender, as três grandes áreas 
essenciais das ENS. No domínio da formação destacamos como meios para o estudo e 
desenvolvimento da fé, a organização de debates e encontros sobre o estudo dos 
documentos do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica. 

Relativamente à oração, além da sua prática em casal e em família, a missa, a 
adoração Eucarística, os retiros e as peregrinações, são também meios privilegiados 
para o fortalecimento da fé. 

Quanto à cultura os concertos de música clássica e sacra, e as exposições de arte sob 
a temática da fé revestem também a condição de eventos igualmente preciosos para a 
sua redescoberta. 

Assim, há que vencer as nossas inércias e comodismos que tantas vezes têm tolhido 
os resultados das iniciativas que as ENS tão empenhadamente procuram realizar. 

O recurso a técnicas e metodologias de comunicação mais agressivas poderá ser o 
instrumento mais adequado para a motivação urgente dos casais no sentido de todos, 
com o novo fôlego, “ voltarmos a Deus, ao Deus de Jesus Cristo”. 

“À Mãe de Deus, proclamada «feliz porque acreditou» (cf. Lc 1, 45), confiamos este 
tempo de graça”.(PF n.15)  
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Parede 7 

ANO DA FÉ 

O ano da fé, iniciativa do Papa Bento XVI seguramente inspirado pelo Espírito Santo, 

surge num momento oportuno da Igreja.  

Os fiéis são por isso chamados a pensar na sua fé e nos desafios que advêm de uma 

fé comprometida. O Papa convida-nos a reencontrar a alegria de crer e o entusiasmo 

de comunicar a nossa fé. 

Estes dois convites, se levados a sério e com humildade, conduzem-nos ao verdadeiro 

sentido do que é ser cristão e ajudam-nos a viver uma vida coerente. 

É a oração que nos ajuda a ter um olhar de fé sobre os acontecimentos do dia-a-dia 

permitindo a recuperação da autenticidade do nosso testemunho que é dado não só 

pela transmissão da Boa Nova, como também pela vida coerente com a fé que 

professamos, isto é, sermos “bonus odor Christi”. 

A equipa de Nsª Srª ajudam-nos a concretizar este caminho de fé. 

Prova disto, é o exemplo dado por um casal da nossa equipa. 

“Quando há alguns anos, já não sei quantos, aceitámos entrar para as ENS, embora já 

praticantes e convictos da nossa fé, a nossa caminhada de fé, se é que existia, era 

muito incipiente. 

No meu caso particular a prática religiosa limitava-se ao cumprimento dos mínimos, ou 

seja, à participação na eucaristia dominical. A minha abertura aos outros, se excluirmos 

os mais chegados, era nula. 

Ao entrarmos nas equipas deparamo-nos com um nível de exigência que, sendo nós 

claramente livres de aderir ou não a essa exigência, nos desafia e nos estimula a 

pormo-nos a caminho. Vamos percebendo que a fé, sendo uma graça de Deus (um 

dom), é também um processo. Deus não nos serve a papinha já mastigada. Pede o 

nosso envolvimento e o nosso esforço. 
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As equipas, e o seu método, ajudaram-nos a direcionar esse esforço, e a criar hábitos 

e rotinas que nos têm grandemente facilitado o caminho ao encontro deste Deus que 

nos ama, e nos pede que O amemos de volta. 

É claro que este caminhar tem consequências. Não se fica na mesma quando se 

escuta regularmente a Palavra de Deus, ou quando se busca diariamente o encontro 

com o Ressuscitado através da oração/meditação. Cristo, como Ele próprio nos 

prometeu, caminha connosco. Vai criando no nosso interior a apetência para querer 

mais, para amar mais, e para sairmos de nós mesmos e das nossas seguranças e 

confortos. 

Com o passar do tempo começamos a estar mais disponíveis. Primeiro para os outros 

casais da nossa equipa, com quem criamos laços que nos pareceriam impossíveis que 

viessem a existir, e a ser tão fortes, com pessoas que algum tempo antes não nos 

eram nada. Mas o caminho continua, Deus continua a trabalhar em nós, e chega o 

momento em que é preciso mais, em que a exigência muda de nível, e em que, por 

assim dizer, nos pomos a jeito. E quando nos pomos a jeito Ele aproveita, e manda 

novos desafios. É a participação na equipa do sector, as pilotagens as equipas de 

jovens, para alguns a catequese, etc. Uma coisa é certa, até agora nunca nos 

arrependemos de ter dito que sim. Em todos os desafios que nos foram sendo 

colocados saímos sempre a ganhar. Recebemos sempre muito mais do que damos. 

Mas há mais, a vocação à santidade, e é disso que se trata, é um caminho que nunca 

está completo, é sempre possível fazer mais e melhor. Cristo pede-nos que sejamos o 

rosto visível do Seu amor, para todos os outros, mas principalmente para os mais 

destituídos, para os mais sós, para aqueles a quem Ele próprio chama os mais 

pequenos do Reino. Só temos que estar atentos e disponíveis. As oportunidades 

surgirão. E as recompensas são indescritíveis. Ponham-se a jeito. “ 
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Parede 8 

Testemunho – Ano da FÉ 

Reflexões 

- Na situação grave e de emergência em que vivemos, torna-se necessário construir uma 

nova cultura, fundada no que é verdadeiramente o ser humano, cuja interioridade aponta 

para uma dimensão de Transcendência que exerce uma função de alicerce e de horizonte 

rumo ao qual se deve caminhar. Este percurso é um percurso de refontalização na fé que, 

além de dinamizar a cultura, quebra o círculo em que a razão tende a enredar-se1. 

- A experiência da fé é a experiência de uma relação com o absolutamente 

Transcendente (com Deus), vivida no contexto da vida quotidiana da pessoa; ocorre no 

interior de um processo, onde a vida da pessoa se transforma no decorrer de uma 

atitude dialógica perante os acontecimentos.   

- A fé não é só algo de experiencial, algo de pessoal, mas é algo de intersubjectivo, 

porque o nosso ser não é apenas consciência de si, mas relação ao outro; por isso o 

“ide e anunciai” constitui uma missão que contém um carácter vinculativo, intrínseco à 

própria fé; esta reveste-se de um carácter único que é a sua dimensão relacional, uma 

adesão subjectiva a algo afirmável no interior de uma relação2, sem qualquer razão 

                                                             
1 “Pela razão o homem atinge a verdade, porque, iluminado pela fé, descobre o 

sentido profundo de tudo e, particularmente, da própria existência” (Fides et Ratio, 

20); “A fé aperfeiçoa o olhar interior” do homem (Fides et Ratio, 16).  

2 O saber da Transcendência conduz o eu à sua plenitude através de mediações, 

sobretudo a de uma concreta relação interpessoal. “O que se busca é, sobretudo, a 

verdade da própria pessoa: o que ela é e o que manifesta do seu próprio íntimo. De 

facto, a perfeição do homem não se reduz apenas à aquisição do conhecimento 
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objectiva, mas com a razão de uma esperança, em que sentimos que precisamos de 

Alguém, exactamente para justificar as grandes alegrias e as grandes tristezas que 

ocorrem na nossa vida, num esforço de totalização, em ordem a, um dia, podermos 

contemplar o rosto de Deus, através da realização da santidade. 

- Aprofundar a relação com Deus, proposta de base das ENS, é uma aventura da fé, 

que tem a sua génese num testemunho dado e recebido no interior de uma 

comunidade, com a mediação da componente pessoal da resposta livre e individual3.  

- A definição do S. João da Cruz da fé, como “hábito do espírito obscuro e certo”, 

caracteriza bem a fé como algo que se vai conformando no nosso espírito ao longo do 

tempo; obscuridade, porque não pode ser completamente objectivada; certeza, na 

medida em que, como algo de fundamental, informa o nosso conhecimento das coisas. 

Segundo o Pe. António Vieira, “(...) é necessária a fé, a qual supre as deficiências da 

                                                                                                                                             
abstracto da verdade, mas consiste também numas relação viva de doação e 

fidelidade ao outro. Nesta fidelidade que leva à doação, o homem encontra plena 

certeza e segurança. Ao mesmo tempo, porém, o conhecimento por crença, que se 

fundamenta na confiança interpessoal, tem a ver também com a verdade: de facto, 

acreditando, o homem confia na verdade que o outro lhe manifesta” (32). Por outro 

lado, porque a fé se experimenta, sempre, como um acontecimento encarnado e, 

nela, a história humana não é um mero acidente, é bom não esquecer que também a 

razão, na sua busca, tem necessidade de ser apoiada por um diálogo confiante e 

uma amizade sincera” (Fides et Ratio, 33).  

3
 Não podemos contentar-nos com a mera relação a nós mesmos, pois não somos o 

nosso próprio sentido.  
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ciência, penetrando nos mistérios divinos e conhecendo-os, não com evidência, mas 

obscuramente”4.  

- O conhecimento, resultante da fé, transparece na linguagem5 e no dizer puro 

enquanto testemunhas do Infinito, numa “transparência sem opacidade”. 

- Na questão da relação fé/razão6, os instrumentos de construção da espiritualidade, 

propostos pelas ENS, ajudam-nos a perceber que a fé não só não está contra, mas, 

pelo contrário, afirma a liberdade e a dignidade do homem. A liberdade é, 

naturalmente, condição e raiz de fé; é da liberdade que nasce a dúvida, inserta no 

coração da fé, pois fé que não duvida é morta. 

- O Cristianismo, sendo uma mensagem de luta7 na defesa da humanidade do homem, 

é totalmente baseado na convicção da fé, no homem Jesus de Nazaré (crucificado e 

ressuscitado), identificado simultaneamente como Filho de Deus e Salvador dos 

homens; uma das formulações desta convicção de fé traduziu-se no vocabulário e na 

                                                             
4
 P.e António Vieira, Clavis Prophetarum, Biblioteca Nacional, Lisboa, 2000, 

p.299. 

5 Na procura e no questionamento operados pela razão, a linguagem não é unívoca, 

tornando-se, por isso, primordial a voz do silêncio, no âmago da fé, enquanto 

processo culminante de o eu aceder a Deus.  

6 A busca da verdade só pode realizar-se, humanamente, através do esforço 

conjugado das “duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da 

verdade” (Fides et Ratio, Introdução).  

7
 Cf. Miguel de Unamuno, em A agonia do Cristianismo (ed. esp. La Agonia del 

cristianismo, Alianza Editorial, Madrid, 1992.   
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conceptualidade da Incarnação, na qual consiste a natureza mesma do Cristianismo; o 

prólogo do Evangelho de S. João exprime a fé cristã dizendo que o Verbo de Deus, o 

Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que é Deus, colocou a sua morada entre nós, 

tornou-se homem, fez-se carne. Para que tivéssemos a vida em abundância, para que 

a nossa alegria fosse perfeita, para que fôssemos salvos do pecado e da morte. 

- A noção de Incarnação constitui o coração da fé cristã; esta afirma a revelação de 

Deus Salvador em Jesus Cristo. E o fenómeno/facto cristão é constituído pelo conjunto 

de manifestações e de expressões histórico-sociais e histórico-culturais da fé em 

Cristo. 

- O último esforço de grande parte do pensamento contemporâneo reconhece a 

legitimidade, o valor e a necessidade da mensagem cristã para resolver o problema do 

homem. Sem ela, o homem não é só um mistério; é um absurdo. O Cristianismo 

“ressitua” a nossa angústia, habituando-nos a ver, com outros olhos, a realidade do 

real, na medida em que a fé identifica os postulados nucleares da natureza humana. O 

Cristianismo é um valor do espírito universal que tem as suas raízes no mais íntimo da 

realidade humana; por isso, deve denunciar todas as situações violadoras dos direitos 

do homem e da sua dignidade. 

- A nossa afirmação de fé implica, necessariamente, um Cristianismo atento aos 

homens de hoje, recusando o individualismo, trilhando caminhos de verdade, de 

pobreza e de humildade, independente dos poderes constituídos, centrado num 

pensamento voltado para o longe e para a distância, lutando, com coragem, contra 

todo o tipo de exclusões, na sociedade em que estamos inseridos, tomando decisões 

em tempo útil, rasgando novos rumos em favor do homem, da paz e da justiça, de 

modo a abrir-se às necessidades da cultura, no tempo presente. 
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- Para nós, cristãos, orientados pela fé, o grande desafio que hoje se nos coloca é viver 

a experiência de Deus, dando testemunho, em ordem a construir uma sociedade 

renovada, pois a experiência cristã, quando autêntica, tem de ser transformante uma 

vez que toda a experiência religiosa autêntica contém uma conversão, no sentido de 

que o homem se volta para Deus, desviando-se daquilo que é obstáculo a esta 

orientação8. 

- Na vida cristã, individualmente, a cada um é pedida uma constante atitude de 

reflexão, uma vida quotidiana de oração e que cada um faça da sua vida um 

permanente serviço aos outros, construindo o coração de um mundo sem coração.  

 - A nossa atitude de fé, enquanto membros das ENS, obriga-nos a estar na linha da 

frente da modernidade, na defesa dos valores fundamentais em ordem à construção do 

“mundo novo” que Cristo anunciou, aliando o saber ao saber fazer, com rigor, exigência 

e selectividade, atendendo aos múltiplos interesses do ser humano, com uma 

preocupação extrema pela realização do bem comum, sendo testemunhas exemplares 

de um novo plano de cultura e de uma nova mentalidade; numa altura em que o 

económico domina o social, porque professamos a fé em Cristo, temos de lutar para 

que a sociedade seja radicalmente mais justa e solidária, numa opção consciente em 

favor da vida, porque a vida é a base de todos os valores e um dom que compensa 

todos os sacrifícios. 

 

                                                             
8 Os homens de hoje não podem perder a paixão pela verdade última nem o anseio 

de pesquisa, unidos à audácia de descobrir novos percursos. A fé incita a razão a 

sair de todo o isolamento e a abraçar de bom grado qualquer risco por tudo o que é 

belo, bom e verdadeiro.  
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Parede 10 

Caros equipistas, 

Na Parede 10 fala-se muito da fé cristã e também de outros credos. Também já 

falámos um pouquinho da iniciativa de Bento XVI de proclamar 2013 Ano da Fé. Este 

texto é sobretudo o resultado da reflexão de um dos casais, que o submeteu aos 

restantes para revisão. Tem muito presente a mensagem de Bento XVI para a 

quaresma de 2013 que começa por dizer que “a celebração da Quaresma, no contexto 

do Ano da Fé proporciona-nos uma preciosa ocasião para meditar sobre a relação 

entre fé e caridade: entre o crer em Deus, no Deus de Jesus Cristo, e o amor, que é 

fruto da ação do Espírito Santo e nos guia por um caminho de dedicação a Deus e aos 

outros.” Sobre esta relação já conversámos numerosas vezes na nossa equipa, que na 

sua heterogeneidade, costuma entender-se razoavelmente nesta matéria. Também é 

pacífica a resposta à primeira questão colocada. A pertença às ENS, cria uma 

oportunidade, por vezes única no mês, onde através da oração, da entreajuda fraterna 

e da presença de um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé. 

Muitos na equipa entendem a fé como resposta ao amor de Deus, como sublinha o 

Papa Bento XVI acrescentando «Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, agora o 

amor já não é apenas um “mandamento”, mas é a resposta ao dom do amor com que 

Deus vem ao nosso encontro».  

A fé faz-nos reconhecer os dons que o Deus bom e generoso nos confia; a caridade fá-

los frutificar e já temos meditado sobre este conceito: A caridade como vida na fé. 

Também em tempos falámos da carta de Tiago que dirigindo-se a uma comunidade em 

concreto defendia “ A fé sem caridade não dá fruto, e a caridade sem fé seria um 

sentimento constantemente a mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se 

mutuamente, de tal modo que uma consente à outra realizar o seu caminho. De facto, 

não poucos cristãos dedicam amorosamente a sua vida a quem vive sozinho, 

marginalizado ou excluído, considerando-o como o primeiro a quem atender e o mais 

importante a socorrer, porque é precisamente nele que se espelha o próprio rosto de 

Cristo”.  

Também Bento XVI realça o entrelaçamento indissolúvel de fé e caridade e cita um 

texto de S. Paulo escrito aos efésios onde se defende que «É pela graça que estais 
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salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós; é dom de Deus; não vem das obras, 

para que ninguém se glorie. Porque nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, 

para vivermos na prática das boas ações que Deus de antemão preparou para nelas 

caminharmos». Nos tempos presentes os leigos e sobretudo os casais cristãos são 

chamados a dar testemunho da sua fé pela coerência da sua vida. Uma vida coerente 

com os valores cristãos de um casal / família parece ser hoje em dia, uma forma mais 

forte e credível de fazer chegar o Evangelho a muitas pessoas e meios sociais que o 

anuncio ou pregação do clero, com as metodologias tradicionais, ou mesmo com as 

novas tecnologias da informação. Também pela palavra e pelo exemplo podemos ser 

evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, a Igreja e o Santo Padre nos 

pedem, no seio dos casais e das famílias, na nossa família, tanto nuclear como 

alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja, ou junto dos que não creem em 

Cristo. Na Parede 10 sempre se entendeu que a fé deve orientar o nosso agir em 

casal, na família, na comunidade, na profissão e na cidadania. 

Na última parte desta mensagem o Papa defende que “A fé convida-nos a olhar o 

futuro com a virtude da esperança, na expectativa confiante de que a vitória do amor de 

Cristo chegue à sua plenitude. Por sua vez, a caridade faz-nos entrar no amor de Deus 

manifestado em Cristo, faz-nos aderir de modo pessoal e existencial à doação total e 

sem reservas de Jesus ao Pai e aos irmãos”. Estes sentimentos não são 

experimentados na equipa da mesma forma ou intensidade, mas estão muito presentes 

em quase todas as reuniões. Com mais ou menos Fé, mais ou menos dóceis à ação do 

Espirito, a Parede 10 vai caminhando há 21 anos, com entreajuda, amizade e respeito 

por cada um dos seus membros, respeitando também as suas dúvidas, certezas, 

projetos e diferenças. Assim neste tempo tão carente da presença de Cristo vamos 

estando disponíveis, em graus e formas diferentes, para o serviço à Igreja, do 

Movimento e dos outros bem como à partilha generosa com os que connosco 

caminham. 

A última questão é talvez a mais difícil para casais cristãos comprometidos nas 

vertentes profissionais, familiares e outras. Falta tempo e por vezes convicção, para 

pensar em novas abordagens a empreender para transmitir e proclamar a Fé, 

particularmente fora seio das famílias, nas nossas comunidades e nos nossos meios 

sociais secularizados. 
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 (Obs: o texto não segue o Acordo Ortográfico) 

Parede 12 

ANO DA FÉ – VIVÊNCIAS E TESTEMUNHOS DAS EQUIPAS - PAREDE 12 

Na nossa equipa alguns casais acham que fazer parte das ENS ajuda a crescer na fé 

na medida em que a nossa vivência da fé se centra essencialmente na vida em família 

e na tentativa de procurar ver Cristo nas pequenas coisas do dia-a-dia: na educação 

dos filhos, na dedicação à família alargada, no nosso trabalho, no meio social… A 

pertença às ENS lembra-nos que é preciso muito mais do que isto e que por vezes 

precisamos de nos desinstalar do nosso pequeno mundo para nos abrirmos ao 

Movimento que muito tem para nos dar. Outros consideram que as Equipas ajudam-

nos a não nos perdermos do caminho que nos leva a Cristo, permitindo-nos 

mensalmente olhar para nós e redireccionar. E outros ainda julgam que precisamente 

na pergunta lançada está a resposta pretendida pois é através da oração, da ajuda 

fraterna e da presença do sacerdote que a nossa fé é enriquecida, fortalecida e cresce, 

tanto no casal como em toda a família nuclear. 

Quanto à disponibilidade do serviço à Igreja vai variando ao longo dos tempos e das 

fases de vida em que estamos. Mas de um modo geral essa receptividade tem-se 

manifestado através dos diversos serviços na própria paróquia como catequistas ou 

ministros da Comunhão; nos escuteiros com funções de chefia junto dos jovens; nas ENS 

ao serviço de Sector ou ainda acompanhando e orientando as EJNS. Aliás, a partilha 

generosa foi manifestada de um modo muito marcante por todas as equipas do Sector 

Cascais A ao participarem massivamente na acção «Cabaz do Amor», no Natal passado. 

Os desafios que nos são lançados encerram, muitas vezes, verdadeiras dádivas, 

escondidas sob trabalho, entrega e esforço, aspectos que têm que, necessariamente, 

fazer parte do caminho do cristão. 

Para levarmos os outros à Fé há que, antes de mais nada, cimentar bem a nossa, com 

a ajuda da oração e dos sacramentos. Depois é só sermos nós próprios, seguirmos 

Cristo e não esconder que o fazemos. É importante também a nossa disposição para a 

caridade, através do estar atentos a todas as pessoas que nos rodeiam pois como diz o 

Papa Bento XVI na mensagem desta Quaresma «…a maior obra de caridade é 

precisamente a evangelização». Acrescentamos que a nossa melhor forma de 
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evangelização é o exemplo, a coerência e a alegria que colocamos em tudo o que 

fazemos. 

 Em resposta ao ponto seguinte que nos é colocado, só podemos dizer que a fé tem, 

obrigatoriamente, que orientar o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 

profissão, na cidadania. Só assim é possível viver a palavra de Deus. 

E por último, as principais dificuldades de vivência da fé são para alguns casais da 

Parede 12 as que advêm da educação dos filhos, segundo valores que para nós são 

fundamentais, mas para eles nem sempre são apelativos. Outros casais consideram 

como principais dificuldades as que resultam confronto com um mundo, cada vez mais, 

sem presença de Deus, que enfatiza o "eu", fomenta o egoísmo e desaprendeu o 

verdadeiro significado do amor. 

E é este o contributo da Parede 12 para o Ano da Fé! 

 

 

Parede 14 

O Padre Henri Caffarel, em cujos contributos centraremos, essencialmente, a nossa 

reflexão, orienta-nos, na sua Carta mensal, de Novembro de 1948, relativamente à 

vocação e objetivos dos Casais que aderem e pertencem ao Movimento das ENS: «… 

Nas Equipas de Nossa Senhora, é preciso visar o essencial. As trocas de pontos de 

vista, as amizades sólidas, a entreajuda material e moral, nada disso é o objetivo 

principal. O essencial é procurar Cristo…. Infelizmente, as palavras estão gastas; 

receio que a expressão “procurar Cristo” não desperte em vós senão um eco muito 

fraco…» 

O Fundador do Movimento das ENS encontra-se, por certo, repleto de razão. Os 

conturbados tempos que atravessamos materializam uma realidade quotidiana, nas 

nossas vidas, suportada no profundo e global vazio de valores dos tempos modernos, 

fazendo-nos perder alguma força nas convicções e atenuando a procura de objetivos 

de vida essenciais. 
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Enquanto seres Humanos somos, inúmeras vezes, impelidos a procurar nas nossas 

Equipas de base e até nas estruturas do próprio Movimento, desígnios diversos 

daqueles que efetivamente fundamentam o racional da pertença, i.é. o aprofundamento 

da espiritualidade e do amor conjugal e, consequentemente, a procura e o encontro 

permanente com Jesus Cristo (ou seja, o constante e sólido aprofundamento da Fé 

Cristã). 

Não chega, quanto a nós, que a pertença às ENS seja, exclusivamente fundamentada 

em motivos que, embora possam revestir-se de grande nobreza, nos desviam do 

essencial, do verdadeiro plano que Deus tem para nós. Analisemos o que Henri Caffarel 

tem para nos dizer a esse respeito: 

«Se vos falo destas Jornadas (Casais Responsáveis), não é tanto para vos convidar a 

cantar vitória mas antes para vos pedir que intensifiqueis o esforço. E, antes de mais, 

que aponteis na direção correta. Quero dizer, que façais bem o discernimento do 

objetivo a fim de tenderdes para ele. E qual é esse objetivo? 

 Será a entreajuda fraterna, no plano material e no plano espiritual? — Nunca é 

demais repetir: amai-vos e ajudai-vos é a lei de Cristo. Mas, no entanto, não é 

esse o nosso objetivo nº 1. 

 Será o estudo do pensamento cristão? — Nunca ele será demasiado incentivado: 

não há cristianismo sem uma fé esclarecida, alimentada, viva. Mas, nas Equipas, 

também não é este o objetivo nº 1. 

 Será a aprendizagem da oração? — Este papel importante dado à oração é, de 

facto, um aspeto característico das nossas Equipas. Mas, mais uma vez, não é 

esse o objetivo nº 1. 

O objetivo nº 1, embora englobando estas metas, excede-as e ultrapassa-as: é a união 

a Cristo. União a Cristo significa: Imitação de Cristo, em todas as horas e em todas as 

atividades da vida; Comunhão na paixão e na vitória de Cristo; Identificação com 

Cristo, até poder afirmar, com S. Paulo:” já não sou eu que vivo, que amo, que sofro, 

que rezo: é Cristo que em mim vive, ama, sofre e reza». 

Viver com e nas ENS é, assim, no todo que deve ser a vida Cristã, uma caminhada de 

desafios e oportunidades constantes, na procura do alinhamento de objetivos para o 
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desenvolvimento da Fé, o encontro e comunhão com Deus conduzindo, 

consequentemente, à união com Cristo. 

As Equipas proporcionam-nos, quer enquanto Indivíduos, quer na unidade do Casal, 

uma fonte inesgotável do “saudável alimento da fé”. E este alimento é - 

salvaguardando o respeito fraterno pela diversidade espiritual e intelectual de cada 

indivíduo - o profícuo fruto da convergência, contributo da diversidade dos Casais, da 

orientação dos Conselheiros Espirituais e, cremos, do profundo amor que Cristo tem 

por nós (o qual, muitas vezes sem o percebermos, nos ilumina constantemente). 

Em perfeita consonância com estes objetivos e com a Doutrina de Amor de Cristo, os 

tempos correntes “gritam por nós” Cristãos, bem como por todos os “Homens de Boa 

Vontade”. A caridade, que o Novo Testamento designa com o termo grego ágape, é 

aquele amor que é a própria vida de Deus e que Deus comunica aos seus filhos 

através do baptismo. É a marca distintiva dos filhos de Deus. 

Referenciando, novamente, Henri Caffarel: «Hoje quero dizer-vos por que é que é tão 

importante que a caridade aumente sem cessar nas vossas equipas. 

1.º Uma Equipa de Casais deve ser, antes de mais, uma escola de caridade. 

Quando alguns casais se exercitam na entreajuda e no amor fraterno, pouco a 

pouco o coração dilata-se. E, gradualmente, o seu amor estende-se à casa, ao 

bairro, ao país… até chegar às mais longínquas paragens.  

2.º É importante construir uma Igreja em que, dia e noite, o Cristo eucarístico vá 

permanecer. Não é menos necessário à cristandade fundar equipas de 

caridade… Onde está o amor fraterno, aí está Jesus Cristo. “Onde estiverem 

dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles”.  

3.º Presença de Cristo é também presença da Igreja. A Igreja está onde os cristãos 

se amam. Mas, escusado será dizer, ela só está presente numa comunidade de 

cristãos se essa comunidade estiver presente na Igreja, dedicada ao serviço da 

Igreja.  
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4.º É extraordinário o poder dos cristãos quando estão unidos: “Se dois de entre 

vós se unirem, na Terra, para pedir qualquer coisa, hão-de obtê-la de meu Pai 

que está no Céu”.  

5.º O amor fraterno é uma fonte espiritual excecionalmente fecunda. À sua volta o 

deserto floresce….  

6.º Um êxito de caridade fraterna é uma mensagem de Deus aos homens... Não há 

discurso sobre Deus que seja mais eloquente e mais persuasivo do que o 

espetáculo de cristãos que “são um” como o Pai e o Filho são Um». 

E é neste perfeito contexto que, sem deixar de perseguir o objetivo essencial do 

Movimento, nos deveremos permitir ser conduzidos pela oportunidade que Deus nos 

concede de nos “desafiarmos”, quotidianamente, à prática da Caridade, a qual se 

consubstancia, sempre, em atos de amor incondicional ao Próximo. 

 Mitigar a fome, o sofrimento, e té o desespero de muitas pessoas é algo que, 

através da força criadora de Deus geradora de um forte empenhamento dos 

Casais, estará ao alcance de muitas Equipas, sem desvirtuar o seu objetivo 

essencial. 

 A nível individual, estarmos disponíveis para ouvir quem necessita de ser 

ouvido (na rua, no âmbito das nossas responsabilidades profissionais, em outro 

contexto qualquer) pode ajudar e incutir uma nova esperança num outro Irmão 

em desespero. Por certo, nem sempre conseguiremos transmitir as palavras 

corretas, mas confiantes na inspiração de Deus, deveremos ousar ajudar. 

Consideramos, assim, que os tempos atuais pedem ação. E a verdadeira e construtiva 

ação só pode decorrer da união a Cristo, na misericórdia, no espírito de missão na 

abnegação e entrega a Deus, a qual nos dá a certeza de estar a contribuir para um 

mundo mais solidário. 

Mateus 22:37-40 

«E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 

alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o 

segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 

mandamentos dependem toda a lei e os profetas.» 
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Ao olharmos bem para o exemplo de Cristo, constatamos que a sua missão, embora 

repleta de atos de caridade, foi a completa alteração dos paradigmas existentes à 

época, transmitindo aos homens a “inovadora e complexa” verdade de salvação 

proposta de Deus. Ao revelar-se ao homem, abre-lhe horizontes inigualáveis para o 

espírito humano pois convoca-o a participar na sua própria vida, uma vida de 

comunhão no amor. Não nos admiremos que Deus insira o amor entre homem e a 

mulher no circuito do seu amor, sinal capaz de manifestar e de atualizar o próprio amor 

de Deus pelo homem e, em particular, o de Cristo pela sua Igreja. 

«É no amor entre um homem e uma mulher que se desenvolve e se constrói, 

progressivamente, esta riqueza de significado e esta capacidade de um dia se tornar 

uma manifestação plena da aliança entre Deus e a humanidade. Para que a aliança 

entre um homem e uma mulher se torne imagem da grande aliança divina, deve 

assumir as características da totalidade, da fidelidade, de um compromisso definitivo. É 

um projeto exultante que deve se realizar na simplicidade dos encontros, do diálogo, 

das aspirações e dos compromissos. Ao lado destes casais, existem muitos outros que 

vivem esta busca com entusiasmo; ao lado está Deus que apoia a caminhada, pois 

deseja pôr na história dos homens muitos sinais visíveis e concretos da sua aliança 

com a Humanidade». 

 

Evangelho (Mateus 6,1-6.16-18) 

«Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Ficai atentos para não praticar a 
vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não 
recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus.  
Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. 
Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando 
deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo 
que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a 
recompensa. 
Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas 
sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. 
Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando 
orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu 
Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.  
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Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o 
rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. 
Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando 
jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás 
jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está 
escondido, te dará a recompensa». 

 

 

Parede 16 

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO 

Este ano da Fé tem sido vivido pela nossa equipa de uma maneira muito especial. Para 

além de nos desinstalar das nossas rotinas, coincidiu com a entrada de dois novos 

casais na Parede 16. Receber estes casais e partilhar a nossa Fé com eles tem sido 

uma bênção muito gratificante a todos os níveis. A pilotagem dos novos casais foi uma 

maneira fantástica de regressar aos princípios do movimento e refrescar os nossos 

conhecimentos sobre as ENS’s e nosso fundador. 

Na nossa primeira reunião em Setembro, o nosso conselheiro espiritual desafiou-nos a 

procurar viver este ano da Fé de uma maneira diferente. Para além dos temas 

propostas pelo movimento, o Pe. Nuno Coelho foi sugerindo, para cada reunião, um 

tema ligado às catequeses do Papa Bento XVI sobre o ano da Fé. As nossas reuniões 

têm sido animadas por debates profundos sobre o que significa ter fé; como vivemos, 

partilhamos e testemunhamos a nossa Fé.  

Para todos, a nossa pertença a este movimento tem sido, sem dúvida, uma maneira 

formidável para crescemos na Fé. Os temas, as orações, os pontos concretos de 

esforço e o pôr em comum são propostas que nos enriquecem e fortalecem. A 

presença do Pe. Nuno tem sido essencial ao equilíbrio emocional e espiritual desta 

equipa. 

Ao longo dos anos, o nosso compromisso com a Igreja tem sido em crescendo, tal 

como a consolidação da nossa Fé. Claro que temos tido momentos de desânimo e 

episódios marcantes mas com a ajuda da equipa, temos conseguido levar a bom porto 

esta história de amizade e comunhão. 
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A presença de Cristo nas nossas vidas é essencial ao nosso crescimento como cristão 

esclarecido, activo e empenhado. A nossa equipa tem, ao longo dos anos, colaborado 

nas suas paróquias. Testemunhar a nossa Fé no meio ambiente, local de trabalho e 

família é uma tarefa difícil especialmente nos tempos que atravessamos; mas aos 

poucos temos conseguindo alguns “milagres” que nos dão ainda mais força para 

prosseguir este trabalho de evangelização. 

Para concluir, a nossa pertença às ENS tem sido um ajuda considerável ao nosso 

crescimento espiritual e à consciencialização e responsabilização como cristão da 

tarefa de evangelizar, testemunhar e actuar nos meios ambientes que nos rodeiam. 

 

Parede 18 

ANO DA FÉ: Vivência e testemunho 

1 - A pertença às ENS. 

A decisão de aderirmos às ENS foi tomada com a consciência de que este espaço da 

Igreja foi criado para nos ajudar, enquanto casal, a chegar á santidade e, dessa forma, 

à Eternidade. Essa espectativa tem sido cumprida e sentimos que a nossa 

espiritualidade conjugal tem sido enriquecida, mesmo estando inseridos num mundo 

que parece querer afastar-nos da nossa natureza e destino Divino.  

Todos e cada um de nós sabe, no íntimo do seu coração, que pertence a Cristo. No 

entanto, num mundo que parece querer afastar-nos Dele, essa consciência corre o 

risco de desvanecer-se. Sentimos a nossa equipa como uma espécie de porto seguro 

no qual partilhamos os nossos receios e inquietudes e assim percebemos que não 

estamos sós!  O Padre Paulino (antes o Padre Armando), de forma inspirada, vai-nos 

ajudando a encontrar as respostas a essas nossas inquietudes ajudando-nos a 

perceber que, em circunstância alguma, estamos sozinhos, que Deus está connosco! 

2- O serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros. 
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Para a Parede 18 o serviço à Igreja é o serviço ao Senhor nosso Deus e aos nossos 

irmãos sobretudo os mais necessitados. No entanto também sabemos que muitas 

vezes não somos realmente cristãos quando nos esquecemos de quem sofre. 

Sabemos que podemos e devemos fazer mais sobretudo nestes tempos de crise.  

A Parede 18 acompanha as Irmãs do Murtal (embora com pouca assiduidade, para 

sermos honestos...), e ajuda uma IPSS ligada ao apoio a jovens com um donativo 

anual. Tem membros com responsabilidade no Sector que generosamente oferecem o 

seu tempo e empenho ao Movimento. Tem um catequista na Paroquia de Santo 

António do Estoril que leva esta vocação muito a sério. Mas, como S. Mateus escreveu, 

que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, pelo que as ações generosas 

de cada casal ficam apenas entre este e Quem tudo sabe... 

Desejamos que o nosso crescimento no Movimento nos leve a aproximarmo-nos cada 

vez mais de quem precisa de nós. Que nunca esqueçamos que muitas vezes, mais do 

que um donativo ou um saco de roupa, o que temos de mais valioso para oferecer é o 

nosso tempo, é o nosso sorriso, é um olhar nos olhos que diz ao outro que o 

reconhecemos como nosso igual, digno e merecedor do nosso respeito, do nosso 

amor. 

3- Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé? 

Para a Parede 18, a pertença ao Movimento relembra-nos da obrigação de ajudarmos 

os irmãos através da evangelização e transmissão da nossa fé em Jesus Cristo. 

Tentamos fazê-lo através do  exemplo da nossa alegria e felicidade, porque Cristo vive 

em nós. Essa atitude não nos permite viver derrotados perante os desgostos e desaires 

que as circunstâncias da nossa vida nos vão colocando. No seio da nossa família e 

comunidade esperamos ser uma candeia que vai a frente, que ilumina e irradia nos 

irmãos uma luz de esperança. Faze-lo não é fácil, requer fé e oração. Temos que ter a 

humildade de parar e pedir ao Espírito Santo que nos inspire.  

4-O nosso agir em casal. 

Para a Parede 18, a pertença às ENS ajuda-nos a perceber como o homem pertence 

todo a Deus nosso Senhor e a tentarmos ser coerentes enquanto cristãos nas várias 

frentes da nossa vida. A competência e solidariedade no trabalho, o amor e a 
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dedicação na família e na educação dos nossos filhos, o serviço social e político na 

comunidade, são vertentes da nossa vida que devem ser orientadas pela fé uma vez 

que a santidade, sendo um objetivo a atingir, começa no nosso dia-a-dia. Esta 

consciência é especialmente trabalhada quando, em equipa, fazemos a partilha. 

5- Dificuldades e novas abordagens. 

Para nós, Parede 18, a vivência em equipa  tem a função inestimável de potenciar e 

consolidar a nossa fé, reforçando a espiritualidade de cada casal, e consequentemente, 

de cada família. O reforço desta espiritualidade conjugal é alimentado através dos 

desafios de reflexão e diálogo colocados por cada tema que muitas vezes nos obriga a 

sair da nossa zona de conforto. Esta reflexão em casal por um lado, e o dever de 

sentar por outro, são talvez, as principais dificuldades que sentimos mas que temos 

confiança que iremos ultrapassar.  

Na Parede 18 identificamo-nos com o método proposto pelo Movimento. Gostaríamos 

no entanto de ter a oportunidade de refletir sobre temas atuais da sociedade que está 

em mudança acelerada e que nos coloca muitos desafios enquanto cristãos. O 

testemunho e a reflexão em equipa desses temas, com a ajuda do conselheiro 

espiritual, poderiam ajudar-nos a formular juízos e a adotar comportamentos coerentes 

com a nossa fé, numa sociedade que parece querer afastar-nos de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Temos a noção de que esta proposta é de difícil operacionalização mas 

estamos convictos que seria uma grande ajuda para o caminho que cada casal tem de 

fazer neste tempo difícil e conturbado.  

 

Parede 19 

Quase em simultâneo com o início do ANO DA FÉ, proclamado pelo Santo Padre 

(11.10.12), reuniu pela 1.ª vez (22.09.12) a equipa Parede 19, constituída por 7 casais, 

com uma grande diversidade de idades, de proveniências sociais, de atividades 

profissionais, de culturas e práticas religiosas, de anos de matrimónio, de número de 

filhos e de culturas e relações familiares, mas todos animados pelo mesmo objetivo: 

fazer a experiência de uma vida de equipa, com vista ao aprofundamento do 
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sacramento do matrimónio, em resposta ao convite amigo e convincente que lhes foi 

dirigido pelo Casal Responsável de Setor. 

A caminhada de uma equipa em pilotagem é, exatamente, como propõe o Ano da Fé, 

uma busca de Deus, que é Amor, e que nos fez participantes do seu projeto de vida 

partilhada e comunitária. 

A pilotagem de uma equipa é uma forma específica de evangelização, onde vamos 

tomando consciência de que o nosso amor humano não é mais do que uma centelha 

do Amor de Deus, cuja fragilidade e delicadeza requer a ajuda do mesmo Deus, que 

no-la oferece através do Sacramento do Matrimónio, o qual necessita de ser 

permanentemente alimentado, através da ternura, da atenção mútua, da abnegação e 

do perdão, mas também, pela oração, a entre-ajuda e os sacramentos. 

A procura assídua da vontade de Deus, a procura da verdade sobre nós mesmos e a 

experiência do encontro e da comunhão, que constituem as três atitudes a que nos 

conduz a prática dos pontos concretos de esforço, segundo a pedagogia do 

Movimento, balizam a nossa caminhada de fé, em comunidade, com a presença atenta 

e amiga do nosso Conselheiro Espiritual, que nesta pequena igreja torna presente o 

dom precioso do seu Sacerdócio, apesar dos muitos afazeres apostólicos exigidos pela 

sua paróquia. 

Esta caminhada de fé que tem vindo a ser realizada durante a pilotagem pela nossa 

equipa, em sintonia com as recomendações do Santo Padre para a vivência deste Ano 

da Fé, é uma feliz coincidência, que, num esforço catequético, nos fáz mergulhar mais 

profundamente na grande e misteriosa realidade que é a Igreja de Cristo, com a sua 

missão evangelizadora e santificadora. 

Sendo certo que quase nenhum dos casais se conhecia previamente, e apesar das 

limitações de tempo e dos constrangimentos das vidas pessoais e familiares, tem vindo 

a construir-se um grupo humano, de grande diversidade e riqueza, onde circula a 

amizade, a abertura, a franqueza, a confiança, a entre-ajuda e a alegria do encontro. 

A partilha dos pontos concretos de esforço e das três atitudes, bem como o pôr-em-

comum e a oração na equipa tem sido valiosos materiais e instrumentos para a 

construção desta pequena comunidade humana e cristã. 
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Estamos persuadidos de que este tipo de evangelização da família é o veículo mais 

indicado para que a Família se torne aquilo que ela é, ninho da vida humana, escola de 

sociabilidade, célula base da sociedade e da Igreja e da qual depende o futuro da 

própria humanidade. É através da Família evangelizada, que se torna evangelizadora, 

que se renovará a Igreja e, com ela, a sociedade, tornando-a mais humana, mais justa, 

mais fraterna e mais feliz. 

 

 Parede 20 

Como prometido, aqui vai a contribuição da Equipa Parede 20. 

 1 - A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença 

de um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé? 

Sim. O crescimento pessoal e em casal é claramente favorecido com oração pessoal, 
em casal, em família e em casais nas reuniões. A presença de um sacerdote torna-se 
igualmente indispensável para que a Mensagem e Doutrina sejam devidamente 
explicados e colocados em contexto quando assim é necessário. O sacerdote é uma 
peça importante na harmonia, esclarecimento, aprendizagem e evolução da Equipa. 
Não menos importante, as reuniões mensais, a partilha, a entreajuda, a reflexão e 
debate dos temas, são também elas peças fundamentais para o fortalecimento e 
crescimento da nossa Fé. 

2- Neste tempo tão carente da presença de Cristo estamos disponíveis para o 
serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, à partilha generosa (sobretudo neste 
tempo de pobreza acelerada de muitas famílias)? Que testemunho podemos 
partilhar? 

Sim, ser cristão é isso mesmo. É ajudar o próximo quer a nível de carências 
económicas, alimentares mas também ajudar a saber ouvir quem está só, quem 
precisa de “colo”. Acreditamos que estes momentos não são apenas momentos de 
privação económica, mas essencialmente de carências afectiva e emocional. Nós na 
nossa equipa (Parede 20), e com a ajuda do sector instituímos a ajuda às Irmãs do 
Mortal (Parede) através do “cabaz do amor”, isto é, todos os meses, nas nossas 
reuniões de Equipa, cada casal contribui com alimentos ou outros bens (e.g., roupa) 
que são entregues às Irmãs do Mortal pelo Casal Responsável. 
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3- Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, a 
Igreja e o Santo Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, na nossa 
família, tanto nuclear como alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja, 
ou junto dos que não crêem em Cristo? 

Pelo exemplo de vida, os valores que demonstramos, o respeito que temos pelos 
outros e a vontade de ajudar. 

4- A nossa fé orienta o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 
profissão, na cidadania? 

Sim, a Fé constrói-nos como indivíduos, como cidadãos. Logo condicionam as nossas 
acções e a nossa forma de estar. 

5- Que novas abordagens a empreender? Quais as principais dificuldades? 

Não acomodar mas promover a mudança. Aceitar e promover a mudança, o que nem 
sempre e fácil, pois as vezes é preciso ter Fé para sair da zona de conforto para 
percebermos o nosso caminho. 

 

Cascais B 

Carcavelos 3 

No Ano da Fé celebramos 30 anos de compromisso 

O Papa Bento, sem o saber, ofereceu-nos o presente de podermos celebrar 30 anos de 

compromisso com o Ano da Fé. 

Todos diferentes, mas unidos no Amor do “Senhor Jesus”, como o saudoso Frei 

Raimundo, nosso “Assistente interino”, gostava de nos dizer, sempre nos 

entreajudámos, tanto quanto conseguimos, a superar as dificuldades que nos distraem 

da disponibilidade para acolher o maravilhoso dom de Deus a que chamamos Fé. 

Não temos nenhum segredo. Limitamo-nos, com a ajuda do Espírito Santo, a procurar 

seguir o conselho de Santo Agostinho para aceitarmos as diferenças, não como uma 
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dificuldade mas como uma riqueza. O conselho é simples: Celebrar a unidade nas 

certezas, praticar a tolerância nas dúvidas e exercer a caridade em tudo… 

Ao longo destes muitos anos, esta entreajuda na oração e na pura amizade tem-nos 

permitido acolher a Fé. 

Somos todos nós, já, além de Equipa de Nossa Senhora, equipa de Santa Ana e São 

Joaquim, pois a fecundidade parece-nos agora mais plena ao ajudarmos os netos a 

crescer! 

Nas limitações que a idade nos vai trazendo, também o amparo mútuo que a vida de 

equipa favorece nos tem permitido que a Fé vá dando frutos, agora no apoio ao 

crescimento dos netos na Fé. 

Com a perda do frei Raimundo ganhámos a presença do Frei Bento, e uma outra 

maneira de dar atenção à palavra de Deus. Como pomos ao dispor dos outros os frutos 

que o dom da Fé nos permite produzir? No Movimento, na Paróquia, na Diocese, 

enfim, no Mundo… 

Gradualmente fomos tomando consciência de que, tal como o Sacramento da Ordem 

dá, aos que o recebem, graças e “competências” especiais que devem pôr ao serviço 

da comunidade, também nós com o Sacramento do Matrimónio recebemos 

“competências” e graças que devem dar frutos ao serviço não apenas do casal e dos 

filhos, mas da família alargada e das comunidades em que vivemos. 

Por fim, é-nos muito grato tomar consciência de que a comunhão dos Santos, que 

proclamamos, mantém vivos na equipa aqueles cuja companhia fomos perdendo ao 

longo dos anos: a Maria Manuel, o Frei Raimundo, a Lena e a Isabel. Também a ajuda 

deles nos permite crescer na Fé. 

Tudo o que aqui dizemos, e o muito que nos fica por dizer, é motivo para que demos 

Graças a Deus por estes 30 anos de compromisso, numa das muitas formas de serviço 

a que o nosso Batismo nos chamou. 
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Carcavelos 4 
 
Ano da Fé - Vivência e testemunho das Equipas 

 

 Neste ano da Fé, paramos para nos questionarmos o que é, na sua essência, 

a Fé Cristã. É a Fé que nos faz acreditar! É um encontro com Jesus de Nazaré e a 

confiança que Nele depositamos. 

 "Eu sei em quem pus a minha Fé" - estas palavras de S. Paulo ajudam-nos a 

entender que a adesão ao Senhor é um acto de liberdade, é decidir estar e viver com 

Ele, assumindo a responsabilidade daquilo em que se acredita. 

 A palavra de Deus anuncia-nos Jesus Cristo, e escutando-a encontramos os 

princípios, os valores, o caminho da salvação, que justificam a nossa vida e nos fazem 

apaixonarmo-nos por uma pessoa que é Cristo.  

 A vivência desta Fé a que aderimos, implica um testemunho feito em Igreja: 

doméstica, no seio da nossa família chegada (filhos, netos, irmãos), em equipa, onde 

encontramos o impulso necessário para o aprofundamento da mesma Fé, através da 

meditação, da oração, da ajuda mútua que transforma momentos, porventura difíceis, 

em paz, alegria, e quantas vezes gratidão pelo que se recebe e se dá. A Equipa será 

sempre a força que nos impele sempre para mais longe. 

 Depois há a comunidade onde nos inserimos e onde podemos pôr-nos ao 

serviço com a nossa disponibilidade responsável e atenta. Em tudo e sempre teremos 

que saber viver o mandamento do Amor, que é o Dom maior que o Senhor nos deixou 

e que resume tudo. 

 Com a ajuda do nosso querido Conselheiro Espiritual estamos em 

permanente aprendizagem dos valores evangélicos que irão consolidar e fortalecer a 

nossa Fé. Aceitá-la como um dom de Deus irá ajudar-nos a derrubar muros e a 

construir pontes de amor.   

 Neste ano da Fé, Senhor nós Te pedimos - aumenta a nossa Fé para 

podermos atingir a verdadeira Caridade; ajuda-nos a esperar conhecer, com a 

Esperança de vir a entender, todo o mistério que se vai desvendando à medida que 

vamos aprofundando o nosso estudo do Evangelho e vamos pondo em prática algum 

pouco do que somos capazes. 

 Temos sempre connosco a mão carinhosa da nossa Mãe, Nossa Senhora, 

que nos guia pelo caminho que leva a Jesus. 
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Carcavelos 5 

A Vivência do Ano da Fé na Equipa Carcavelos 5 

 O tema da Fé tem sido todos os anos objecto de aprofundamento dentro da 

nossa equipa. Todos nós sentimos a sua importância perante as dificuldades maiores 

ou menores das nossas actividades apostólicas, sociais e familiares. 

 Sendo um dos 3 pilares das virtudes teologais, sem a mesma não teria 

sentido a Esperança que como Casais das Equipas de Nossa Senhora vivemos e de 

que tentamos dar testemunho.  

Na mesma óptica, todos os gestos de Caridade, válidos por si mesmos, ganham pela fé 

um sentido transcendente. 

  Como é natural a Fé é vivida de maneira diferente por cada casal e 

dentro de cada casal é diferente de cônjuge para cônjuge. 

 Em equipa na nossa oração partilhada pedimos regularmente ao Senhor que 

aumente a nossa Fé pois temos consciência de que sem ela não poderemos evoluir e 

caminhar em direcção à santidade a que o movimento nos convida como vocação de 

todo o cristão. 

 Apesar do tema da nossa equipa deste ano ser o Caminho da Espiritualidade 

Conjugal temos tomado consciência de que é pela Fé que este caminho tem sentido. 

 Tal como a Espiritualidade a Fé é um dom de Deus e ao reconhecermos isso 

tomamos consciência daquilo que somos e do caminho que temos de percorrer para 

estarmos atentos ao chamamento do Senhor. 

 Respondendo ao apelo do papa Bento XVI procurámos avançar na busca da 

Verdade e através da Palavra encontrar o apelo a vivermos uma Fé adulta e 

esclarecida. Estamos conscientes de que a Fé nos guia no caminho da procura da 

Verdade. 

Espiritualidade e fé, que não se podem dissociar, têm em comum a percepção mais ou 
menos acentuada de que a vida tal como a vivemos se apresenta tanto para as 
pessoas como para as sociedades, limitada e incerta e, deste modo, fica longe de ser 
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satisfatória. Para realizar-se, o ser humano não pode viver apenas com o objectivo do 
que é e do que faz agora. Precisa de descobrir o que lhe ilumina a existência, que lhe 
dá consistência à vida e sentido à sua ação. Procura, até, a transcedência.  

A fé, assim vista, é uma atitude da qual depende a realização do ser humano. 
A tradição bíblica coloca a fé como princípio da salvação, porque a realização do ser 
humano passa por um caminho mais ou menos longo de tentativas de purificação e de 
triunfo sobre o que corre mal, e além de tudo sobre a morte. 

A fé empurra na busca de Deus. Justifica-se pelo maior dom que Deus nos 
deu: o amor: “Só o amor é digno de fé”. E este só pode ser atingido quando o ser 
humano vive Deus como Alguém que está connosco. 

A fé extravasa todos os pressupostos que qualquer ser humano tenha. A fé 
depende da oração com Deus. E a oração sustenta a fé, o esprírito e a santidade.  

Em cada momento que vivemos, não deveremos (re)descobrir e reactivar o 
seu conteúdo? 

 Nestes objectivos temos contado com a excelente direcção do nosso 

Conselheiro Espiritual que com a sua experiencia e paciência nos tem conduzido neste 

caminho que é ser Cristão. É uma grande graça que encontrámos nas ENS o termos 

um Conselheiro Espiritual permanentemente connosco.    

 

Carcavelos 6 

Ano da Fé – Vivência e Testemunho   

Com a Carta Apostólica “Porta Fidei” o Papa Bento XVI proclamou em 11/10/012 um 
ANO da FÉ que terminará em 24/11/2013, festa do Cristo Rei, e visa contribuir para 
uma renovada conversão de cada cristão ao Senhor Jesus e à redescoberta da sua fé, 
para que todos os membros da igreja, leigos e clero, sejam testemunhas, credíveis e 
alegres, do Senhor ressuscitado no mundo de hoje. 

Durante este ano, somos convidados a reflectir sobre os diferentes modos de viver a 

nossa Fé e principalmente de a fortalecermos e de a alimentarmos, para que possa ser 
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caminho para uma verdadeira felicidade, resultante de uma Fé experimentada, que 

enforma as nossas atitudes de vida e os nossos comportamentos.  

Somos desafiados a assumir, mais conscientemente, a nossa missão evangelizadora, 
tornando mais palpável a presença de Cristo vivo nas nossas vidas e nos nossos lares, 
levando-nos a sentir cada vez mais a necessidade de estarmos mais perto de Deus 
nosso Pai. A nós, casais cristãos, é cometida a enorme responsabilidade de 
sermos os transmissores da Fé para as novas gerações, dentro das nossas 
famílias, do nosso círculo de amigos, de trabalho, de vizinhança. Entusiasma-nos 
o projecto das ENS pois acreditamos profundamente que um casal alicerçado em 
Cristo será capaz de constituir uma família forte no Amor de que o Evangelho 
nos fala e tão necessário é a uma sociedade justa. 

O dom da fé manifesta-se em cada um de nós de maneira diferente, pois a adesão a 
Cristo é uma adesão pessoal e única, em que contamos sempre com a presença do 
Senhor, que está sempre presente quando sinceramente queremos chegar a Ele. Só 
assim se renovará a Fé que nos levará com alegria ao encontro com Cristo. “fizeste-
nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em 
ti”(St.Agostinho)  

Agradecemos às ENS a disciplina, o aprofundamento, a vivência em casal e com os 

outros casais da nossa equipa, e ainda o grande dom de podermos contar com a 

presença constante e amiga de um sacerdote, nosso CE, que faz caminhada connosco 

ajudando-nos a descobrir os caminhos de Deus, a aprofundar o nosso conhecimento e 

o nosso amor a Jesus Cristo, ajudando-nos a discernir quais os melhores caminhos 

que o Senhor nos indica. Assim nos vamos evangelizando, partilhando com ele as 

nossas dificuldades, dúvidas, descobertas, anseios e alegrias, reconhecendo na sua 

presença um enviado especial de Deus para as nossas vidas (espiritual e também 

social), vendo nele também um amigo que caminha connosco neste ideal de discípulos 

do Senhor. 

 Buscamos a LUZ que VEM do Alto, nesta nossa caminhada para o Senhor! Ele 
enche-nos de força e de ânimo! Enche os nossos corações e faz-nos seguir caminhos 
que não sabíamos antes que existiam. Esforçamo-nos para aumentar a nossa fé, e é 
muito frequente a nossa oração ser simplesmente esta: ‘Senhor, estimula o nosso 
coração, a nossa vida com a Tua Luz, a Tua Sabedoria, o Teu Amor’, para com novo 
ânimo encarar as dificuldades que a vida nos traz.  
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Mas o Senhor continua a dizer-nos ‘o Espírito Santo virá sobre vós! Confiem! ‘… e 
quando nesses momentos temos a capacidade de confiar, de acreditar, de esperar, 
então tudo se vai iluminando. Sentimos que é muito importante termos essa 
capacidade de acreditar no que o Senhor nos diz, na Sua Palavra… ‘o Espírito Santo 
virá sobre ti!‘ Que grande alegria!  

Precisamos confiar e dizer SIM como Maria. O nosso “sim” não vai influenciar toda a 
humanidade… ou se calhar vai… não sabemos. Convida--nos à oração como forma de 
força e renovação, para ousarmos ser testemunhas do Amor de Deus. A necessidade 
profunda de nos colocarmos na presença de Deus é um dom enorme! Temos ‘SEDE 
de Deus’, temos SEDE da Sua Presença que nos enche o coração, temos SEDE da 
Sua plenitude e divindade, temos acima de tudo SEDE do Seu Amor e Misericórdia que 
são infinitos. Pensamos que esta ‘SEDE’, esta necessidade de permanecermos no 
Senhor, de estarmos na Sua Presença e de O trazermos para o nosso dia-a-dia é o 
mesmo ‘sentimento’ que unia os primeiros cristãos dos quais Maria fez parte. Deus 
está, sempre esteve e sempre estará em nós, e o Seu Amor por nós não acaba 
nunca!  

Perante as grandes incertezas e adversidades da vida, deixamos assim de ter medo 
porque Ele nos enche do Seu Amor e no Amor não há temor. O Senhor dá-nos a 
certeza que a nossa vida tem um sentido, que somos chamados a amar mais e 
melhor a cada dia, que somos chamados a construir o Seu Reino de Amor aqui e 
agora, na nossa vida, nas nossas circunstâncias… 

Fala-se da crise financeira, da crise de valores e até mesmo da “crise da Igreja?” Mas 
como avaliará Cristo a nossa vida de hoje, da nossa sociedade, dos nossos 
valores de vida? 

Seremos capazes de através das nossas vidas deixar marcas do Amor de Cristo, 
que nos transcendem?  

Temos em todos os tempos respostas radicais a novos tipos de necessidades. Hoje 

somos desafiados a tornarmo-nos também o Bom Samaritano, aquele que se 

incomoda e disponibiliza generosamente para acorrer a um irmão. E isso obriga a que 

passemos à acção. Exige a prática constante, perseverante e sem desfalecimento 

desse Mandamento Novo – O Amor aos outros, que não terá cotação na Bolsa, nem 

valorização financeira. 

E também nós temos, no nosso tempo, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, na 

radicalidade da atenção aos outros. Gastou a sua vida a recolher das ruas os 
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desclassificados, os sem casta, os impuros em quem não se podia tocar nem cruzar a 

respectiva sombra. Quando certo dia recolhia do chão um intocável moribundo, junto 

ao qual passavam multidões indiferentes, tomou-o nos braços e embalou-o. O homem 

perguntou-lhe surpreendido: Porque fazes isto? Não sabes que sou um intocável? Mas 

ela respondeu-lhe simplesmente: - Por que te amo, porque Cristo te ama!.  

E esta sua obra de recolha de moribundos das ruas para que pudessem morrer em paz 

e acarinhados, foi duramente criticada como uma coisa inútil “pois eles acabavam na 

mesma por morrer”. Mas para ela, na realização dos ensinamentos de Cristo, era a 

forma de fazer essas pessoas sentir-se amadas, talvez pela primeira vez, de morrerem 

com dignidade e de experimentarem o conforto do Amor de Deus. 

Tendo em conta todas estas questões que convidaram à nossa já longa reflexão, 

reconhecemos humildemente que nós, que nos dizemos discípulos de Cristo, não 

passamos de uma pálida imagem do cristão misericordioso que o Senhor certamente 

quer e deseja. Pois Jesus pede-nos uma radicalidade de atitudes: Amar os 

inimigos, oferecer sempre a outra face, desapego dos bens materiais, nunca nos 

cansarmos de ninguém por mais defeitos que tenha, por mais chata que seja, 

abençoar os que nos amaldiçoam, fazer bem a quem nos odeia, rezar pelos que 

nos caluniam…  

E que nós não temos sido capazes de praticar. 

Se apenas uma pequena parte dos cristãos conseguisse verdadeiramente pôr em 

prática estes ensinamentos de Jesus, teríamos certamente uma Nova Terra, uma nova 

Europa, um novo país, em que no relacionamento entre as pessoas se reflectiria este 

Amor do Mandamento Novo. 

Concluímos agradecendo profundamente ao Senhor a paciência infinita que tem tido 
para connosco. Agradecemos porque Ele não desiste de colocar a Sua mão no nosso 
ombro e dizer ‘não percebem que só quero que sejam felizes? ‘O Senhor é 
precisamente isto: o Amor que tem por nós, o Amor que o Senhor quer infundir nos 
nossas corações e nas nossas vidas – esse Amor que entra não sabemos bem como, 
mas que muda tudo. Queremos poder dizer como o P. Caffarel: “Cristo tornou-se 
Alguém para mim”. Pois “a fé não é um projecto, mas encontrar Cristo como 
pessoa viva”. Bento XVI, (in“Ângelus” 5/8/012) 
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Carcavelos 7 

 

1- É opinião comum que a pertença às ENS tem sido fundamental para cada 

casal crescer e se fortalecer na Fé. Consideramos de particular importância a 

presença do nosso CE – Cónego Mário Pais, que é um elemento agregador 

da equipa, um elemento chave neste nosso caminho que nos redirecciona 

para o que é verdadeiramente importante. As suas catequeses em cada 

reunião são sempre de uma enorme riqueza para todos nós, fazendo-nos 

sentir mais próximos de Cristo e mais preparados para enfrentar os desafios 

do nosso dia-a-dia. 

 

2- Estamos disponíveis para o serviço à Igreja mas não só por pertencermos ao 

movimento. Há na equipa uma consciência colectiva da importância de nos 

envolvermos em comunidade.  

 

3- Somos evangelizadores e transmissores de Fé na nossa família e na 

comunidade, pelo exemplo e pela tentativa permanente em vivermos de forma 

coerente com os valores que defendemos. Naturalmente que as “discussões” 

dos temas em equipa, os pontos concretos de esforço, as catequeses do CE, 

nos ajudam a estar melhor preparados para levar aos outros aquilo em que 

acreditamos. 

 

4- Todos tentamos que a nossa Fé oriente a nossa vida, de outra forma não faria 

sentido estar neste movimento. 

 

5- Não se chegou a qualquer conclusão sobre novas abordagens. Foram 

apontadas como dificuldades por alguns casais a falta de tempo para as 

muitas solicitações do movimento referindo que há falta de voluntários nas 

estruturas responsáveis, enquanto  outros acharam que o movimento lhes 

deixava total liberdade não sentindo por isso qualquer exigência e referindo 

como ponto forte do movimento essa mesma liberdade. 
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Carcavelos 8 

Felizes nós que acreditamos! 

Que seguimos o desejo de amar e ser amado, com um amor que é “para sempre”; 

Que procuramos a alegria de uma comunhão com Deus, mesmo se nem sempre 

aprofundamos suficientemente a nossa compreensão dos mistérios da Fé.  

Felizes nós que acreditamos! 

Que nos apoiamos na Fé de todos os crentes que nos precederam, e dos que 

caminham connosco, para assumir este risco de acreditar em Jesus Cristo: 

Descobrindo que Deus, que ultrapassa tudo o que podemos imaginar, está sempre 

presente, muito perto de nós, e que pelo seu Espírito Santo, habita em nós. 

Felizes nós que acreditamos! 

Que pela vinda de Jesus, Deus assumiu a nossa humanidade, manifestando o Seu 

amor infinito por todos os homens, dando sentido à nossa frágil existência; 

Que pela Sua ressurreição, Jesus amou e perdoou até ao extremo, vencendo a morte e 

abrindo a todos uma promessa de eternidade; 

Que pelo seu Espírito Santo, Ele continua misteriosamente presente junto de cada um 

de nós, protegendo-nos do desânimo, e enchendo-nos de uma esperança sempre 

renovada. 

Felizes nós que acreditamos! 

Para que, na humildade da nossa Fé, e na fragilidade das nossas vidas, possamos 

sempre: 

Deixar-nos conduzir pelo sopro do Espírito Santo,  

Fazer crescer nas nossas vidas os frutos do Espírito: «Amor, alegria, paz, paciência, 

bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio» (Gálatas 5, 22), 
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Continuar a caminhar na Fé, com a Igreja, Povo de Deus, e com Maria, mãe de Jesus e 

nossa mãe, que com o seu exemplo nos mostra que a Deus nada é impossível, e nos 

dá a força e a ousadia de confiar.  

 

Carcavelos 10 

A vivência da Fé tem sido extraordinariamente importante para a nossa Equipa ao 

longo dos seus dez anos de existência. Tal vivência tem sido manifestada nas nossas 

orações/missas em reunião de equipa, nas nossas orações/missas em actividades do 

Movimento, no nosso empenho no cumprimento dos pontos concretos de esforço, na 

participação empenhada de casais da nossa Equipa em actividades da Paróquia e de 

outros Movimentos da Igreja e nas provações e alegrias vividas pelos vários casais que 

fazem parte da Equipa ao longo destes dez anos. 

Paralelamente, neste Ano da Fé, decidimos adoptar como tema de estudo, à luz do 

documento emitido pelo Papa Emérito para o Ano de Fé (“A Porta da Fé”), o estudo 

dos vários versículos do Credo dos Apóstolos. 

O estudo de cada um dos versículos em reunião de Equipa tem-nos levado a 

aprofundar as razões da nossa Fé e porque acreditamos nas Verdades da Fé. 

Este estudo, diferente dos temas de estudo dos últimos anos, tem sido muito 

interessante e tem dinamizado bastante os vários casais da Equipa na preparação das 

reuniões e nas várias discussões sobre o tema em Equipa. 

Falta ainda analisarmos oito versículos do Credo dos Apóstolos e esperamos que 

quando chegarmos ao fim deste tema, tenhamos crescido mais na Fé, em casal e em 

Equipa, com os correspondentes frutos nas nossas famílias e no nosso meio 

envolvente. 
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Carcavelos 12 

Para a nossa reflexão inspirámo-nos em algumas das primeiras palavras do Papa 

Francisco 

“Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre 

uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande 

fraternidade.”, Papa Francisco, 13 Março 2013 

A nossa vivência no seio das ENS oferece-nos a oportunidade de experienciarmos este 

caminho de fraternidade, de amor e de confiança. Rezamos uns pelos outros, casais, 

conselheiro espiritual e famílias e por toda a humanidade e partilhamos alegrias e 

preocupações, estando sempre disponíveis para nos apoiarmos uns aos outros quando 

necessário. 

“Quem está no ponto mais alto deve servir aos outros. Isto é um símbolo e um 

gesto: lavar os pés quer dizer que estou ao seu serviço.”, Papa Francisco, 28 

Março 2013 

“Sinais dos tempos” - Vivemos actualmente num mundo em completa mudança. Os 

paradigmas e as habituais referências valorativas já não são as mesmas. É por isso 

necessário saber ler os sinais dos tempos e antecipar de forma inteligente e ao jeito de 

jesus cristo as questões inquietantes do nosso quotidiano. É, por isso, cada vez mais 

necessário que o casal cristão assuma um papel cada vez mais preponderante na 

transmissão da fé e no quotidiano da vida cristã. O concílio Vaticano II provocou 

profundas alterações na vida da igreja e é responsável, em grande medida, pela forma 

como ela hoje se apresenta. O concílio de forma inexplícita (não se referindo 

directamente às ENS) e o p. Caffarel de forma bastante explícita exortam à presença 
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fundamental do casal cristão na igreja contemporânea, de forma a que a espiritualidade 

conjugal ultrapasse as fronteiras do casal e perpasse para a vida comunitária. É ainda 

necessário adequar e reafirmar o discurso dos textos conciliares com o discurso 

inovador do p. Caffarel no que se referem à importância do casal cristão como factor 

originário desta “célula fundamental” da sociedade. 

Como casais das ENS, com a presença do nosso CE, somos desafiados de uma forma 

mais concreta para nos dispormos ao serviço, mesmo fora do âmbito da equipa, tanto 

na comunidade paroquial a que pertencemos como noutras instituições e também no 

nosso dia-a-dia nas mais diversas situações que surgem. 

"Caminhar, edificar, professar Jesus Cristo crucificado” (…) "caminhar sempre, 

na presença do Senhor, à luz do Senhor, procurando viver com 

irrepreensibilidade” (…) "Esta vida é um caminho e quando paramos, as coisas 

não correm bem. (…) Quando professamos um Cristo sem cruz não somos 

discípulos do Senhor, somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais, Papas, 

mas não discípulos do Senhor" (…) "…edificar a Igreja sobre o sangue do 

Senhor, derramado na cruz, e confessar a única glória, Cristo crucificado: assim 

a Igreja avançará.", Papa Francisco, 14 Março 2013 

A partilha entre casais e a oração em equipa, nas reuniões e ao longo do mês são um 

forte auxílio para que aceitemos, por amor, tudo o que menos bom possa acontecer 

nas nossas vidas e no matrimónio e assim procurando fazer caminho para espelhar o 

amor de Cristo pela Igreja. 

“Como é grande e profundo o amor de Deus por nós, um amor que não falha, 

sempre agarra a nossa mão, nos sustenta levanta e nos guia” (…) “Não 

percamos jamais a confiança na paciente misericórdia de Deus. Deus é paciente 
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connosco porque nos ama e quem ama compreende, espera, sabe perdoar” 

(…)“Amados irmãos, deixemo-nos envolver pela misericórdia de Deus, 

confiemos na sua paciência que sempre nos dá tempo. Tenhamos coragem de 

voltar para a sua casa.”, Papa Francisco, 7 Abril 2013 

A leitura da Palavra de Deus e a reflexão que a equipa faz com o contributo 

fundamental do CE é fonte de “água viva” e impele-nos a viver de acordo com o 

evangelho, a sermos perseverantes, pacientes e misericordiosos, estando prontos para 

acolher e não para condenar. Quando rezamos por todos aqueles que se sentem 

abandonados e desesperados sentimos que só a oração nos faz levar à acção. A regra 

de vida, que vai evoluindo com o fruto das sucessivas reuniões de equipa, é um 

instrumento prático, proposto pelo movimento, que nos ajuda a consolidar estes 

propósitos. 

 

Cascais C 

Alcabideche 4+1 

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS 

Eis a síntese dos trabalhos executados pelos casais  

Pertencemos às ENS há mais de duas décadas. Sentimos que temos vindo a crescer 

em casal duma forma consistente. Sem dúvida que a Oração tem sido o farol que nos 

orienta na caminhada; a entreajuda dos casais, o colo maternal; a presença assídua do 

CE  um privilégio extraordinário, nos tempos que correm orientando e direcionando  o 

nosso caminhar com vista ao fortalecimento da nossa fé. 

Como o Padre Caffarel , também nós  afirmamos em uníssono :“ Cristo tornou-se 

Alguém para mim”.  



 
49 

Antes das ENS a vida agitada dos nossos tempos com tantos afazeres, ditava a nós 

casal, uma atitude bastante mais individualista…  

Embora já fossemos cristãos empenhados, ativos nas paróquias nos mais diversos 

setores estávamos voltados para Deus sim, mas cada um por si. A ENS com os Os 

Pontos de Esforço, disciplina-nos a ir á “fonte” com mais frequência: 

A Palavra de Deus, a oração, o estudo dos Temas e a discussão dos mesmos são 

pilares fundamentais para aferir a rota mensal como leme e farol do nosso navio. 

Como ENS saímos com mais facilidade da nossa rotina e “zona de conforto” pois já dizia 

S. Paulo : “A Fé sem obras é vã ”, morta, diremos nós. É nosso dever como membros das 

ENS sermos coerentes passando o testemunho da nossa vivência junto de outros casais 

para que eles sintam o desejo de integrar o Movimento ou até, simplesmente, de serem 

casal abençoado com o sacramento do matrimónio. É no sentir da manifestação do Amor 

de Cristo, em casal, que reside a prática da Fé das ENS: 

Como Casais das ENS estamos mais perto de Cristo;  

Como Casais das ENS sentimos que o “outro” é Cristo,  

Como casais das ENS sentimos Cristo no irmão que está ao nosso lado;  

Devemos, cito um dos nossos casais, “ter cuidado com a nossa vida porque pode ser o 

único evangelho que os outros tenham oportunidade de ler”. 

A fé do casal colocada em prática é um espelho da sua família nuclear, Igreja 

doméstica, no emprego, em todos os ambientes por onde passe e deve ser alimentada 

pela Palavra de Deus e pela Oração. “O Movimento das ENS não é um Movimento de 

ação mas é um Movimentos de pessoas ativas e comprometidas “ 

A nossa equipa Alcabideche 4+1 é formada por casais ativos na igreja e na sociedade: 

ministros da Comunhão; Conferência de Vicentinos; Movimento Vida e Paz; 

Catequese; Voluntariado a Idosos etc…etc…. Claro que podemos fazer mais e melhor 

com a ajuda de Deus.   

A Fé e a Palavra de Deus impele-nos a dividir os nossos bens ou/e tempo, fazendo 

partilha aos outros que estão em todo o lado, no nosso caminho clamando com 



 
50 

necessidades de vária ordem. Sentimos que quando somos solidários, quem recebe 

mais somos nós, sem dúvida. “ Quem dá recebe em dobro”… 

Todos os casais da nossa equipa “praticam a vontade” de aprofundar a fé mas, cito 

textualmente a reflexão de outros casais, “ temos dificuldade em responder quando nos 

falam sobre a ostentação de riqueza que o Papa mostra, quando as escrituras nos 

mostram que Pedro e o seu Mestre Jesus eram simples e pobres….” Torna-se difícil 

perceber para podermos responder em coerência…. (…). 

Também temos alguma dificuldade em verificar que aos casais que se separam ou /e 

divorciam, salvo algum caso anónimo, fica completamente vedado todo e qualquer 

participação na igreja…… (…).  

* Se 50% dos casais estão separados (em Fátima 16/17 Fevereiro -); 

* Se pela estatística das paróquias se verifica um decréscimo significativo de jovens a 

contrair matrimónio; 

* Se a natalidade é diminuta; 

* Que futuro tem a tal igreja doméstica que somos? 

Não é possível, passo o ditado popular ”fazer omeletas sem ovos “ não é verdade? 

Pensamos que algo deve estar já a ser preparado, pelas cúpulas da igreja, para de 

alguma maneira não se abandonar os nossos casais e assim os nossos vindouros 

poderem continuar a ter “uma família de referência” (em Fátima 16/17 Fevereiro). É já 

um dos fatores apontados para explicar a crise e atitudes nas famílias, “os jovens não 

têm uma família de referência “. É urgente que não continuemos meros espectadores, 

filosofando aqui e ali. Também aqui, a tal coerência de ajuda ao próximo, neste caso às 

famílias, aos casais, se deve manifestar. 

Por todas as famílias oremos com Cristo e Maria. Que através do testemunho de 

casais das ENS faça chegar até elas o sentimento do Pe. Caffarel : Cristo tornou-se 

Alguém para mim”.  
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Alcabideche 3 

VIVER E TESTEMUNHAR A FÉ 

 

A Fé é um dom que Deu nos dá. 

Poder acreditar sem ter visto. É na verdade uma graça que Deus dá a cada um. 

Mas ... também precisa ser cuidada para crescer e enfortecer: não podemos basear a 

nossa Fé no catecismo da catequese de há 20, 30 ou mais anos. 

O pilar da Fé é o Evangelho, a palavra de Deus. Ai  nós bebemos da fonte que nos 

alimenta. Jesus deixou-nos esse manancial que está sempre actualizado. 

A Fé, podemos resumir em acreditar. Acreditar na palavra de Deus e acreditar na 

Eucaristia onde Jesus se faz presente. Nós, Cristãos somos uns privilegiados, pois 

temos este grande Sacramento. 

Vivemos isto: - acreditamos. 

Estamos a viver a nossa Fé. 

O testemunho é a vivência normal no dia a dia. 

 

Cascais 2 

A Fé faz todo o sentido! 

 Falar de Fé no contexto de um casamento cristão e particularmente nas E.N.S. faz 
todo o sentido. Um matrimónio só pode ter lugar numa perspetiva de Fé. Sem Fé não 
pode haver matrimónio.  

Começamos por ter Fé em nós próprios, de que somos capazes de cumprir com os 
compromissos que voluntariamente assumimos, apesar dos problemas e dificuldades 
que iremos enfrentar.  

Fé no nosso cônjuge, de que também do outro lado terá lugar o mesmo tipo de atitude 
e capacidade de perseverar.  

Finalmente, Fé em Deus, de que Ele que se apresentou ao nosso lado na hora do 
compromisso, não faltará à Sua promessa de nos dar as graças necessárias para bem 
construirmos e mantermos edificada a nossa Igreja Doméstica, apesar dos vendavais 
da vida.  
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A Fé é acreditar no amor de Deus, para que este ilumine todos os dias da nossa vida; é 
um motor que põe a girar as nossas convicções para atingir a Santidade. 

Num dístico na "igreja do Carmo", onde costumamos ir à missa, a propósito do ano da 
fé, diz: "A fé ou se apega ou se apaga" e esta frase ajudou-nos a refletir o quanto a fé e 
razão estão relacionadas, a fé é acreditar numa Pessoa, concreta e "quanto mais se 
partilha a vida de uma pessoa tanto mais se é capaz da certeza moral a seu respeito... 
Foi assim com Jesus" e, portanto, apesar da fé ser um dom, este só é por mim 
recebido se eu me predisponho, através da razão, a acolhê-lo.  

Assim, quanto mais partilho a vida de Cristo, mais fácil se torna aderir a Ele e ter a 
certeza de que só Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida . 
 

 

Cascais 4 

ANO DA FÉ, VIVÊNCIA E TESTEMUNHO 

1 - A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença de 

um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé? 

A participação no movimento das ENS tem contribuído para o fortalecimento da nossa 

fé sobretudo através das seguintes dimensões: 

• A reunião mensal que marca um ritmo de paragem para rezar, meditar na 

nossa fé e partilhar o nosso caminho (alegrias, desafios, tristezas, dificuldades, 

conselhos, etc…); 

• A contemplação do exemplo de outros casais motiva-nos a encarar com os 

olhos da fé os desafios que se nos vão colocando ao longo da vida e a sermos mais 

sensíveis às necessidades das famílias; 

• A consciência da pertença a esta família que reza por nós dá-nos o conforto e 

a confiança necessários para aderir aos compromissos a que a vida em Igreja nos 

interpela; 
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• A experiência das propostas do movimento leva-nos a uma compreensão 

mais profunda da palavra de Deus e da vivência cristã do Matrimónio e da família. 

2- Neste tempo tão carente da presença de Cristo estamos disponíveis para o 

serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, à partilha generosa (sobretudo neste 

tempo de pobreza acelerada de muitas famílias)? Que testemunho podemos 

partilhar? 

Neste tempo de carências (de valores, afectivas e económicas) vemo-nos cada vez 

mais confrontados com a pobreza perto de nos. A nossa Fé e Amor em Cristo impelem-

nos a dar e partilhar, não só os bens mas também a presença e a Boa Nova que e 

Jesus. 

Cristo pede-nos, além do testemunho de Família, missões praticas na Igreja. Desafios 

e tarefas ao serviço dos outros, como a Pastoral, o secretariado das ENS, os Leigos, 

os CPB, CPM, campos de ferias e as EJNS são alguns exemplos conhecidos de todos 

nos. Tentamos, assim, ser verdadeiros discípulos de Cristo para que pelas palavras e 

pelos actos nos identifiquem como tal. 

 3- Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, a 

Igreja e o Santo Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, na nossa 

família, tanto nuclear como alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja, 

ou junto dos que não crêem em Cristo? 

Sentimos que a vida e o exercício espiritual que alimentam a evangelização encontram 

nos dias de hoje muitos preconceitos, ideias gerais comuns a muitos e por poucos 

reflectidas, uma certa postura de descrédito que se tornou socialmente desejável... 

Falamos disto com frequência e das maiores surpresas que temos sempre é perceber 

que, para tantas pessoas, crer em Cristo e liberdade são duas ideias nos antípodas! 

Pasme-se, pois se Cristo veio ao mundo libertar! Por isso, e por conhecermos o valor do 

testemunho de vida, tentamos mostrar como vivendo em Cristo exercemos a nossa 

liberdade ao último grau. E cada coração humano é sensível a isto. A verdade, a 

liberdade... são palavras de uma linguagem que todos, em todo lado e em todos os 

tempos, entendemos. Mostrar como em Jesus exercemos a nossa liberdade interior, a 

vontade e a concretização do nosso crescimento pessoal, em casal e em família, às 

vezes é quanto basta para surpreender e assim lançar uma semente... 
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4- A nossa fé orienta o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 

profissão, na cidadania? 

Começamos a resposta afirmando, convictamente, que SIM!, a nossa fé orienta o 
nosso agir nesses vários vectores. 

Também estamos de acordo que, muitas vezes, deveríamos orientar mais a nossa vida 
segundo a fé que vivemos e experimentamos. Vamos por partes. 

Temos fé. E isso significa que descobrimos e conhecemos Cristo, que nos 
relacionamos com Ele e, por isso, vivemos na certeza, claridade e esperança que a sua 
palavra nos traz. Esta certeza convive com a nossa condição humana que, ainda que 
imagem e semelhança de Jesus, é também manchada pelo pecado. 

Por isso é possível que, mesmo que tenhamos conhecimento concreto da novidade 
que Deus nos traz em Jesus, façamos nas nossas vidas trajectos de afastamento e 
caiamos em infidelidades. 

O amor de Deus, que nos perdoa façamos o que fizermos, a sua presença viva na 
Eucaristia e a sua palavra, que é viva, permite-nos sempre a reaproximação. 

Sentimos que vivemos a nossa fé desta forma. Trabalhamo-la e procuramos que 
cresça em nós; e por isso, SIM, procuramos que oriente o nosso agir nas várias 
dimensões da nossa vida, sabendo que cada dia é um dia em que falhamos mas é 
também um dia que temos oportunidade de nos reaproximar-nos de Deus. 

5- Que novas abordagens a empreender? Quais as principais dificuldades? 

Ensinar o básico das regras e dos valores cristãos não será difícil. Mas o mais urgente 

passa por ajudar as nossas crianças a viver uma fé matura que não se limita ao 

cumprimento de rituais exteriores mas que está assente numa relação pessoal com 

Jesus Cristo. 

Como qualquer outra relação, pode-se falar da importância que ela tem, mas apenas se 

transmite mesmo vivendo. Os nossos filhos devem crescer a ver nos pais essa relação 

profunda. Devem entender que ela sustenta o seu casamento e toda a estrutura familiar. 

Devem ser levados pela curiosidade e pela proximidade a desejar viver isso nas suas 

próprias vidas. 
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Pensamos que esse é o maior contributo que os casais cristãos podem dar para o 

futuro da nossa sociedade e de uma civilização que se queira novamente assente nos 

verdadeiros valores. 

 
Cascais 8  
 
- O ANO DA FÉ 
 
NINGUÉM MORRE SOZINHO 
 
Numa altura complicada na vida da nossa sociedade, e no ano da fé (que cada vez 
mais começa a faltar) que melhor mensagem que "Ninguém morre sozinho" e em forma 
de diálogo entre um pai e um filho? 
Este diálogo é retirado de uma obra bem conhecida do público. Não há grandes 
explicações a dar sobre o mesmo. Mas o que é genial neste diálogo é que é 
completamente intemporal e transversal. Não é preciso conhecer a obra para se sentir 
identificado por ele. É dirigido a qualquer pessoa. E tem tudo a ver com fé. 
 
Christian: Olá miúdo 
Jack: Pai? 
C: Olá Jack 
J: Não percebo. Tu morreste... 
C: É verdade 
J: Então como é que estás aqui agora? 
C: Como é que tu estás aqui? 
Pausa .... 
J: Eu morri também...(Começa a chorar) 
C (sorri): Está tudo bem. Está tudo bem (Abraça o filho) Está tudo bem, Jack 
O Jack abraça o pai a chorar 
J: Eu amo-te pai 
C: Eu também te amo filho 
J: Tu és... real? 
C (começa a rir): espero bem que sim 
C: Sim, sou real. Tu és real, tudo o que te aconteceu até agora é real. Todas as 
pessoas na igreja são reais. 
J: Eles estão... estão mortos? 
C: Todas as pessoas morrem um dia, miúdo... Algumas antes de ti, outras muito depois 
de ti. 
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J: Mas porque é que elas estão todas aqui, agora? 
C: (sorri): Bem... não existe “agora” neste local 
Jack encaminha-se para a porta que vai dar à Igreja 
J: Onde é que estamos pai? 
C: Este é o local que vocês fizeram juntos... para se poderem encontrar. A parte mais 
importante da tua vida foi aquela que passaste com estas pessoas. Essa é a razão 
porque estão aqui... Ninguém morre sozinho, Jack. Tu precisaste deles todos. E eles 
precisaram de ti 
J: Para quê? 
C: Para se lembrarem... e para se desprenderem 
J: A Kate disse que estávamos de partida 
C (sorri). Não, não estão de partida... estão de passagem 
J: Onde vamos pai? 
C (sorri) Vamos descobrir 

 

Estoril 4 

Ano da Fé 

Sendo a Fé a convicção dos factos que nos acontecem e nos quais acreditamos, assim 

estamos convictos de que a Fé é a nossa adesão total, espiritualmente a uma coisa 

maravilhosa que aconteceu, a  Criação do Mundo. 

Deus de facto foi o seu criador, assim se processa a nossa a nossa Fé. 

E como uma entrega total em confiança e convicção, de que, tudo que nos acontece é 

Obra de Deus. 

Determinados acontecimentos da nossa vida, pela sua resolução e encaminhamento, 

revelam a presença de Deus em nossas vidas. Todos esses acontecimentos 

aumentam a nossa Fé. 

Em equipa, verificamos que adquirimos a certeza que Deus nos ama. A oração em 

casal ou individualmente é um dos pontos de confirmação da Fé da própria equipa. 

Através da sua Fé, os elementos procuram dar o seu melhor na colaboração de 

procedimentos na Igreja ou atividades sociais, transmitindo as verdades do Evangelho.   
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Lisboa 36 

Ano da Fé: Vivência e Testemunho das Equipes. 

Ao proclamar o ano da Fé o Santo Padre Bento XVI quis mobilizar os católicos a dar 

com vigor testemunho público da sua Fé num mundo muitas vezes hostil. 

Na Carta Apostólica de Bento XVI pode ler-se: 

“A Porta da Fé (At.14.27) que nos introduz na vida de comunhão com Deus e permite a 

entrada na sua Igreja está sempre aberta para nós.” 

É possível cruzar este limiar quando a Palavra de Deus é anunciada e o coração se 

deixa forjar pela graça que transforma. Atravessar aquela porta implica embrenhar-se 

num caminho que dura a vida inteira. Este caminho tem início com o Baptismo continua 

com a Confirmação e com o Sacramento do Matrimónio, pelo qual podemos dirigir-nos 

a Deus com o nome de Pai e conclui-se com a passagem através da morte para a vida 

eterna, fruto da ressurreição do Senhor Jesus, que, com o dom do Espírito Santo quis 

fazer participantes da sua própria glória a quantos crêem nele. 

Nascidos e criados em famílias com valores e práticas cristãs, os mesmos fizeram 

sempre parte do nosso dia-a-dia de criação. A caminhada de catequese feita desde 

pequenos, e a participação em movimentos e actividades cristãos, surgiram no nosso 

percurso com toda a naturalidade. Porém à medida que fomos crescendo a 

racionalização e busca mais profunda de respostas para as nossas interrogações e 

dúvidas de Fé levou-nos à busca dos mesmos, depois de casados, no Movimento das 

Equipas de Nossa Senhora que com o seu carisma nos tem ajudado a progredir na Fé 

como Pessoas e como Casais. 

Esta caminhada que vimos fazendo ao longo de 48 anos através da oração, da 

entreajuda fraterna, da vida de equipa, de um convívio fácil e permanente com o 

assistente espiritual permite ajudar os casais a assumirem três atitudes que constituem 

três pilares fundamentais para aprofundar a nossa Fé: 

- A procura assídua da vontade de Deus; 

-A procura da verdade sobre nós mesmos; 
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-Ter a experiência do encontro e da comunhão. 

O encontro mensal com os casais proporciona a reflexão continua e a prática da 

oração, bem como a leitura e meditação da Palavra de Deus ao longo do mês, que vai 

alimentar e fortalecer a Fé. A participação na meditação e na interpretação dos 

Evangelhos feita na reunião é muito enriquecida pela contribuição do Conselheiro 

Espiritual que muito ajuda a fazer a aderência à Igreja e aos outros. 

A partilha dos pontos de esforço se bem aproveitada é um bom ponto de partida para a 

entreajuda dos casais ao longo do mês. Os hábitos de oração e reflexão contínua 

abrem novos horizontes aos casais, mostra-lhes que não podem ficar isolados, que têm 

que abrir-se às outras comunidades e partilhar a sua Fé com coragem e sem medo. 

Na nossa equipe vários casais têm estado disponíveis para participar no movimento, na 

paróquia, apoiando os CPM com as suas vivências de casal, dando catequese, 

trabalhando nos Centros Sociais Paroquiais algumas vezes em casal procurando levar 

algum conforto, alegria, e cultura a populações idosas carenciadas. 

 Procuramos ser evangelizadores e transmissores da Fé que Cristo a Igreja e o Santo 

Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, nas nossas famílias, tanto nuclear 

e alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja ou junto dos que não crêem em 

Cristo. 

Nem sempre os resultados são os que pretenderíamos e muitas vezes sentimo-nos 

embaraçados sem saber se estamos a escolher a palavra certa na hora certa por forma 

a conseguir que essas pessoas, mesmo não reconhecendo em si mesmas o dom da fé, 

vivem todavia numa busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da 

sua existência e do mundo. 

Pensamos no entanto que a nossa fé orienta o nosso agir individual e em casal, na 

família, na comunidade, na profissão e na cidadania tornando possível a aceitação e 

resignação para enfrentar em algumas situações grandes provações com doenças 

graves que afectam não só o casal mas também a família. 

O Ano da Fé será também uma ocasião propícia para se intensificar o testemunho da 

caridade. Recordemos com S. Paulo: “Agora permanecem estas três coisas: a fé a 

esperança e a caridade; mas a maior de todas é a caridade”.De que serve ter Fé se 
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não tiver obras de fé? A fé sem caridade não dá fruto e a caridade sem fé seria um 

sentimento constantemente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se 

mutuamente de tal modo que uma permite realizar a outra. Sustentados pela fé 

encaramos com esperança o nosso serviço no mundo aguardando novos céus e uma 

nova terra onde habite a justiça. (Carta Apostólica a Porta da Fé). 

 

São Pedro e São João 1 

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS  

Os que amam são os que mais sabem de Deus; a eles deve o teólogo dar ouvidos.  

In “Só o amor é digno de Fé”, Hans Urs von Balthasar  

Sempre que na terra fazemos a experiência do bem, da felicidade, da paz e do amor, já 

estamos vivendo, em forma precária, mas real, a realidade do céu.  

“Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei”. É 

esta a orientação que levou ao sentido profundo, à mística da “Partilha” e do “Pôr em 

comum” em equipas, bem como ao incentivo de nos pormos ao serviço da Igreja. Este 

o discurso do Padre Caffarel com o qual confirmou a orientação do movimento as 

Equipas de Nossa Senhora, baseada na atenção, realismo, solicitude, disponibilidade 

interior (oração) para conhecer a vontade de Deus e o convite a pôr os talentos ao 

serviço do amor.  

Para qualquer cristão, só existe um caminho, Jesus Cristo, Palavra de Deus que se fez 

homem: “Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11,28).  

Mesmo os casais (membros) cuja espiritualidade é frouxa ao trilharem as orientações 

traçadas por Cristo, conseguem, naturalmente, orientação de vida, um propósito de 

vida e uma equipa e vida em equipa.  

As Equipas de Nossa Senhora, mesmo no coração da crise da Igreja, no mundo 

ocidental, apareceram, bem como novos movimentos, que ninguém previu, mas que 

brotaram espontaneamente da vitalidade interior da própria fé. Neles se manifesta, 

ainda que discretamente, algo como um período de pentecostes da Igreja, leia-se, foi 



 
60 

nesse momento que a Igreja começou a sua missão de evangelização do mundo. É 

nas Equipas de Nossa Senhora que, em número crescente, se nota ver grupos de 

jovens nos quais existe uma cordial adesão à fé integral da Igreja. A porta da fé está 

aberta, é necessário franqueá-la. Não tenhais medo! Jovens que querem viver 

plenamente esta fé e que são portadores de um grande impulso missionário eles 

mesmos um grande impulso missionário. Toda a intensa vida de oração, presente 

neste movimento, não leva a uma fuga para o intimismo, leia-se, não exprimem, num 

tom mais confidencial, os sentimentos mais secretos da alma, mas, simplesmente, uma 

plena e integral catolicidade expressa nas reuniões guiadas pelo Sacerdote. É bonito, é 

muito louvável a cumplicidade destes casais, quer em reunião mensal quer em 

contactos pessoais, procurando apoio, a tal palavra amiga. Em jeito de comparar, 

aprendemos que Ele a primeira coisa que fez foi formar um pequeno grupo. O Padre 

Caffarel escreveu “a grande preocupação de Nosso Senhor Jesus Cristo, no início e ao 

longo da Sua vida apostólica, foi de agrupar, de reunir. O Padre Caffarel “gerou uma 

comunidade, não de modo espontâneo mas como resposta ao apelo de Jesus Cristo” 

Segue-Me !”.  

Esta comunidade, de modo dinâmico, vive o amor e contribui para o crescimento do 

outro, aprende a perdoar ao nosso irmão e cria novas comunidades.  

Desde muito cedo, as Equipas de Nossa Senhora fizeram-se ao largo. É que, para 

além da vocação para a espiritualidade em casal e entreajuda, há quem se mova por 

amor a Maria, espalhando a palavra, no mundo, na nossa terra, na nossa rua. A 

evangelização faz parte do movimento das Equipas de Nossa Senhora...  

Alguém desta Equipa, durante a Quaresma, integrado num grupo de cristãos, partiu em 

missão. Batemos a muitas portas e muitas não se abriram. Uma abriu-se e, de dentro, 

perguntaram se queríamos dinheiro. Uma outra perguntou, de porta fechada, quem 

éramos e ao ouvir dizer que éramos da Igreja e gostaríamos de falar-lhe, disse que 

estava de robe. Esperamos o tempo que for preciso, dissemos. Na falta de resposta 

rezámos um Pai Nosso na escada e, antes de acabar a oração, a senhora abriu-nos a 

porta. Notava-se pouca vontade para nos receber. Na sala perguntámos se era casada, 

se era baptizada e se ia à Igreja. A tudo disse que não. Perguntámos se tinha uma 

Bíblia e disse que sim; encontrou-a no móvel, no meio de copos e pratos. Era da tia. 

Nas imagens da sala sobressaía a do buda e uma de Nossa Senhora, em pedra, mas 

partida. À saída, a nosso convite, prometeu ir à Igreja. Surpresa foi quando passadas 
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duas semanas a vimos assistir a uma celebração dominical. Na semana seguinte, 

voltou à Igreja e, querendo falar connosco, ofereceu-se para colaborar na Igreja. 

Conduzi-mo-la ao Prior e ficou combinado que se confessaria na segunda feira 

seguinte.  

O ANO da FÉ deu um abanão em cada equipa e nas equipas entre si, “confirmando” 

que estão unidas pela fé. 

 

Cascais D 

São Domingos de Rana 5 

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS 

Ousemos transformar o mundo 

A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença de um 

sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé de uma forma esplêndida, 

pois "escalamos a montanha da Fé", de mãos dadas, em Casal e acompanhados pelos 

nossos queridos Irmãos de Fé, os membros da nossa Equipa de Nossa Senhora. 

A motivação, força e Fé crescente que advém das nossas reuniões dá-nos ânimo para, 

com a ajuda do Espírito Santo, ousarmos transformar o mundo a cada momento do 

nosso quotidiano, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre! 

Paulo VI disse-nos que "o desenvolvimento das Equipas de Nossa Senhora pode 

contribuir de uma maneira incomparável para a renovação da Igreja" e esta é a base 

fulcral da vivência da nossa Equipa, pois a união entre todos nós e Cristo torna-nos 

disponíveis para o serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros e à partilha generosa. 

Na nossa Equipa temos honrosos e fervorosos Escuteiros e Catequistas e os que não 

o são, fazem a sua parte da evangelização nos meandros desta sociedade em que 

vivemos e que tem tanto de desumano como de maravilhoso. 
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Criamos todos os nossos filhotes, tesouros divinos que Deus nos enviou, e educamo-

los como discípulos de Cristo que somos, através da nossa vivência no dia-a-dia e 

dando-lhes o exemplo do serviço à Igreja, às ENS, ao outro e ensinando-os a partilhar 

os bens espirituais e os valores materiais. 

Estamos todos de coração aberto para ajudar o próximo e para partilhar o que 

podemos, tanto em termos monetários como em termos de relação humana, que tanta 

falta faz a tanta gente. Um sorriso, uma palavra, um aconchego de alma faz o mundo 

evoluir para melhor. 

É através de tudo isto que a nossa Fé orienta o nosso agir e que nos ajuda a sermos 

evangelizadores e transmissores de Fé e de Esperança no nosso quotidiano. 

Despimo-nos de preconceitos e com a força que Cristo nos dá, continuamos a pescar 

grãos de areia até fazermos uma praia sem fim, um mundo sem guerra, sem fome, sem 

injustiça social, repleto de Paz, Amor, Harmonia, Alegria e Felicidade! 

Do nosso ponto de vista, é esta a abordagem a empreender no nosso mundo, não é 

nova, tem quase 2013 anos mas foi o nosso Mestre que nos ensinou e tem resultado, 

daí o lema da nossa Equipa ser "JC forever"! 

Ousemos transformar o mundo! Isto é um desafio e nós gostamos! 

 

 

Tires 1 

1- A equipa de Tires 1 confirma plenamente no seu conjunto, o crescimento da 
Fé, que foi enriquecida, fortalecida, e, tudo isto de forma alegre e simples 
através do empenho e paciência “amorosa” dos vários C.E. que ao longo dos 
anos connosco trabalharam. 

 
2- Todos os casais estão assim sensibilizados e atentos àqueles que nos 

rodeiam no dia a dia. Tem surgido oportunidades de ajudar o irmão e todos 
procuramos não as perder.  
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        É fortemente gratificante quando conseguimos ajudar e concretizar certos 
objetivos em favor de situações existentes e carregadas de angústia. 

 
3- Todos os casais estão assim sensibilizados e atentos àqueles que nos 

rodeiam no dia a dia. Tem surgido oportunidades de ajudar o irmão e todos 
procuramos não as perder.  

        É fortemente gratificante quando conseguimos ajudar e concretizar certos 

objetivos em favor de situações existentes e carregadas de angústia. 

4- Sem dúvida que sim, especialmente quando reunidos com os filhos e outros 
familiares antecedendo o tempo de refeições) praticamos orações simples, 
mas que testemunham claramente a nossa Fé. 

        Fé esta que nos faz acreditar que é primeiro junto das nossas famílias, que 

temos que ser “trabalhadores da messe”, procurando assim deixar sementes 

do nosso amor e convicções. 

5- Entendemos que não podemos partir para novas abordagens quando há 
ainda tanto a melhorar nos nossos íntimos, primeiro, e, depois no seio das 
nossas famílias ou amigos próximos! 

 

 

Tires 2 

A CAMINHADA DA EQUIPA TIRES 2 NA VIVÊNCIA DA FÉ 

A equipa Tires 2 teve uma particularidade, sob um ponto de vista, algo negativa, mas 

sob outro, muito enriquecedor a nível espiritual. Desde a sua pilotagem, até à fase 

atual, já lá vão mais de vinte e cinco anos, passaram por ela, 6 Assistentes, todos 

missionários espiritanos, mas cada um com o seu carisma muito particular, a sua 

maneira de ser e a sua forma de transmitir a fé. 

Embora todos eles de formação missionária, nos transmitissem essa vivência da fé que 

nos leva a partir de nós próprios e a procurar cada vez mais longe o campo da 

evangelização, cada um, pela sua idade, maneira de ser, ou experiência de vida, 

despertou em nós formas distintas de viver a fé e de a transmitir aos outros. 
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Uns foram empurrados ou incentivados a progredir nos campos da catequese ou do 

trabalho com jovens, outros apoiados no acompanhamento da vocação dos seus filhos, 

que levou um ao sacerdócio e outros ao serviço leigo, tais como, associações de 

espírito missionário e trabalho com crianças e jovens.  

Se um Assistente nos incentivou a progredir no campo da ajuda fraterna, com a partilha 

de alimentos que em cada reunião eram reunidos e entregues a famílias carenciadas, 

outro promoveu o são convívio entre os casais da equipa, com a inclusão de elementos 

estranhos à mesma, que em muito contribuiu para a nossa abertura e estreitamento de 

laços, tão importantes para o bom funcionamento de uma equipa. 

Todos, porém, foram unânimes na criação, logo desde o início, de um espírito de 

disponibilidade e serviço que levou a que, até hoje, sempre se manteve a rotatividade 

da responsabilidade dentro da equipa e também ao nível do sector que alguns casais 

aceitaram integrar, com o desempenho de diversos cargos. 

Ao nível pessoal, as caminhadas de fé têm sido diversas, quer nos percursos quer nos 

graus de evolução. 

Uns, partiram de um quase deserto espiritual e foram progredindo, passo a passo, 

colhendo com cada novo Conselheiro, novas forças e bagagem para a caminhada. 

Alguns, já tinham atrás de si uma vivência de Igreja, mais ou menos profunda, mais ou 

menos vocacionada para a oração ou para a ação, tais como: grupos de jovens, 

catequese, escuteiros, equipas de batismo, reza diária do terço, entre outras. 

Por outro lado, a par do progresso espiritual, também a relação entre os casais 

beneficiou muito com o acompanhamento dos sacerdotes e a partilha com os restantes 

casais da equipa. 

De lamentar mesmo, só as desistências de alguns casais, que não conseguiram 

encontrar na equipa a luz e a força que procuravam. 
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Tires 3 

Recordando os cinquenta anos da abertura do Concílio Vaticano II, o evento eclesial mais 

importante do Século XX, o Papa Bento XVI inaugurou, com uma Eucaristia na Praça de 

São Pedro, na manhã de 11 de outubro 2012, o Ano da Fé, convocado com o objetivo de 

promover a Nova Evangelização. No entanto, fora já com a Carta Apostólica Porta Fidei 

(Porta da Fé) que em 11 de Outubro de 2011, Bento XVI proclamara o Ano da Fé. 

Tomando como referência alguns excertos da Carta Apostólica acima mencionada, 

segue uma pequena reflexão da Equipa Tires 3: 

“Devemos readquirir o gosto de nos alimentarmos da Palavra de Deus, transmitida 

fielmente pela Igreja, e do Pão da vida, oferecidos como sustento de quantos são seus 

discípulos.” 

A escuta da Palavra de Deus marca a diferença nas nossas reuniões e surge num 

ambiente de serenidade e plenitude em que cada um procura interiorizar a mensagem 

transmitida e saciar a sua espiritualidade. 

“Com efeito, a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é 

comunicada como experiência de graça e de alegria.” 

Nos momentos de partilha e de pôr em comum cada um sente de forma fraterna as 

alegrias e emoções dos companheiros, é como verdadeira comunidade cristã que 

pedimos a protecção e graça Divina para os membros da equipa e respectivas 

intenções. 

 “A fé torna-nos fecundos, porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer 

um testemunho.” 
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Junto da família e no trabalho procuramos ser coerentes com a nossa fé e dar 

testemunho enquanto cristãos. Neste tempo de crise de valores e de crise económica 

não é fácil manter atitudes de solidariedade, equidade e justiça. A esperança é o mais 

difícil de manter, sendo, no entanto, o que mais nos diferencia enquanto cristãos. 

“A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento 

constantemente à mercê da dúvida.”  

A caridade pode estar num simples sorriso, no aderir a uma campanha de angariação 

de fundos, visitar doentes, ajudar um desempregado ou um sem abrigo. Muito há que 

fazer neste país em crise. A nossa equipa participa de diversas formas, cada um a seu 

jeito, na procura de um mundo melhor. 

“À Mãe de Deus, proclamada «feliz porque acreditou», confiamos este tempo de graça.” 

Como equipa de Nossa Senhora, também nós queremos ser felizes por teremos 

acreditado, pois a fé é acima de tudo uma bênção que pedimos ao Senhor. 

 

Tires 5 

1  Nas nossas reuniões, com a leitura da palavra de Deus e a partilha dos testemunhos 

e vivências de cada casal, conseguimos compreender melhor o plano que Deus tem 

para cada um de nós, como pessoa e como casal, tornando-se essencial a presença e 

testemunho do nosso Conselheiro Espiritual, padre Magalhães, que sempre tem uma 

palavra que ilumina o nosso caminho de fé. 

2  Os elementos da nossa equipa estão envolvidos em diversos aspectos da vivência 

cristã: 

– O serviço, nas actividades da paróquia como a Catequese, o grupo de acólitos, a 

animação eucarística (coro) e noutros movimentos além das ENS; 
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– A participação dos filhos na catequese, nos escuteiros, nos acólitos e na eucaristia; 

– A presença na equipa responsável de sector Cascais D ao longo dos últimos anos, 

uma vez que tem sempre estado um ou dois casais da nossa equipa; 

– A disponibilidade para os filhos na formação e cuidado dos mesmos; 

3  Damos o nosso testemunho de Cristãos junto dos nossos familiares, amigos e 

conhecidos, assim como no nosso local de trabalho. Damos apoio aos nossos 

familiares mais idosos ou com problemas de saúde e a amigos mais próximos que 

necessitem de apoio. Procuramos promover a entreajuda entre os casais da equipa no 

apoio aos filhos, nomeadamente para os levar e trazer à escola e às suas actividades, 

ficando com eles sempre que algum casal tenha algum compromisso. 

4 Procuramos seguir o exemplo de Jesus Cristo e o seu testemunho de amor, 

transmitindo aos nosso filhos os valores cristãos em coisas tão simples como: 

– Rezar com os filhos uma oração pela manhã e ao deitar, assim como às refeições; 

– Rezar o terço na ida para o trabalho; 

– Participar em acções solidárias, dando donativos e/ou trabalho de voluntariado; 

– Partilhar a fé Cristã no meio laboral, procurando ser um sinal; 

– Estar atentos àqueles que nos rodeiam e na partilha com os que nos batem à porta. 

5  Novas abordagens: 

– Estar atento e com maior participação cívica; 

– Dificuldade em trazer novos casais para o movimento; 

– Integrar os recasados em movimentos na igreja, assim como os não casados. 
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Oeiras A 

Caxias 1 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João, 

14, 5-7) 

Ano da Fé: Vivência e testemunho das Equipas 

É para nós muito gratificante poder partilhar, neste Ano da Fé, a importância do 

movimento das Equipa de Nossa Senhora na nossa caminhada com Jesus Cristo. 

As nossas reuniões mensais são momentos onde a força da oração em equipa 

proporciona-nos o aprofundamento da fé a nível pessoal e conjugal. Sentimos que na 

oração partilhada a nossa entrega é mais forte e a ação de graças é vivida em 

comunhão fraterna. 

A partilha das nossas falhas e sucessos e a permanente procura por todos de uma 

maior maturidade espiritual, tem-nos ajudado a crescer e progredir na nossa relação 

com Deus. Rezar em equipa é viver também em entreajuda intercedendo junto do Pai 

nas alegrias, tristezas e preocupações de cada um dos elementos. 

O Conselheiro Espiritual é a luz para esclarecer e solidificar as questões que vemos 

com pouca clareza ou que não ousamos sequer questionar. Essa orientação ajuda-nos 

a ser fortes não só nas nossas convicções como também na nossa Fé. 

A Palavra de Deus através do Evangelho é o alimento que nos permite crescer na Fé, 

tornando-nos mais fortes e corajosos para sermos referência na nossa sociedade que 

necessita urgentemente de valores como a família, a ética e a esperança para se 

reinventar. 

Neste mundo de turbulência onde a falta de esperança, de tolerância, de segurança no 

futuro e a desconfiança nas promessas dos nossos líderes impera, é fundamental que 

tenhamos uma mensagem de luz para quem está ao nosso lado, no sentido de os 

despertar e de os trazer para o caminho do Senhor, citando a oração do salmo 119 “A 

vossa palavra é farol para os meus passos, e uma luz para os meus caminhos”. 
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Neste tempo de pobreza acelerada de muitas famílias, acrescenta-se toda uma 

quantidade de necessidades que se vão notando nos rostos das pessoas. É necessário 

que os valores escolhidos e procurados na vida sejam verdadeiros, porque só estes é 

que nos podem aperfeiçoar. Na situação atual, onde o conflito na sociedade é latente, 

ter claros os valores dos mandamentos da lei de Deus é de uma importância vital. É 

nossa obrigação que cada um de nós viva na verdade e no amor ao próximo. 

 É este o desafio que o Todo-Poderoso, o Pai da infinita glória nos coloca: ser os Homens 

e Mulheres de hoje e de amanhã na construção de uma sociedade justa, onde os nossos 

filhos se sintam felizes e sejam testemunhos da nossa Fé e da palavra de Deus. 

Que sejamos capazes de reconhecer e dar a mão a quem necessite para que não fique 

para trás. Que Deus nos dê o discernimento, tantas vezes necessário, para estarmos 

atentos e disponíveis. “A quem iremos Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna.” 

João (6,68). 

Somos chamados a escolher o que realmente é importante para cada um de nós e 

discernir as nossas prioridades de modo a que deixemos um bom testemunho para as 

gerações vindouras. Estamos certos que Cristo se deixou pregar na cruz, para 

ressuscitar e estar presente ao nosso lado, e se fazer alimento para nos dar força para 

que possamos ser seus discípulos e apóstolos. 

Sentimo-nos abençoados por esta dádiva e o nosso desejo é sermos uma Equipa onde 

a alegria e felicidade de ser corpo e testemunho vivo de Jesus Cristo seja para a Vida. 

 

Lisboa 56  

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DA EQUIPA 

A pertença às ENS, num mundo em acelerado processo de descristianização, tem sido 
muito benéfica.  

A partilha de vida com tantos casais e famílias do movimento ajudaram-nos muito a 
fortalecer e crescer na fé. Sentimos que a caminhada na fé nunca está terminada. É 
uma caminhada para toda a vida. 
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Temos consciência de que a nossa fé é dom de Deus. Sentimos a responsabilidade de 
partilhá-la e testemunhá-la com os outros. Assim muitos dos membros da nossa 
equipa, ao longo do seu percurso, têm estado abertos ao serviço do movimento e da 
Igreja, confiando na luz do 

 Espírito Santo. 

Tem-nos ajudado a aproximar do ideal cristão: 

        -a leitura e reflexão de temas ligados ao casal e à família; 

        -a leitura e reflexão dos Evangelhos 

        -a leitura e comentário, em equipa, de livros de cultura cristã. 

Tem sido precioso o acompanhamento do nosso Conselheiro Espiritual que nos tem 
ajudado a descobrir o infinito amor de Deus por cada um de nós e a testemunhá-lo 
mesmo nas nossas situações mais difíceis. 

No encontro Internacional de Brasília foi dado a todos os equipistas o lema orientador: - 
Vai e faz tu também o mesmo, tal como o bom samaritano. 

Assim como Deus nos ama também temos de amar-nos como irmãos, aceitando com 
caridade e amor as nossas diferenças, as nossas limitações e as nossas debilidades. 

Jesus é para nós a verdade, o caminho e a vida e a manifestação do nosso amor pelos 
outros há-de ser a descoberta do rosto de Cristo em cada um dos irmãos que se 
cruzam na nossa vida. 

Dada a situação de crise que se vive à nossa volta, a equipe tem estado atenta às 
necessidades de pobreza que nos rodeiam tendo já dado ajudas económicas. 

Estamos a viver o Ano da Fé. É com as nossas atitudes de vida que melhor nos 
fazemos instrumentos evangelizadores e transmissores da Fé. Vamos participar na 
Nova Evangelização manifestando a alegria de acreditar e de estar aberto ao Amor de 
Deus em todos os momentos da vida.  

Vamos testemunhar, àqueles que procuram que o fundamento da nossa fé é o 
encontro com Jesus Cristo ressuscitado com quem queremos caminhar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Nova Oeiras 2 

Tem sido, para cada casal da Equipa, fundamental, para o fortalecimento e 
crescimento na Fé, o pertencer às Equipas de Nossa Senhora, não só pela proposta 
que nos faz, através dos pontos de esforço, concretamente da oração, da palavra de 
Deus, do Retiro e do estudo do Tema, como igualmente, até para esclarecimento de 
dúvidas que se vão tendo nas reuniões de equipa, a presença do Conselheiro 
Espiritual. 

É evidente que o Carisma do Movimento, centrado na aprendizagem e crescimento da 
Espiritualidade Conjugal de cada casal, tendo Cristo como centro e Nossa Senhora como 
modelo de fé e obediência, tem fomentado, em cada casal o crescimento do AMOR que os 
une de tal forma que cada casal e cada um dos seus membros, à luz da Palavra, não quer 
esse AMOR de forma egoísta, mas distribui-o por todos os que os rodeiam, começando na 
família, a pequena Igreja, e acabando na disponibilidade para o serviço quer ao Movimento, 
quer à Igreja, quer à partilha generosa. 

E tanto assim é que graças a DEUS, temos na nossa equipa Ministros da Comunhão, 
Catequistas, Intercessores, monitores nos Cursos de Preparação para o Matrimónio, 
orientadores de Equipas de Jovens de Nossa Senhora, elementos ligados ao 
Movimento Neocatecumenal, voluntários no Centro Comunitário de Carcavelos e na 
Equipa de Apoio à Família em Nova Oeiras. 

Este testemunho de fé, de esperança e de caridade que é dado por cada um dos 
casais em equipa será, certamente, a melhor arma para podermos ser evangelizadores 
e transmissores de fé. “Vede como eles se amam”. 

Há, na verdade, novas abordagens a empreender quer pelo crescendo de casais 
divorciados ou separados, quer pela crise de valores patente na nossa sociedade.  

Pensamos que, enquanto Casais pertencentes ao Movimento de Nossa Senhora, 
deveremos dar o nosso contributo para que tais casais não se sintam, de forma 
alguma, marginalizados do seio da Igreja de Cristo e que, também eles, desempenham 
nesta Igreja, composta por todos nós, um papel importante. 

Assim, na Fé e em equipa, na companhia de Maria procuramos crescer na santidade, 
com a certeza de que o Jesus Ressuscitado estará sempre connosco. 

Concluímos citando a “Porta Fidei”…. “ A Porta da Fé que nos introduz na vida de 
comunhão com Deus e permite a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós”. 
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Nova Oeiras 4 

Respondendo diretamente às questões propostas, não diremos que sem as ENS a 

nossa fé fosse mais fraca, mas os meios que o Movimento põe à nossa disposição, 

ajudam a manter a nossa fé em Deus. A oração é fundamental, pois é a maneira mais 

direta de nos relacionarmos com Ele. A presença do Conselheiro Espiritual ajuda 

também, pois é sinal da presença de Deus no meio de nós, pela sua palavra, pela sua 

oração e pela sua ajuda no esclarecimento de dúvidas. 

Uma das características da nossa Equipa é a presença de todos os casais no serviço à 

Igreja através de vários carismas, que foram encontrados quer em casal, quer 

individualmente. Catequese, CPM, Ministros Extraordinários da Comunhão, Vicentinos 

e serviços à Paróquia, são a nossa contribuição à Igreja e ao próximo. Quase todos já 

passaram pela Equipa de Setor e noutras estruturas. 

A nossa fé orienta toda a nossa vida pelo que tentamos ser assim evangelizadores 

através da nossa ação junto de todos aqueles com quem lidamos no dia a dia. 

 

Oeiras 1 

(Reflexão da Equipa de Oeiras 1 para assinalar o Ano da Fé. Uma meditação sugerida 
pelo título do P. Henri Caffarel “Cristo tornou-se Alguém para mim”.)  

Is 43, 1:  

E agora, eis o que diz o Senhor, o que te criou, ó Jacob, o que te formou, ó 
Israel: «Nada temas, porque Eu te resgatei, e te chamei pelo teu nome; tu és 
meu. 

Normalmente quando leio este texto de Isaías a minha atenção concentra-se nas 
palavras, nada temas. 

Na verdade, quando leio nada temas imagino-me um herói, um homem corajoso e sem 
medo, alguém com sucesso e vitorioso. Estas duas palavras nada temas foram 
durante muitos anos a fonte da minha audácia e o suporte para as minhas decisões 
mais difíceis. Se Deus estava comigo quem poderia estar contra mim? 
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Com esta força eu aceito o desafio que o Encontro Internacional de Brasília lançou a 
todos os equipistas: Ousar o Evangelho – vai e faz tu também o mesmo! Ama e Faz! 

Todavia, hoje concentrei-me nas palavras tu és meu. Confesso que na primeira leitura 
não gostei do que li. Tu és meu tira-me muita coisa… fica abalado o meu sentido de 
posse sobre mim mesmo, a minha independência, a minha autonomia, fico assim igual 
a um Estado que perde soberania (soberania refere-se à entidade que não conhece 
superior na ordem externa nem igual na ordem interna). 

Porém, concentrando-me um pouco mais, numa segunda e posteriores leituras, as 
palavras tu és meu começam a ganhar outro significado e dimensão. 

Quem é que me diz tu és meu? É o Senhor 

Quem é este Senhor? Na catequese aprendi que era Deus, mas também aprendi, com 
a Igreja e com a equipa, que o Senhor é Pai. Como é que a equipa me ensinou isto? 
Ao longo dos anos temos partilhado o crescimento dos nossos filhos e até dos nossos 
netos. Quantas alegrias e quantos sofrimentos eles nos deram… 

Quanto perdão foi necessário… Apesar disso, e como o Pai, todos os casais dizem dos 
seus filhos Tu és meu e por isso amo-te. 

Quem é que me diz tu és meu? É o que me criou 

Quem é este que me criou? Na catequese aprendi que era Deus, mas depois de criado 
foi preciso ser formado. Formei-me com a ajuda da Igreja e da equipa. Como é que a 
equipa me ensinou isto? Ao longo dos anos temos partilhado a nossa vida e o modo 
como temos vivido o evangelho. Os problemas profissionais e familiares, os sucessos e 
as derrotas, os êxitos e os fracassos, foram encarados e ultrapassados graças à 
entreajuda dos membros da equipa que com exemplo, com sugestões, com caridade, nos 
ajudaram a criar e a pôr em prática, com mais ou menos dificuldade, uma atitude 
evangélica conforme Mt 5, 40-42 

40Se alguém quiser litigar contigo para te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. 
41E se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, caminha com 
ele duas. 
42Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pedir emprestado.»  

Quem é que me diz tu és meu? É o que me resgatou 

Quem é este que me resgatou? Na catequese aprendi que era Deus, mas na Igreja e  
na equipa aprendi que é Jesus Cristo. Como é que a equipa me ensinou isto? Ao longo 
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dos anos temos partilhado sobre as nossas doenças, o envelhecimento e até a morte 
de um elemento da equipa. Nestes tempos partilhamos o que sabemos de Jesus e o 
que Ele passou para nos resgatar. Quando alguém se esquece, logo um nos lembra 
que o amor é paciente, isto é, que é preciso esperar com calma, dar tempo para a 
saúde voltar. Outro lembra-nos que o amor é tolerante, não se exaspera, tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta, isto é, envelhecer e perder faculdades e 
capacidades tem de ser aceite com naturalidade e paz. E quando a morte chega, a 
certeza que Jesus nos resgatou é sinal de que estaremos finalmente livres e a caminho 
da vida gloriosa. 

Quem é que me diz tu és meu? O que me chama pelo meu nome. 

Quem é este que me chama pelo meu nome? Na catequese aprendi que era Deus, 
mas na Igreja e na equipa aprendi que é o Espírito Santo. Como é que a equipa me 
ensinou isto? Quando na equipa começamos uma reunião chamamos: Vinde Espírito 
Santo. Porque o chamamos para a nossa equipa, tal como o chamamos quando 
fazemos o dever de sentar ou quando fazemos oração conjugal ou individual, o Espírito 
Santo também nos chama pelo nosso nome. Ouvimo-lo no coração a chamar por nós. 

Face ao exposto apetece-me terminar com uma citação dum hino da Leitura das Horas: 

   Um novo coração me dá Senhor, 

   O qual a Ti só tema, a Ti só ame 

   A Ti meu Deus, meu Pai, meu redentor. 

 

   Por Ti suspire sempre, por Ti chame, 

   Por Ti me negue a mim e tudo negue, 

   Por Ti saudosas lágrimas derrame. 

 

A Ti busque, a Ti ache, a Ti me entregue 

Com tão intenso amor, com tal vontade 

Que nunca mais de Ti me desapegue. 
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Oeiras 2 

O Ano da Fé  

Neste ano em que iniciamos a nossa caminhada de equipa, após o processo de 

pilotagem, o aprofundamento da Fé é um assunto de excelência. Aliás, o caderno de 

temas que o movimento nos propõe para este ano visa, precisamente, a “exploração” 

do Credo como desenvolvimento da Fé em casal, na intenção do movimento, e, de 

forma catequética, para que possamos refletir cada uma das suas passagens como o 

garante e o alimento da nossa própria Fé. Na primeira passagem – “Creio em um só 

Deus” – somos levados a pensar sobre o Amor de Deus como fundamento da nossa 

Fé. È sabido que só poderemos amar se nos sentirmos amados e um dos sinais do 

Amor de Deus, que nos fará amar o próximo, está em acreditarmos que Ele nos ama 

incondicionalmente, através dos tempos, desde sempre e para sempre. É aqui que a 

nossa crença dá verdadeiro fruto, na medida em que nos tornamos veículo de Deus 

através do Seu amor que nos tornará pessoas melhores e, por consequência, ajudará a 

tornar melhores pessoas aqueles que nos rodeiam. Por isso, o Amor de Deus é 

fecundo e tende a multiplicar-se pela Fé. Mesmo nas ocasiões de privação e 

dificuldade, Deus, no seu infinito Amor, concedeu-nos o maior valor da humanidade: a 

liberdade. Só é verdadeiramente livre quem acredita e pode escolher caminhar a Seu 

lado. Porque os que não têm Fé e têm a sua espiritualidade minguada estão 

incompletos e, por isso, livres para escolher um caminho que dê frutos. A 

espiritualidade não pode ser vista como uma relação de contabilidade entre o homem e 

Deus. Se pedirmos Deus dá, se falharmos Deus tira. Deus não nos dá o que, 

literalmente, pedimos, mas sim o que verdadeiramente precisamos: a liberdade e o 

discernimento para optarmos por um caminho de amor e de bem. Em casal passa-se 

algo de semelhante, e aprofundarmos juntos a Fé é cimentar o amor conjugal. É dizer 

“sim” ao projeto que Deus tem para o casal. Por exemplo, no método do movimento, a 

Oração Conjugal e em Família revestem-se de grande importância no que se refere à 

partilha da Fé, mas o Dever de Sentar e a Regra de Vida, tornam-se essenciais para 

que cada um, marido e mulher, faça as suas escolhas tendo em vista um caminho 

fecundo e de comunhão. Em suma um caminho de Fé conjugal.  
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Paço de Arco 2 

Reflexão sobre o ANO DA FÉ: VIVÊNCIA e TESTEMUNHO DAS EQUIPAS 

Naturalmente que pertencer a uma equipa de Nossa Senhora nos faz amadurecer e 

crescer no Evangelho. Não fosse a exigência dos pontos concretos de esforço uma 

ferramenta por de mais útil nessa tarefa. De facto, ao respondermos de uma forma 

consciente e empenhada só podemos tirar um acrescento na relação com Deus e com 

os que nos estão mais próximos. Em primeira instância o nosso cônjuge, seguindo-se a 

restante família nuclear, os membros da equipa, a comunidade paroquial e a sociedade 

em geral. Claro que para tudo isto, muito contribui o conselheiro espiritual, que à luz do 

evangelho, nos vai mostrando que o caminho não é plano nem curto e nos vai 

amparando nas fraquezas e consolidando na relação com Deus. 

Talvez até de uma forma inconsciente, através desta aproximação a Deus, nos vamos 

deixando embrenhar no seu espírito, tornando-se num ciclo em que quanto mais nos 

aproximamos Dele, mais nos sentimos apegados à sua comunicação, através da 

oração que nos alimenta e remete para Ele… 

As equipas de Nossa Senhora, muito embora sejam um movimento espiritual, têm nos 

seus membros uma extensão que as leva às comunidades onde estão inseridas. 

Quantos membros de coro, quantos ministros da comunhão, quantos leitores, quantos 

outros serviços paroquiais têm nas suas actividades elementos pertencentes às 

equipas de Nossa Senhora? Não sendo portanto um movimento, em primeira instância 

de acção, é-o enquanto prolongamento, pois não é possível dissociar o espírito vivido 

nas equipas, do resto das atividades onde estamos inseridos. 

É portanto nesta relação estreita com Deus, que vamos buscar as linhas de orientação 

para o nosso dia-a-dia, tanto em família quanto em comunidade eclesial e civil. 
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Urge portanto, uma tomada de consciência desta realidade, em casal e em equipa e 

arregaçar as mangas, abrindo cada vez mais o nosso coração a Cristo. Fazer como 

nos interpelava João Paulo II, «não ter medo de nos comprometermos com o 

Evangelho» e ter sempre presente que «uma mão que não se abre para dar, nunca 

chega a receber».  

 

Paço de Arcos 5 

O tema agora proposto, foi-nos difícil pôr no papel. Obrigou-nos a uma reflexão 

pessoal, de casal e em equipa. 

A Fé é um dom de Deus, dado individualmente a cada um de nós. Cabe-nos portanto 

cuidarmos desse dom. Quando casamos, somos em parte responsáveis pela Fé do 

outro e vice-versa. 

No movimento das ENS, encontrámos uma vivência de espiritualidade conjugal que 

nos tem ajudado no caminho, não deixando estagnar a nossa Fé. Quando 

desanimamos temos a ajuda fraterna e o conselheiro espiritual da equipa para nos 

ajudar.  

A Fé tem feito com que os casais desta equipa vão realizando outras actividades para 

além da pertença às ENS. Muitas vezes não nos parece ser possível conseguir integrar 

mais actividades para além das que já fazemos habitualmente, mas tem-se arranjado 

tempo para pertencer aos CPM, dar catequese na paróquia, ser ministros da 

comunhão, e pertencer à equipa de sector. 

Na família temos tido a preocupação de levar a nossa Fé, aos nossos filhos, sobretudo 

vivenciando-a, pois é a melhor forma de eles a interiorizarem. Neste campo a equipa é 
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heterogénea, pois a grande maioria dos nossos filhos são ainda muito pequenos.  Das 

nove crianças (um ainda está para nascer), três estão na fase da adolescência, fase 

mais crítica e atenta às atitudes dos pais. No entanto, também elas têm sido 

testemunho da Fé que lhes foi transmitida. Em 1º lugar gostam muito da equipa dos 

pais, o que já de si significa que também eles entendem como é bom viver em 

comunidade, e não ser uma comunidade qualquer. É uma comunidade cristã, com 

quem elas também se identificam. Elas próprias têm já as suas escolhas. A mais velha 

pertence à EJNS, é catequista e participa com alguma regularidade nos encontros dos 

Jovens Dehonianos, bem como a irmã que se prepara para o crisma, não obstante as 

muitas críticas próprias da adolescência que vão surgindo. Mas a Fé está lá! 

Os mais pequenos acompanham os pais às reuniões, e também eles gostam muito da 

equipa e, embora ainda não tenham escolhido o seu percurso, andam na catequese e 

nos escuteiros. Lá virá o tempo em que, com a ajuda dos pais, e sobretudo com o seu 

testemunho, também eles escolherão o que querem fazer dentro da Igreja. 

No nosso trabalho e na vivência em sociedade, a nossa atitude permanece a mesma. 

Vivemos com Fé este tempo de crise e de incertezas. É neste tempo presente que 

Deus nos pede que vivamos a nossa Fé no Seu Filho, que é Ele próprio. Pede-nos 

também que o façamos com Amor e Esperança cristã -as três virtudes teologais. Nem 

sempre é fácil, pois as dificuldades são reais. É importante darmos um testemunho 

cristão no mundo que cada vez mais se esquece de Deus. 

Se por um lado é difícil dar este testemunho, porque ao fazê-lo temos de tomar atitudes 

face às injustiças que se vão praticando, às quais não podemos ficar alheios, por outro, 

o facto de sabermos que Deus está connosco e esta vida é uma passagem, alegra-nos 

o coração e dá-nos a força para o caminho. Esta é sem dúvida a nossa força. ELE 

ESTÁ SEMPRE CONNOSCO, ASSIM NÓS O QUEIRAMOS! 
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Paço de Arcos 6 

ANO DA FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS 

Celebramos este ano o “Ano da Fé”, cinquenta anos após o Concílio Vaticano II. Muito 

mudou o mundo desde então! 

A porta da Fé foi-nos aberta no dia do nosso batismo e apesar de não ter sido uma 

escolha feita por cada um de nós, deu-nos desde pequenos um sentido de caminho em 

Igreja, uma perspetiva de vida onde somos continuamente chamados a viver a vida do 

próprio Deus, numa atitude de entrega, em que só quem Acredita, aceita esta aventura. 

Também foi há cinquenta anos que começaram a nascer alguns dos elementos da 

equipa PA6, mas foi há menos de uma década que fomos chamados às ENS. Tal como 

o Concílio, foi uma resposta de Fé às exigências da missão da Igreja, em anunciar o 

Evangelho, no mundo contemporâneo, em acelerada transformação9, também a vida 

da equipa tem provocado em todos nós uma transformação na Fé. Ao entrarmos para 

as ENS, reforçámos quer a vontade de que Cristo participe na construção do nosso 

amor e crescimento na Fé, quer o aprofundamento dos momentos de oração e 

meditação, alicerces de uma constante peregrinação, para a qual entrámos como 

casais em Cristo. 

 Encontrámos nas ENS um caminho a percorrer e descobrimos que, 

independentemente das diferentes etapas de maturação da Fé de cada casal, temos o 

objetivo comum de acreditar, viver, celebrar e testemunhar; e sentimos que as nossas 

diferenças são simultaneamente um desafio e uma oportunidade de aprendizagem. 

Fazendo uma análise ao nosso caminho, hoje, oito anos após a constituição da equipa, 

talvez a etapa testemunhar seja aquela que mais nos fortalece, pois a partilha das 

                                                             
9 Cf. “ A peregrinação da Fé”, Carta Pastoral do Cardeal- Patriarca à Igreja de 

Lisboa por ocasião da abertura diocesana do ano da fé 
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vivências e das experiências de cada um, ajudou-nos a assumir a nossa adesão à Fé 

Cristã e a termos a confiança e a ousadia de praticar os mandamentos, que se 

baseiam sobretudo na caridade. Podemos dizer, de uma forma mais pragmática, que a 

pertença às ENS nos abre portas a uma abordagem mais madura e empreendedora da 

Palavra de Deus, “escutando e pondo em prática”. 

É este o caminho que nos é pedido este ano, mas com “novo ardor”, como os 

Apóstolos o fizeram no dia de Pentecostes. Cada um de nós deve refletir sobre a sua 

Fé e ter presente que somos enviados a anunciar, a proclamar a Palavra de Deus, a 

escutar, a meditar e a aprofundar a oração. Que qualidade queremos ter no nosso 

testemunho? Como membros das ENS, a nossa responsabilidade é acrescida.  

Temos um grande desafio pela frente, mas neste “Ano da Fé”, guiados por Maria e com 

a sua proteção, tentemos ser verdadeiras testemunhas do amor de Deus! 

 

Porto Salvo 1 

Ano da Fé, Vivência e testemunho da Equipa 

Somos chamados por Cristo e enviados. 

Todos os elementos da Equipa confirmam. 

A presença do Conselheiro Espiritual na Equipa enriquece a espiritualidade de faz 

crescer a nossa Fé através da Oração e da palavra de Deus. 

Graças ao movimento das E. N. Sra., que nos tem dado oportunidade de crescermos 

na Fé, caminhando juntos para Cristo. 

Alguns membros da Equipa dizem: foi pena só termos conhecido e entrado nas 

Equipas tão tarde. 
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Os Temas de estudo tem-nos elucidado de muitas coisas que desconhecíamos, e os 

pontos concretos de esforço são a alavanca para a nossa caminhada de Fé, e damos o 

nosso testemunho na ajuda a outros casais e famílias. 

Neste contexto, a Equipa partilha com outros fora do Movimento na ajuda ao 

crescimento da Fé, caminhando junto dos que não crêem em Cristo. 

Não é fácil manter uma Fé viva. Há desânimos, mas temos vencido estes desafios. 

Junto dos que não crêem em Cristo, lançamos a semente com Fé, e temos Fé que 

essa semente germinará e dará os seus frutos. 

A Equipa já se sente fragilizada, motivo do desgaste do tempo que já passou, mas 

temos muita Fé e desafiamos os mais novos que vale a pena progredir na Fé e na 

busca de encontrar Cristo nas nossas vidas. 

 

 

Porto Salvo 3 

ANO DA FÉ – Vivência e testemunho da equipa  

Estar nas Equipas de NOSSA SENHORA (ENS) é, em termos comparativos, o mesmo 

que manter uma vela permanentemente acesa, para servir de farol a indicar um 

caminho, e assim também um ambiente de equipa, onde todos os casais estão 

empenhados numa caminhada de espiritualidade conjugal que fortalece e anima, essa 

caminhada, que tem por base a fé, que também fortalece o amor conjugal dos casais. 

1. Todos os casais da equipa estão empenhados, mesmo comprometidos, no 
serviço á comunidade eclesial, ao movimento e aos outros, dentro da partilha 
que cada casal pode ajudar, mesmo com certas dificuldades que por vezes 
eles suportam nas suas vidas. 

 
2. É aparentemente normal que, devido à fraqueza humana, quando 

aparentemente a vida corre mal, se começa a duvidar da presença de Cristo, 
considerando até que o Cristo de hoje, em quem cremos e confiamos, não é o 
mesmo de há 2000 anos, quando Homem na terra. Enfim, momentos de 
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fraqueza. Porém é experimentando situações ou momentos de fraqueza, que 
os casais das ENS se consciencializam, saindo reforçados na fé, ao ponto de 
melhor compreender as situações de necessidade e sofrimento no próximo e, 
dalguma maneira lhes poder valer. 

 
3. É com efeito a nossa fé, baseada no espírito cristão, reforçada pelos 

princípios básicos do movimento, e em especial pela oração, que orienta e dá 
sentido à nossa vida, em casal, na família, na comunidade, na situação social, 
etc. Consideramos mesmo que o nosso agir nestes campos, ou situações, 
são animados pelo facto da nossa integração nas ENS, doutra forma 
seríamos como tantos outros, ou piores. Efectivamente temos consciência de 
que Cristo está connosco, nos orienta e nos assiste, por forma a que nós não 
nos separemos dele. 

 
4. Antes de mais convém repensar a nossa situação, analisando bem o que 

consideramos positivo ou negativo e que tenhamos necessidade de corrigir. 
Se considerarmos que o nosso agir é positivo, ainda bem, mas o mais natural 
é que muito haja a corrigir. O que se nos afigura mais imperioso é a nossa 
relação com os outros, tendo atenção à entreajuda, especialmente em ligação 
com os casais da equipa. É certo que temos as nossas limitações, também 
somos vítimas da crise, mas se olharmos em redor vemos sempre pessoas 
ou casais em pior situação. Outra abordagem será a nossa conduta, o 
testemunho cristão, numa altura de vida que a sociedade civil é materialista e 
muitas vezes até anti-moral, até mesmo as leis civil, a partir dos governos. 

CONCLUSÃO: Em face do exposto, somos imensamente gratos ao movimento 

das ENS, pelas iniciativas enriquecedoras que nos proporciona, no âmbito 

espiritual e social. Isso, juntamente com os princípios básicos do movimento, 

reflectimos nos P.C.E, vem incentivar-nos a mantermo-nos atentos à oração e 

procura da vontade de Deus, com vista ao nosso enquadramento social a todos os 

níveis, especialmente onde a nossa acção seja mais necessária e útil. Claro, e 

nunca é demais referir, que o devemos muito à protecção de Nossa Senhora, a 

quem veneramos e em quem confiamos.  
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Porto Salvo 6 

ANO DE FÉ: VIVÊNCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS 

A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença de 
um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé? 

1-Sim, a pertença às ENS contribui para o crescimento da nossa fé na medida em que 
os pontos de esforço ajudam ao fortalecimento de fé e a presença do Sacerdote torna a 
nossa fé mais esclarecida e enriquecida. 

Neste tempo tão carente da presença de Cristo estamos disponíveis para o 
serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, à partilha generosa (sobretudo neste 
tempo de pobreza acelerada de muitas famílias)? Que testemunho podemos 
partilhar? 

2- Estamos conscientes da necessidade da partilha generosa, mas pouco fazemos. 
Porém, quando solicitados, procuramos dar resposta. É evidente que temos dificuldade 
em sair da nossa "zona de conforto".  

Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, a 
Igreja e o Santo Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, na nossa 
família, tanto nuclear como alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja, 
ou junto dos que crêem em Cristo? 

3- Podemos fazê-lo sendo autênticos e procurando ser coerentes entre as nossas 
convicções (cívicas, religiosas, humanas…) e as nossas práticas: "Quando a tua mão 
estiver em ação, o teu coração tem de estar em Deus". (Pd. Dehon no site dos 
Dehonianos) 

A nossa fé orienta o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 
profissão, na cidadania? 

4-Tentamos pautar o nosso comportamento nos vários domínios de vida pela nossa fé 
que funciona como principio norteador, o que não significa que consigamos sempre 
chegar a bom porto. 

  Que novas abordagens a empreender? Quais as principais dificuldades? 

5- Que cada um de nós "ouse o Evangelho", tenha a coragem de sair da sua zona de 
conforto e de amar o outro mais próximo.   
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São Julião da Barra 1 

Começaríamos por dizer que ” A Fé sem obras está morta”. E de que obras 

podemos falar? … Obras como as de Cristo! Pois se Ele é a nossa inspiração, as suas 

obras serão a nossa inspiração! Para uma Fé com obras, portanto viva, é necessário 

assumir a identidade cristã que implica o agir de acordo com o Evangelho no nosso dia 

a dia com os outros, de forma tolerante e humilde, com caridade e amor. Isto é, colocar 

Cristo no centro do nosso dia a dia. Enquanto Casais que somos, e sempre que 

possível, a concretização de obras em Casal, com a nossa “espiritualidade conjugal”, 

sempre com Cristo como exemplo, são uma manifestação de Fé viva. Inseridos nas 

ENS, temos, indubitavelmente, um meio privilegiado para fazer crescer a Fé em Casal, 

com outros Casais, e tendo em vista os outros – família e sociedade. 

De facto, a vivência das equipas marca, na nossa agenda, que precisamos de 

nos encontrar com o outro, com os outros, através de Maria e com (bem como para) 

Deus, nossa salvação. O método das ENS, por sua vez sedimentado nos PCE, é o 

meio por excelência que nos ajuda a aprofundar a “espiritualidade conjugal” alicerçada 

na escuta da palavra de Deus, na oração conjugal e no dever de se sentar. Os PCE 

partilhados em equipa, com o auxílio do CE ajudam-nos a crescer na fé viva e 

esclarecida. 

Com o amadurecimento da espiritualidade conjugal somos mais Casal, mais 

Família, ficamos mais disponíveis para o outro, não apenas o nosso cônjuge ou filhos, 

mas também o colega do trabalho, o amigo, o familiar, o que está ao meu lado, em 

qualquer situação de vida. Estando disponíveis para o outro, passamos a ter a caridade 

como modo/objectivo a praticar face ao próximo que necessita do meu olhar, do meu 

apoio. 

A Fé é uma luz que nos atrai para Cristo ressuscitado, que nos é dado a 

conhecer, estar mais próximo, através do caminho percorrido com as ENS. 

Esta Fé viva, com obras, implica acção. Contudo, quase todos sentimos 

muitas dificuldades que nos tentam manter inertes. É a luta constante contra o relógio 

quer sozinho quer em Casal, as inúmeras solicitações do dia a dia que nos afastam de 

Deus e da Igreja, o cepticismo de alguns em relação à Igreja, a forma como as notícias 

nos chegam todos os dias, o pouco esclarecimento/conhecimento da maioria dos 
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cristãos e pessoas em geral em relação às questões da Fé. No fundo, a abordagem da 

fé é sempre a mesma – e sempre nova – porque constitui um desafio permanente – 

Amar o próximo nos seus contextos concretos, dedicando-lhe tempo e atenção, 

compreendendo que esta é a nossa primeira e mais importante missão na vida: amar 

Deus com toda a força do nosso ser. 

Para não nos alongarmos mais, terminamos com alguns exemplos de crescimento da 

Fé (viva, com obras!) através das ENS: 

- Três elementos da nossa equipa fizeram o Crisma depois de ingressarem no 

Movimento; 

- Dois casais tornaram-se mais assíduos na Igreja depois de experimentarem o 

Movimento; 

- Alguns casais participam activamente nas Paróquias, como M.E.C., Leitores, bem 

como em outras estruturas da Igreja e associações humanitárias. 

 

 

Oeiras B 

Algés 2 

Não sabemos se ainda vamos a tempo, mas deixamos o nosso testemunho: 

1) Sim, sem dúvida. A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da 

presença do nosso CE, mantém-nos mais próximos da palavra de Deus, da 

importância e da prioridade a dar a tudo no nosso dia-a-dia e na nossa missão 

enquanto Cristãos. 

2) Tentamos estar atentos e colaborar com a Igreja, comunidade e sociedade, dando 

algum do nosso tempo como catequista e partilhando algum do nosso rendimento com 

algumas causas que nos tocam. 

  3) Dando o exemplo com alegria e convicção, testemunhando que acreditamos que 

uma vivência plena de Cristo é o melhor caminho em casal, em família e em sociedade. 
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Se conseguirmos mostrar aos outros a alegria deste caminho e desta vivência, 

 poderemos provocar neles alguma curiosidade em experimenta-lo também. 

  4) Tentamos que sim, que a nossa Fé oriente a nossa vida em todas as dimensões. 

5) Não temos certeza sobre novas abordagens a empreender, mas temos noção da 

importância que tem podermos ser mais activos/pro-activos na vivência da vida Cristã e 

na nossa missão como evangelizadores. As principais dificuldades com que nos 

deparamos são o sair da nossa zona de conforto e a gestão do tempo, o até onde 

podemos dar mais do nosso tempo sem "penalizar" a família nuclear e nomeadamente 

os filhos com as ausências necessárias. 

………………………………………………………………………… 

Algés 4 

Algés 4 é uma equipa um pouco diferente, renascida após um desmembramento natural, 

acabou por assumir o risco de se tornar uma manta de retalhos. A três casais da 

composição original, juntaram três casais novos e outro vindo da extinta Algés 1. Esta 

heterogeneidade, que podia não resultar, acaba por ser um trunfo da nossa equipa e que já 

a suportou em momentos mais complicados, quando  se  podia  prever  novo  

desmembramento. 

Neste momento a equipa é constituída por 6 casais, naturalmente todos diferentes, em 

pontos diferentes da caminhada Cristã, mas sempre interessados uns nos outros e 

disponíveis para ouvir e ajudar.  

Sabendo que a fé é um dom de Deus, o qual todos temos a felicidade de possuir, 

temos igualmente a noção que uma fé adulta e madura tem de ser convenientemente 

alimentada de forma a resistir às naturais inquietações que podem surgir ao longo da 

caminhada.  

É exatamente aqui que as dinâmicas das ENS se revelam fundamentais, elas são uma 

ajuda preciosa para alimentar e fortalecer o dom da fé. As (boas) rotinas que o 

movimento propõe, concretamente a leitura da Palavra de Deus e a oração Pessoal, 

são, caso as desenvolvamos de forma verdadeira e atenta, dois meios fantásticos para 

que possamos fazer crescer o dom que temos o privilégio de possuir. 
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A busca do conhecimento cristão é algo que nos entusiasma a todos e para a qual 

encontramos alimento nas reuniões de equipa. Nesse ambiente tão especial que 

qualquer equipista tão bem conhece, com a preciosa ajuda do conselheiro espiritual, 

esclarecemos dúvidas de interpretação das escrituras e temos acesso a pontos de 

vista que desconhecíamos. Também as atividades do movimento em que participamos 

resultam numa catequese muito útil por forma a crescermos enquanto cristãos. 

Mas a importância das ENS na nossa vivência cristã não termina nos PCE referidos, a 

experiência de partilhar a oração com o cônjuge trouxe uma nova dimensão à 

espiritualidade de cada membro da equipa, mesmo para aqueles cuja caminhada era já 

sólida e bem alicerçada, mas centrada numa relação a dois, entre o próprio e Deus. 

 

Linda-a-Velha 1 

ANO DA FÉ - VIVÊNCIA E TESTEMUNHO 

A entrada pela Porta da Fé para todos nós deu-se pelo Baptismo e pela 

vivência Cristã das nossas famílias que desde bebés nos foram introduzindo e 

acompanhando enquanto crianças e adolescentes no início da nossa peregrinação. No 

caminho da Fé que bem cedo encetámos, sempre fomos tendo dentro das nossas 

casas e nas paróquias em que vivíamos, exemplos e testemunhos que nos foram 

ajudando ao nosso peregrinar individual. Na sua maioria os casais da nossa equipa 

foram consolidando a sua Fé pela participação nas comunidades em que viviam e nos 

diversos movimentos e cursos que foram colocados à nossa disposição desde a Acção 

Católica, aos CPM,s e Cursilhos de Cristandade e agora por último o Movimento das 

ENS. 

Há muitos anos e já lá vão 32, o Espírito Santo veio sobre nós e colocou no 

nosso caminho as Equipas de Nossa Senhora (ENS). Estávamos nesse tempo mais 

jovens . Apesar dessa natureza (propícia a pouca reflexão optando mais facilmente 

pela velocidade existencial e pela liberdade pessoal) fomos convidados por Deus e 

inflectir o nosso caminho e descobrimos o Pe Henri Caffarel e as “suas” ENS. 
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Em boa hora esse acontecimento nos relembrou e avivou a condição de filhos 

de Deus, possuidores do Sacramento do Matrimónio, implicando isso um valor positivo, 

desejado por nós, de ligação fiel e indissolúvel prometida em casal um ao outro. Assim, 

a presença de Cristo nas nossas vidas aumentou e tornou mais frequente a ligação que 

ambos passámos a ter a Ele. Essa ligação com Jesus tornou as nossas vidas de maior 

testemunho. Lembramos um ao outro e a todos os que nos rodeiam, que queremos o 

seu bem e a sua felicidade e que o amor de Cristo, no seu exemplo extremo é o nosso 

modelo. Os nossos filhos usufruíram dessa postura bem como a comunidade em que 

estamos inseridos.  

Podemos dizer que sempre nos sentimos membros do Corpo de Cristo e 

parte integrante da sua Igreja enquanto comunidade paroquial, assim como Igreja 

Universal. Todos nós estamos integrados na Paróquia de Linda-a-Velha e aí vamos 

continuando a nossa peregrinação da Fé. 

Mas foi no Movimento das ENS que a consolidação da nossa Fé teve a 

entrega pessoal e a disponibilidade total dos casais para dele recebermos os 

momentos mais marcantes da descoberta do amor de Cristo nos nossos casais, nas 

nossas vidas e em todos aqueles que connosco partilham a mesma caminhada.  

O Carisma das ENS, a vivência dos Pontos Concretos de Esforço e a sua 

exigência, foram fortalecendo e consolidando a nossa Fé permitindo que o testemunho 

em casal, a partilha e a disponibilidade para o serviço dos outros e em especial nas 

ENS tenha sido uma constante ao longo das nossas vidas em equipa. 

 

 

Linda-a-Velha 2 
 

Fundamento para a Fé 

 

A espiritualidade deve ser o nosso horizonte 

E que Deus nos indica como uma ponte 

Para encontrarmos o caminho da Santidade 

E em cada dia darmos á vida autenticidade 
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Desejarmos ao finalizar cada dia 

Dizermos um obrigado com alegria 

Pelo muito que recebemos 

E por tudo aquilo que vivemos. 

 

Obrigado pela vida e pelo amor 

Pelo ar, pelo sol e pelas flores 

Por tudo o que amei e construí 

Assente no amor que temos de ti 

 

Aqueles que por tua causa consegui ajudar 

Aqueles, a quem o teu amor fui capaz partilhar 

Com os que ajudei e encontrar a alegria de viver 

Obrigado por tudo isto me ajudares a renascer 

Peço perdão pelo tempo que perdi e não vivi 

Sem pensar no que tu esperavas de mim 

Peço perdão pelas oportunidades que não aproveitei 

Desculpa-me pelo amor que tinha para dar e não dei 

 

Arrependo-me dos momentos vividos sem doação 

De todas as horas vazias, que senti em meu coração 

De todos os momentos de oração de que me esqueci 

E por todos os meus defeitos que nunca reconheci 

 

Ajuda-me a alcançar a paz e a alegria 

Com prudência, lucidez e sabedoria 

Para ter um coração cheio de compreensão 

E para aceitar as diferenças de cada irmão. 

 

Ajuda-me a não ter ouvidos para a falsidade 

Que de minha boca saiam palavras de verdade 

Que o egoísmo nunca faça parte do meu ser 

E que a tua palavra seja acolhida em meu viver 
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Que saiba defender e reconhecer a amizade 

Que entenda e sinta o carisma da caridade 

Que saiba ensinar e partilhar intensamente 

E não esquecer que vives comigo diariamente 

Ajuda-me quando o desânimo invadir minha alma 

Quando as lágrimas disserem que perdi a calma 

Quando me sentir sem amor e sem compreensão 

Que por tua fé resista e nunca aceite a desilusão 

 

Quando tivermos dúvidas daquilo na realidade somos 

Lembremo-nos que tu és a esperança em nossos sonhos 

Que nos ajudas a saber o que somos em cada instante 

E nos dá confiança para confiarmos no nosso semelhante 

 

Se assim conseguirmos viver, ainda que mesmo a vacilar 

Que teu amor nos consiga encontrar para nos recuperar 

Descobriremos os fundamentos da nossa espiritualidade  

E teremos prazer em semear Teu o amor nesta sociedade 

Resposta da equipa de Linda a Velha 2, às questões colocadas: 

 

1ª Sim. A palavra, a Oração, a Partilha a comunhão são elementos para 

alicerçar a nossa fé. 

 

2º Na equipa temos vários casais que participam em trabalhos das paróquias 

em que estão inseridos. 

 

3º Dando testemunho com conversas informais  e sendo coerentes. 

 

4º Sim. Aí está a base. A Fé manifesta-se nas obras que fazemos e 

testemunhos que damos. 

 

5º Repescando casais para as equipas; participar na vida da paróquia sendo 

leigos comprometidos. 
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Linda-a-Velha 4 

O católico tocado pela fé é uma das provas e evidências mais fortes da existência de 

Deus, a pertença às ENS tem sido o fundamento da nossa ligação a esta Igreja que 

professamos, a partir do qual construímos raízes de vida, baseamos as nossas 

decisões e escolhas a nível pessoal, familiar e profissional, e nos chama de volta ao 

Pai naquelas fases da vida em que d’Ele nos afastámos. Pelo baptismo, somos, 

cidadãos do Céu, mas devemos ser conscientes dessa tão alta dignidade. Não nos 

devemos acanhar diante dos desafios que o mundo apresenta, é na caridade, na 

alegria, no entusiasmo e na felicidade da vivência da nossa fé que iremos permear o 

mundo da esperança e do amor cristão. É no respeito, no diálogo aberto, sincero e 

inteligente que construiremos pontes entre a Fé e o mundo contemporâneo. Ser parte 

do movimento das equipas de nossa Senhora tem sido para nós um impulso na 

vivência da fé, no testemunho dessa mesma fé aos que nos rodeiam, através do 

exemplo, da atenção ao próximo e ao irmão mais afastado. A caminhada no movimento 

tem-nos ajudado a abrir o nosso coração à palavra de Deus, escutando-a, rezando, de 

forma a que ela penetre em nós e nos invada de forma a podê-la anunciar aos outros. 

O espírito que se vive numa equipa ENS é único e irrepetível noutros ambientes. 

O sentimento de "pertença" que se vive em particular na nossa equipa, CE incluído, vai 

muito para além da maior amizade conhecida, com laços de verdadeira Família, numa 

união baseada no nosso elo comum – Cristo. A oração (em equipa, em Família, em 

Casal ou mesmo individual) torna-se a partir deste ponto muito mais fácil, muito mais 

natural, muito mais fluida, muito mais honesta. 

Naturalmente que tal nos torna mais "permeáveis" às solicitações que nos chegam do 

meio envolvente, seja ao nível paroquial e social, ou objectivamente do seio do próprio 

movimento. Independentemente do tipo de vida profissional, do número de filhos, das 

condicionantes familiares ou outras, a disponibilidade para responder positivamente a 

quem nos "pede talento" acaba por existir sempre, de forma mais ou menos 

empenhada, mas invariavelmente com um Sim. 

A evangelização parte SEMPRE do testemunho, da acção praticada, da realidade de 

vida, do exemplo que deixamos ao próximo, sem que para tal seja necessário fazer 

grande alarido ou chamada particular de atenção. Acreditamos que a nossa vida tem 

tido um pouco disto para alguns daqueles com quem interagimos no dia a dia. 
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A Fé é um processo de caminhada permanente, é uma aprendizagem constante, um 

"caminhar que se faz caminhando" que nos leva diariamente a enfrentar os desafios 

com renovada esperança. É "aquilo" que nos marca de forma distinta dos não crentes, 

a "muleta" que nos ampara quando vão faltando as forças, o sorriso que ilumina 

aqueles que acreditam que serão salvos. A partir deste ponto todas as nossas acções 

estão condicionadas, ainda que por vezes apenas de forma quase subliminar, sentindo-

nos sempre "pressionados" para melhorar o nosso comportamento e atitudes. 

O grande desafio acaba por vir de dentro da própria Igreja, com procedimentos de tal 

forma "estanques e enraizados" que dificilmente nos abrimos ao exterior, sendo 

incapazes de chegar a todos aqueles que olham para a nossa religião de forma mais 

crítica e duvidosa. 

Novos exemplos precisam-se, com urgência, e eis que chega o Papa Francisco, com 

atitudes radicais logo nos primeiros dias, aparentemente disposto a quebrar 

preconceitos, a rescrever os guiões, a mostrar, pelo EXEMPLO, o que se espera do 

sucessor de um Pescador. Este acaba por ser o nosso novo grande desafio: diminuir o 

material, aumentar o espiritual e o humano, conquistando pela diferença positiva e 

construtiva que tal implica! 

O caminho é longo e tortuoso, mas não podemos nem devemos deixar de acreditar, 

não nos devemos deixar vencer pelo cansaço, devemos manter-nos atentos aquilo que 

nos atrai e é o motivo da nossa caminhada “Cristo Redentor”, que morreu por nós na 

cruz. 

A liturgia da palavra é a forma privilegiada de rezar e é sempre feita através de Cristo, 

o movimento interpela-nos e pede-nos através dos pontos concretos de esforço esta 

escuta da palavra e esta reflexão. 

A leitura da palavra de Deus tem-nos ajudado a consolidar a nossa fé. 

Nos últimos anos temos vivido a fé olhando também para o exemplo dos que nos estão 

próximos que partilham connosco a sua fé, o seu acreditar no Deus vivo, a sua forma 

de estar e de agir com os outros e que vai de encontro ao que Deus nos pede; o 

caminho da santidade. 

Fé é confiar num Deus que nos acompanha sempre! 
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Linda-a-Velha 5 

“ANO DA FE  : VIVE NCIA E TESTEMUNHO DAS EQUIPAS” 

 

Neste tempo carente da presença de Cristo, dissemos-Lhe o nosso "sim". Ao 

entrarmos para o movimento queremos percorrer o caminho até Cristo, à luz dos Seus 

ensinamentos e do exemplo de Maria. 

Tem sido maravilhosa a experiência de partilha e de abertura ao amor de Deus na 

nossa equipa, através da oração e da entreajuda fraterna. 

A presença do Conselheiro Espiritual enriquece esta nossa vivência, pois aproxima-nos 

da fonte de onde queremos beber e clarifica-nos as suas águas. 

Sentimos que as Sagradas Escrituras têm sido acolhidas com fé e nos têm feito crescer 

no amor a Deus e ao próximo. 

Sentimo-nos mais abertos a participar nas atividades do movimento e da paróquia. 

A experiência de uma espiritualidade conjugal que se completa em equipa é o melhor 

testemunho que podemos partilhar. 

Não podemos ter a pretensão de ser evangelizadores na sociedade, sem antes 

conseguirmos fazê-lo na nossa família, no nosso núcleo de amigos, ou no nosso 

círculo profissional. 

Vamos pedindo, a cada dia, que o Espírito Santo nos ilumine nessa missão e na de 

chegar aos que não creem. 

Se temos fé, o nosso agir em casal, em família ou na comunidade tem de ser um 

reflexo consequente dessa fé que está constantemente em construção e se fortifica na 

caridade do Senhor. 

 

 

Queijas 2 

 A pertença às ENS, através da partilha em casal, da oração, da entreajuda fraterna e 
da comunhão com o nosso Conselheiro Espiritual, Padre José Augusto, tem 
enriquecido, fortalecido e dinamizado a nossa Fé. 

A consciência da espiritualidade conjugal no seio da nossa vida matrimonial, com frutos 
na nossa vida em casal, em família e nas nossas comunidades, quer as laborais, quer 
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as pastorais, orienta, sem dúvida, o nosso agir em casal, na família, na Paróquia, por 
exemplo. 

Pensamos que a aplicação, sem receios e rodeios, de algumas das dinâmicas de 
proximidade, de novidade da forma, de testemunho e de humildade que nos são 
propostas no âmbito da nova evangelização que nos é apresentada já pelo Papa João 
Paulo II e agora também pelo Papa Bento XVI, ajudaria muito à transmissão da Fé. 

As ENS devem integrar-se nas dinâmicas das paróquias e das IPSS, por exemplo, nos 
esforços de serviço, de partilha material e de conhecimentos pelos mais 
desfavorecidos, pelos mais necessitados. A evangelização, por sua vez, não pode ficar 
contida entre os casais que se reúnem mensalmente, mas sim alargar-se aos amigos, 
colegas e conhecidos não equipistas. Aos pais de catequizados, aos parceiros de coro 
ou de movimentos, aos vizinhos ou aos membros de movimentos cívicos ou de 
voluntariado não católico. 

Achamos que o testemunho pessoal, próximo, despretensioso, alegre e de 
acolhimento, sem "teologismos" e "clichés de Igreja" é a melhor forma de chegar aos 
destinatários da mensagem de evangelização. 

Sentimos, por fim, no nosso dia a dia, que o método das ENS, os pontos concretos de 
esforço, a partilha e o empenho em dar testemunho do amor cristão, conjugal e 
familiar, desde logo, são muito importantes para nos orientar na vivência coerente da 
nossa Fé em Jesus Cristo. 

 

Queijas 4 

Junto envio a partilha efectuada em equipa na última reunião. Tentando responder às 
questões colocadas, confirmamos que a pertença às ENS tem assumido um maior 
relevo e entreajuda fraterna entre nós, principalmente em reacção ao “Por em Comum”. 

Esta partilha de vivências de vidas diferentes, tem reforçado os laços entre os 
elementos da equipa. 

- Não é mais do que a nossa forma de estar na vida, através da entreajuda aos outros, 
da disponibilidade para Partilhar o que vivenciamos na nossa relação com Deus, 
dando catequese ou até nos gestos de carinho para com o irmão que vive uma dura 
tribulação nos dias difíceis (desemprego, doença etc.). 
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   Como Equipa todos os anos partilhamos com uma associação, bens, alimentos, 
roupas, brinquedos, produtos de higiene. Neste ano transacto, doámos ao Banco do 
Bebé. 

- Tentamos sempre dar o nosso testemunho no dia a dia, como colegas, Pais, irmãos e 
amigos. È praticando o bem que deixamos a semente. 

- A nossa Fé é um elemento principal de vivência do amor de Jesus Cristo. 

- Neste ano da Fé sugerimos o reforço da oração como elemento de ajuda no 
crescimento da Fé. 

Identificámos como principais dificuldades, ter disponibilidade interior para dar espaço à 
oração...……………………………………………………………………………………………
……… 

 

Queijas 7 

1 - A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença de 
um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé? 

Com as reuniões mensais e alguns encontros que vão acontecendo (aniversários, 
encontros casuais e encontro nas missas dominicais) vamos encontrando e tomando 
consciência do projeto que Deus tem por nós. Consideramos que a entreajuda fraterna 
e a presença de um sacerdote tem uma grande importância porque aprofundamos o 
conhecimento mútuo, rezamos em conjunto, lemos a Palavra de Deus, refletimos e 
celebramos as alegrias e dificuldades que por vezes vão surgindo com esta caminhada 
em conjunto. Com a pertença às ENS, nós passámos obrigatoriamente a dedicar mais 
tempo ao casal e alguns elementos da equipa contactaram mais profundamente com a 
Religião Católica; com frutos muito positivos. 

A orientação do Padre Armindo tem sido importantíssima quanto à correta 
interpretação das escrituras. A invocação do Espírito Santo é uma etapa que nos eleva 
a espiritualidade ajudando-nos a caminhar em direção a Deus. 

Nas reuniões das ENS, nós encontramos três pilares da vida de Cristo: Pai, Filho e o 
Espírito Santo ficando apenas um pilar, a Igreja, para erguer uma ponte para o caminho 
do Senhor. 



 
96 

Nos dias da atualidade há uma enorme ausência de valores e de princípios 
orientadores de uma boa educação. Há uma educação de consumo e avareza sem 
interesse pela integração dos filhos na sociedade. 

A religião e o exemplo de vida do Conselheiro Espiritual relembra-nos constantemente 
que ainda há pessoas bondosas no Mundo e que não devemos desistir de procurar um 
mundo melhor…pelo contrário, nós devemos tomar a iniciativa e cultivar a bondade nos 
seres que nos rodeiam criando uma empatia entrelaçada pelo caminho do Senhor. 

2- Neste tempo tão carente da presença de Cristo estamos disponíveis para o 
serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, à partilha generosa (sobretudo neste 
tempo de pobreza acelerada de muitas famílias)? Que testemunho podemos 
partilhar? 

Por sermos casais cristãos, queremos estar comprometidos com Cristo e isto só fará 
sentido quando realmente nos colocamos disponíveis para o serviço à Igreja, mas por 
vezes nem sempre é possível prestar o nosso contributo por questões profissionais 
(cada vez mais exigente) e familiares (casais com pelo menos dois filhos). Contudo, 
temos muito orgulho na nossa equipa que inclui cristãos sempre dispostos a ajudar 
sempre que solicitados (catequese, conselho pastoral e conselho permanente). 

 3- Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, a 
Igreja e o Santo Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, na nossa 
família, tanto nuclear como alargada, junto daqueles que se afastaram da Igreja, 
ou junto dos que não creem em Cristo? 

Nós formamos uma equipa cristã e assumimos as propostas concretas que o 
movimento nos faz: escutar a Palavra de Deus, praticar a oração pessoal, conjugal e 
familiar, dialogar em casal, ter propósitos de conversão e ter propósitos de 
aprofundamento espiritual. São todas estas propostas que tentamos seguir para nos 
podermos tornar evangelizadores e transmissores da Fé. 

As nossas atitudes servem de exemplo a quem nos rodeia. Por vezes, essas atitudes 
comportamentais atraem as pessoas criando-lhes curiosidade pelas ENS e pelos 
nossos hábitos religiosos. 

 4- A nossa fé orienta o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 
profissão, na cidadania? 

Com esta caminhada na Fé existe um sentimento conjunto de alcançar a santidade em 
toda a plenitude da nossa vida. 
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5- Que novas abordagens a empreender? Quais as principais dificuldades? 

Uma vez que a nossa equipa é recente (ainda sem o compromisso) as dificuldades 
encontradas até agora passam pela adaptação ao movimento. Apesar de estarmos 
comprometidos com Cristo e de assumirmos todos os propósitos como equipa ainda 
consideramos estar numa fase da “adaptação”. Atualmente não temos dificuldades a 
relatar e talvez seja prematuro falar em novas abordagens porque na realidade ainda 
estamos no início da caminhada, mas toda a equipa demonstra estímulo para novas 
abordagens. 

 

Oeiras C 

Carnaxide 1 

ANO DA FÉ 

A Fé é a porta que nos conduz à Igreja de Cristo. É um longo caminho cuja meta é o 
Reino de Deus, que dura a vida toda. É uma porta sempre aberta a todos os homens e 
mulheres de boa-vontade.  

Nunca é tarde para iniciar esse caminho, pois nele está um Deus acolhedor, que não 
enjeita nem rejeita ninguém. Neste caminho somos peregrinos acompanhados 
solidariamente por todos os que abraçam o mesmo projecto de vida. Não é um 
caminho fácil e isento de escolhos, mas estes constituem a motivação para ir mais 
longe.  

É uma caminhada definida por sentimentos de crença, vida, celebração e testemunho. 
É uma peregrinação em direcção à Terra Prometida, com o anseio e marca de chegada 
a um destino de eternidade. É a marca que está no nosso ADN de cristãos desde o 
nosso baptismo.  

E depois Deus criou-nos à Sua imagem e semelhança e temos esta grande 
responsabilidade por sermos livres. O uso desta liberdade coloca-nos por vezes em 
desarmonia com o destino para que fomos traçados. São os percalços da caminhada 
que muitas vezes nos reorientam o caminho. É a Fé que nos permite reconstruir a 
união com Deus. É um percurso de humildade, de coragem, de exigência, de 
conversão e de redenção. São estes valores que Jesus Cristo, na Sua humanidade nos 
deixou, tão bem traduzidos na mensagem de “amor a Deus e ao próximo como a nós 
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mesmos”. Amamos a Deus com oração e ao próximo com acção. E que exemplo mais 
bonito nos deixou com a parábola do “Bom Samaritano”.  

Desta mensagem se fez eco o encontro internacional de Brasília, onde esteve presente 
um casal da equipa de Carnaxide 1. “Ousar o Evangelho” com o exemplo magnífico da 
parábola do “Bom Samaritano”, todas as comunicações, reuniões de equipas mistas e 
ainda as celebrações, foram vivências inesquecíveis e deixaram em nós e em todos os 
presentes, estamos disso, convictos, marcas indeléveis e desejos de voltar.  

O facto de pertencermos às ENS, através da oração, da ajuda fraterna, da partilha e do 
apoio do C.E. enriquece-nos espiritualmente e faz com que a nossa Fé seja mais 
vivida, mais autêntica e saia sempre mais fortalecida em cada reunião que fazemos, 
em cada encontro em que participamos e até nas amizades que cultivamos. 

Mas a Fé sem acção estiola e morre. É necessário que, através dela, sejamos 
evangelizadores, em primeiro lugar na família e nas famílias, nos casais, nas equipas e 
nos coloquemos ao serviço dos outros e da Igreja, nos voluntariemos para prestar 
ajuda àqueles que mais necessitam e, sobretudo nos tempos de maior carência 
material, como o que vivemos, não podemos ficar inactivos e nos fiquemos por 
palavras piedosas. É aqui e agora que mais se justifica levar Cristo aos irmãos pela 
partilha fraterna e pelo amor desprendido.  

Em tempos de alheamento dos valores espirituais e morais, é urgente a 
intervenção daqueles que acreditam e fazem dos valores do Evangelho a 
sua regra de vida. É neste tempo e nestas circunstâncias que devemos ter 
sempre presente a parábola do “Bom Samaritano”. Só assim a nossa Fé é 
viva, só assim a Fé se torna fonte de vida. 

 

Carnaxide 2 

PEREGRINAÇÃO NA FÉ 
Da leitura e reflexão sobre a carta Pastoral do Sr. Cardeal Patriarca retirámos alguns 

pontos que achamos importantes: 

A Fé é a porta que nos introduz na vida de comunhão com Deus. Somos convidados a 

percorrer esse caminho em Igreja, onde nos apoiamos uns aos outros, sabendo que o 

Senhor nos guia e, as etapas desse caminho são: ACREDITAR, VIVER, CELEBRAR, 

TESTEMUNHAR. 
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ACREDITAR  

 Acreditamos que a Fé cristã é como o amor, essencial ao ser humano. É uma forma 

de vida que nos leva a uma procura constante de algo mais, a um profundo diálogo em 

comunhão com Deus, que se transmite através da oração diária, do perdão, da 

solidariedade, do bem-fazer, enfim, daquilo que nos traz conforto e paz interior. 

Da relação Deus / Homem nasce a nossa verdadeira vida espiritual na Fé em Cristo. 

VIVER  

A verdadeira Fé tem que quer vivida com obras porque se assim não for é uma fé 

apagada/morta. A maior prova de Fé foi Madre Teresa, as suas obras no terreno, a sua 

misericórdia e caridade para com os outros, são um grande exemplo de Fé, de amor e 

dedicação ao próximo.  

Para se atingir esta vivência, é necessário uma constante firmeza na oração, e 

meditação na Palavra de Deus, a nossa presença constante e muito participativa na 

Eucaristia, porque ela é a fonte que nos dá força, sabedoria e humildade para viver a 

Fé diferentemente daqueles que a não têm. 

O comportamento do cristão deve ser num comportamento de abertura e 

disponibilidade à ação do Espírito Santo. 

O crescimento da Fé é como uma criança quando nasce, deve alimentar-se caso 

contrário acabará por morrer. Também a Fé tem que ser alimentada pela comunhão 

para assim se manter viva. 

 

CELEBRAR  

Raramente festejamos o dia do nosso Batismo, no entanto, para os Cristãos este seria 

o dia da Festa da celebração da Fé em Cristo. No dia do nosso aniversário celebramos 

o Dom da Vida e no dia do nosso Batismo deveríamos celebrar o Dom do Espírito 

Santo, a imersão no Reino de Deus.  

TESTEMUNHAR 
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O maior testemunho de Fé foi revelado por Maria numa atitude de total humildade e 

simplicidade: 

_ «Faça-se em mim segundo a Tua vontade». 

 Sem hesitações a sua entrega foi total e gratuita. 

Saibamos nós também dar testemunho desta mesma Fé que nos move nesta 

peregrinação terrena, no nosso dia-a-dia, na nossa casa, testemunhar a nossa Fé com 

os nossos filhos na oração familiar, fora de casa saudando os nossos vizinhos com um 

bom dia, um sorriso, no trabalho ajudando o colega, não ter vergonha de falar de Deus, 

contar como foi o nosso fim de semana e incluir aqui a participação na Eucaristia, como 

foi o retiro ou a ida a Fátima contribuindo assim para despertar a sua Fé muita vezes 

tão apagada. Quem sabe se um empurrão para uma forma diferente de estar na vida, 

sobretudo para os que vacilam na Fé, não foi uma luz que, de repente, brilhou e 

despertou o desejo de uma maior aproximação a Deus e à sua Igreja. 

As nossas atitudes e comportamento, são o espelho da FÉ que vivemos, da Caridade 

que repartimos e do Amor fortalecido que temos para dar. 

Prece: 

Que Nossa Senhora nos ajude a viver intensamente este Ano da Fé, sendo fortes 

testemunhas do grande Amor de Deus pela humanidade.  

 

 

Carnaxide 3 

TESTEMUNHO DO ANO DA FÉ 

1 - A vontade de pertencer ao Movimento das ENS foi uma motivação de aprofundar as 
razões da nossa Fé em casal. Ao pertencermos, na realidade, ao Movimento faz com 
que, pela oração, exemplo e palavra sejamos mais fortalecidos na Fé. A presença do 
sacerdote é um factor de unidade e aprendizagem do caminho para a unidade da Fé. O 
sacerdote aponta-nos a direcção, as dificuldades, as inseguranças que temos de 
ultrapassar com a sua ajuda. Ele lembra-nos que a «oração não se deve dar por certa: 
é preciso aprender a rezar, quase adquirindo sempre de novo esta arte. Mesmo 
aqueles que estão muito avançados na vida espiritual sentem sempre a necessidade 
de se pôr na escola de Jesus para aprender a rezar autenticamente». 
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2 – A nossa equipa tem procurado sempre ser solidária envolvendo-se em vários 
serviços e procurando ser generosa quando se é confrontada com situações concretas, 
quer em equipa quer individualmente, tem vindo a ajudar neste tempo tão carente de 
valores espirituais e materiais em que as pessoas têm imensa necessidade da 
satisfação dos requisitos mínimos da dignidade humana. No entanto, a questão não se 
limita apenas e só ao fato da carência dos bens alimentares. Evidentemente que este 
fator é importantíssimo, pois não podemos nem devemos falar de Fé a estômagos 
vazios. Ao mesmo tempo que se deve saciar a fome física, deve-se também saciar a 
fome e sede de Verdade, de Amor, de Caridade e de um Sorriso. Deverá também 
intensificar-se a reflexão sobre a Fé para ajudar todos os crentes em Cristo a tornarem-
se mais conscientes e revigorarem a sua adesão ao Evangelho. 

3 - O apostolado pessoal de cada cristão e do casal cristão, no âmbito em que 
habitualmente decorre a sua existência normal leva-nos a reflectir sobre como 
devemos ajudar as pessoas para que se aproximem de Deus. Que oração, que 
sacrifícios, quantas horas de trabalho bem acabado oferecemos, que conversas 
tivemos oralmente ou por escrito com amigos, parentes, colegas e conhecidos ou para 
contagiar esta nossa preocupação a quem convive connosco, porque a Fé na eficácia 
dos ensinamentos de Cristo nos há-de estimular a servir e a querer mais aos nossos 
irmãos. Ninguém nos pode deixar indiferente. «A luta pela alma do mundo 
contemporâneo é máxima aí mesmo onde o espírito deste mundo parece mais forte» - 
escreveu o Beato João Paulo II a propósito da existência de «modernos areópagos, 
isto é, novos púlpitos. Estes areópagos são hoje o mundo da ciência, da cultura e dos 
meios de comunicação; são os ambientes em que se criam as elites intelectuais e 
científicas.» 

4 – Pelo que já foi dito achamos que a nossa vida de Fé, por que vivida por convicção 

pode ser acompanhada e sentida pelas pessoas que nos rodeiam, mas a nossa Fé 

orienta certamente o nosso agir em casal em todas as circunstâncias da nossa vida. 

5 – As novas abordagens passam pela «re-catequese» familiar, estimulando filhos e 

netos para a Fé, tentando puxá-los nas ocasiões familiares importantes, motivando os 

mais novos para a oração, demonstrando que, passados todo este tempo, continuamos 

a colocar o ir à missa e o serviço do Senhor, como prioridade, mencionando 

explicitamente e rezando para que o Senhor os toque com o nosso exemplo e os mova 

a novos contactos com a Igreja, descobrindo os Caminhos da Fé.  
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Carnaxide 4 
 

Testemunho e vivência do Ano da Fé 

 

«Uma Equipa de Nossa Senhora não é uma simples comunidade humana; reúne-se 

“em nome de Cristo” e quer ajudar os seus membros a progredir no amor a Deus e no 

amor ao próximo, para responder melhor ao apelo de Cristo». 

 

O Movimento é uma comunidade de comunidades na fé. Esta grande assembleia que, 

aparentemente, é um aglomerado social, é muito mais do que isso, pois vivemos estes 

momentos em íntima comunhão com Cristo através do seu Espírito. E este Ano da Fé, 

deverá ser entendido como um desafio para a nossa equipa, já que para que uma 

reunião de cristãos, entenda-se Equipa de Nossa Senhora, seja uma verdadeira 

comunidade de fé, tem de satisfazer determinadas condições: 

 

-  Reunir-se na fé e em nome de Cristo 

- Romper com aquilo a que se está apegado 

- Escutar Cristo através da sua Palavra 

-  Responder a Cristo pela oração pessoal e pela oração da equipa 

 

Todavia, nem sempre sentimos que a reunião de equipa constitua uma autêntica 

comunidade de fé, uma vez que esta não se prolonga de maneira permanente e 

indefinida. Há que distingui-la de um simples “grupo” que se reúne com determinada 

frequência para alcançar um objectivo determinado, e fazê-la prolongar-se no tempo. 

Apesar disso, sentimo-nos reforçados na nossa fé, após cada reunião mensal, muito 

também pela presença do nosso conselheiro espiritual. 

 

Nós, membros das ENS, integramos a grande comunidade que é a Igreja universal. Por 

seu turno, o movimento das ENS é uma comunidade ativa da Igreja. Nós, as equipas, 

temos a obrigação de ser construtores da história com base no amor, segundo o plano 

de Deus. 

 

 



 
103 

Carnaxide 5 

Uma porta sempre aberta 

Quando, no dia do nosso Batismo, o Deus uno e trino abriu a porta para a entrada de 
cada um de nós na mesma casa comum, a Igreja, não transpusemos apenas o limiar 
dessa porta mas ficamos, pela fé, a pertencer à comunidade viva dos crentes. Esse 
mesmo Deus tem mantido a porta escancarada, com as dobradiças em perfeito estado, 
resistentes à corrosão do tempo, às correntes de ar súbitas, aos ventos fortes, aos 
intrusos indesejados… Cabe a todos nós zelar pela sua manutenção, para que não se 
feche, por indevido uso, a porta que Deus abriu.  
Não estamos desamparados nesta casa de todos e de cada um: a divina humanidade 
de Jesus é o farol, o guia, o Bom Pastor, a bússola que nos indica os caminhos certos 
em alegria pascal. Caminhos trilhados na companhia envolvente e luminosa do Espírito 
Santo, sempre presente em todas as peregrinações interiores.      
É à fé prática na Divina Providência que aspiramos nas horas dos dias que vivemos, 
tentando incorporar essa fé na vida para viver a vida com fé, em todos os campos a 
que somos chamados, neste mundo cada vez mais complexo, imprevisível e difuso em 
que nos inscrevemos. A certeza de que Deus nos ama é a segurança firme com que 
contamos.   
Tendo Jesus como modelo perfeito da perfeita família de Nazaré, olhemos de perto a 
humanidade santificada de Maria, o “sim” sem hesitações, perpétuo, atento, discreto, 
obediente, pleno de amor. Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa mãe, Maria é a 
disponibilidade abençoada, o refúgio nas horas incertas, a atenção serena, o ponto 
firme de apoio, o destino de tantas orações, a luz eterna que ilumina a nossa fé. Com 
Maria, selamos a eterna aliança: nada sem Ti, nada sem nós. Somos por ela acolhidos, 
transformados e enviados pelas estradas que Deus quer.     
A nossa amizade fraternal tem o seu cimento na fé que nos uniu. Nascemos como 
amigos na fé ainda em tempo de envolvência paroquial no CPM e continuamos os 
nossos laços equipados dessa mesma fé. Viva, atuante, dom de Deus ao nosso dispor, 
sopro dirigido ao interior da alma, mistério que não se vê mas que se sente sem 
cessar. Já somos felizes porque acreditamos. Queremo-nos amigos, isso nos basta.     
Como casais aliados a Maria, somos convidados à vida feita de fé una e dupla, 
unidos pelo sacramento do matrimónio em dia de alegria celebrada. Porque 
cada passo dado com a firmeza da fé é um passo dado rumo ao Céu. À terna 
comunhão com Deus. Ao colo paternal de Deus.   
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Carnaxide 6 

A equipa de Carnaxide 6 tem vindo a tomar recta consciência, ao longo 

destes quase 3 anos de equipa, da enorme importância que tem o Movimento das 

ENS, pela sua pedagogia e mística da partilha dos PCE, para a saúde conjugal e 

espiritual dos casais que a compõem. 

Também todos ficamos muito sensibilizados pela enorme graça que constituiu 

para a nossa equipa ter sido incorporada, em tenra idade, no Ano da Fé. Este facto 

redimensionou substancialmente a nossa atitude, frente ao horizonte, ao contexto e à 

prática dos PCE: procuraremos olhar para eles também à luz da fé e não apenas do 

estrito cumprimento de um conjunto de regras estruturais de um Movimento.  

Ainda assim, a prática dos PCE nos obrigou a um esforço e a uma atitude 

novos e enriqueceu incontestavelmente a vivência espiritual de cada um, do casal e da 

equipa. Resultado deste esforço, foi o nosso compromisso missionário, que 

poderíamos resumir nas seguintes dimensões: 

- Compromisso com a nossa família: ousar o Evangelho é ser missionário em casa.  
Desde a vida em casal, com os filhos, netos e familiares, doentes ou carentes da nossa 
presença. 
A todos queremos fazer chegar a presença reconfortante de Cristo e a voz meiga de 
Sua Mãe. 
 
- Compromisso pastoral: ousar o evangelho é ser missionário nas paróquias e nos 
ambientes. 
Ser resposta às necessidades formativa e catequética, na visitação aos enfermos, aos 
apelos de organizações de solidariedade, … etc 
Ali precisamente onde o Senhor precisa de nós. E o mote do tema do ano passado 
assim nos pedia que fizéssemos: Vai e faz tu também o mesmo. 
 

E no mar dos desígnios de Deus, tínhamos de entrar na barca do Ano da Fé. 
Tornava-se então urgente fazer também um Acto de Fé nos PCE.  

A Fé predispõe a nossa inteligência a aderir e a responder afirmativamente a 
Cristo que nos deu a conhecer plenamente os desígnios de Deus a nosso respeito. 
Somos reforçados a crescer na esperança e deste modo nos consolidamos na Fé, 
através das vivências em equipa, pela prática dos PCE. 
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A Fé é o melhor legado que podemos dar à nossa família e à nossa 
comunidade. É o que imprime sentido à nossa existência e o que verdadeiramente 
importa. Daí o procurarmos os meios imprescindíveis para nos dotarmos como casal e 
equipa a promovermos o enraizamento da Fé, nos corações.  

A equipa oferece-nos o encontro com pessoas que partilham este percurso de 
luta pela santidade e de aprofundamento da Fé e amor a Deus, pela partilha das 
alegrias, das dificuldades e da entreajuda através da oração. 

 
Este ano vamos usar e ousar esta grande âncora/força para lançar aos outros 

o desafio de conhecer e amar a Deus. 
“Aquilo de que o mundo tem hoje particular necessidade é o testemunho 

credível de quantos, iluminados na mente e no coração pela Palavra do Senhor, são 
capazes de abrir o coração e a mente de muitos outros ao desejo de Deus e da vida 
verdadeira, aquela que não tem fim” (Bento XVI).  

“Nesta peregrinação da fé somos chamados a assumirmo-nos como 
testemunhas do amor salvífico de Deus, em Jesus Cristo. A vida das outras pessoas 
que convivem connosco pode depender da ousadia do nosso testemunho” (Cardeal 
Patriarca de Lisboa). 
 

Ousar o Evangelho e ir além do inesperado, é para nós amar os irmãos 
incondicionalmente e conseguir transmitir-lhes a fé num Deus, que ao dar a vida por 
nós nos deu o maior testemunho de amor. 
 

 

Carnaxide 7 
 

Ano da Fé: Vivência e Testemunho das Equipas 

 

1. A pertença às ENS, através da oração, da entreajuda fraterna e da presença 

de um sacerdote (CE) enriquece, fortalece e faz crescer a nossa Fé? 

Quando nos constituímos como equipa uma das razões mais ou menos comuns a 
todos os casais era querermos aprofundar na nossa fé e víamos as equipas como 
uma resposta a esse desejo. Passados dois anos e meio podemos dizer que tem 
correspondido às nossas expectativas, sentimo-nos mais enriquecidos e 
fortalecidos na nossa fé se bem que temos sempre o sentimento de se só 
estarmos no início da caminhada. Para isto contribuem vários factores como a 
metodologia do movimento com o incentivo à oração, a pertença a um grupo que 
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partilha os mesmos valores cristãos em que fazemos uma caminhada em conjunto 
e não sozinhos. Por último referir a importância da presença do conselheiro 
espiritual quer pelo contributo do seu conhecimento bem como pelo sentido de 
responsabilização que a sua presença imprime ao grupo. 

 

2. Neste tempo tão carente da presença de Cristo estamos disponíveis para o 

serviço à Igreja, ao Movimento e aos outros, à partilha generosa (sobretudo 

neste tempo de pobreza acelerada de muitas famílias)? Que testemunho 

podemos partilhar? 

Na nossa equipa sentimos os tempos difíceis em que vivemos quer em termos de 
qualidade de vida bem como em termos espirituais, embora gostaríamos de 
salientar que também sentimos que esta crise está a servir para despertar a nossa 
sociedade para os valores da partilha da entreajuda da responsabilização social, 
etc... o que ironicamente não deixa de ser um bom aspecto da crise.   

Apesar das nossas amarras, a equipa tem conseguido encontrar a disponibilidade 
necessária para estar presente em diferentes actividades da Igreja desde casal 
responsável de sector, cursos de CPM, grupo de jovens, animação de missas de 
ENS, ministro extraordinário da comunhão, e outras actividades fora da igreja 
como por exemplo em acções do Banco Alimentar contra a Fome. 

 

3. Como poderemos ser os evangelizadores e transmissores da Fé, que Cristo, 

a Igreja e o Santo Padre nos pedem, no seio dos casais e das famílias, na 

nossa família, tanto nuclear como alargada, junto daqueles que se 

afastaram da Igreja, ou junto dos que não crêem em Cristo? 

Encontramos muitas vezes em colegas e conhecidos uma propensão como que 
inata para rejeitarem tudo o que diga respeito à Igreja e os seus ensinamentos, a 
simples menção de palavras como igreja, catolicismo, Papa gera aversão o que 
torna muito difícil uma abordagem do tipo de evangelização pela palavra.  

Assim, antes de todas as ferramentas que a igreja nos dá e tudo o resto que possa 
existir na área da evangelização, tentamos que o nosso primeiro passo seja o 
exemplo. O nosso exemplo de vida e de vivência tem uma enorme força no que 
diz respeito a atrair pessoas para a mensagem de Cristo. 
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4. A nossa fé orienta o nosso agir em casal, na família, na comunidade, na 

profissão, na cidadania? 

Acreditamos que Deus está sempre disponível para nos acompanhar nas nossas 
vidas mas por vezes retraímo-nos ou porque achamos que são coisas 
insignificantes ou muito grandes, mas na verdade Ele está sempre disponível. 
Sentimos sim a fé que o caminho que Deus nos indica é o único caminho para a 
salvação e para a verdadeira felicidade. 

5. Que novas abordagens a empreender? Quais as principais dificuldades? 

Nesta sociedade moderna ambos os membros do casal trabalham e sentem a 
pressão mais do que nunca para corresponder nos empregos para estarem 
disponíveis e ainda assim sentem-se inseguros quanto ao futuro. Depois quando 
se chega a casa as actividades domésticas o cuidar e o tempo para se estar com 
os filhos, tudo isto empurra a relação do casal para fim da lista das prioridades se 
é que se pode chamar uma prioridade. Neste contexto sentimos que o movimento 
das ENS é uma resposta para os desafios actuais dos casais cristãos, pois é 
fundamental que os casais encontrem o tempo para reflectir na sua relação para 
dialogarem para aprenderem com a partilha e os exemplos dos outros casais.  

Não obstante pensamos que se poderiam incentivar novas abordagens, passando 
por exemplo por uma primeira fase de atracção das pessoas, pelo convívio e 
partilha, seguindo-se uma evangelização já após uma primeira fase de empatia.  

Referir ainda que identificamos um risco, que aliás parece também ser partilhado 
por outras equipas (encontros de equipas mistas), que é o risco das equipas se 
fecharem em si mesmo de não serem abertas aos outros e à comunidade, 
sentimos que é muito fácil de se nos deixarmos cair nesta situação até porque 
mais uma vez o tempo e a disponibilidade para nós como casal já é tão pouco que 
ainda é mais difícil conseguir para os outros, mas ao mesmo tempo sabemos que 
é fundamental que também consigamos dar de nós aos outros como é 
fundamental nos darmos em casal e em equipa. 
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Anexos 
Textos de anos anteriores que não foram incluídos na brochura do respectivo ano 
 

Carnaxide 1 
 

Participação de 2009-2010 
Que nos foi remetida após a publicação: 
 

Homenagem aos Conselheiros Espirituais 
  

Pe João Nóbrega 
14-02-2011 
Não foi possível dar testemunho sobre o nosso C.E. quando da 1ª edição da 
homenagem aos C.E., por motivos internos da equipa que a levou a passar por alguns 
momentos de instabilidade. De qualquer modo, não queremos deixar desaproveitar 
agora esta oportunidade para falarmos um pouco do que tem sido o papel dos 
Conselheiros espirituais da nossa equipa. Carnaxide 1 nasceu em 5 de Fevereiro de 
1992 e teve um percurso algo diversificado no que concerne a C.E. São já três os C.E. 
que passaram pela equipa, tendo o 1º sido o Sr. Padre Ângelo Caminati (já falecido), 
que após a sua transferência para o Porto foi substituído pelo Sr. Padre António 
Augusto. Este esteve na equipa cerca de 2 anos e foi também transferido para a zona 
do Porto (Paredes).Foi então substituído pelo Sr. Padre João Nóbrega, que entretanto 
havia sido nomeado pároco de Carnaxide. Todos pertencem ou pertenceram à Ordem 
dos Dehonianos, ou seja, sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. 
Por virtude destas mudanças a equipa teve também necessidade de se adaptar à 
personalidade de cada um deles, e eles também à dos casais da equipa. Todos 
deixaram uma marca e um cunho pessoal. Também por isso a caminhada da equipa se 
tem ressentido um pouco. Todos eles nos deixaram ensinamentos e dedicação, mas 
sobre o actual C.E., que também foi recentemente deslocado para uma outra paróquia, 
mas continua connosco, podemos dizer que tem dado um contributo mais vincado a 
nível catequético e aprofundamento da Palavra de Deus, através de textos da Sagrada 
Escritura e outros documentos doutrinais, emitidos por autoridades eclesiásticas, 
nomeadamente o Papa e o Sr. Cardeal Patriarca. Consideramos que a análise e 
aprofundamento doutrinário dos textos tornam a nossa Fé mais esclarecida. 
Em nossa opinião, a existência de um C.E. numa equipa é fundamental e até 
indispensável, pois estamos convictos de que, sem estes, as equipas rapidamente se 
desmoronam ou se transformam num mero grupo de amigos, ao qual vai faltando o 
cimento da espiritualidade até se tornarem praticamente estéreis, e mais cedo ou mais 
tarde acabam por se extinguir. 
Queremos finalmente manifestar e deixar um agradecimento a todos eles pelo papel 
que cada um, a seu modo, desempenhou na equipa. 
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Parede 6 

Participação de 2011-2012  

Que por lapso não se incluiu na publicação: 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
Junho de 2012 
 

Texto: 
VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL. 
 

“O seu lar será testemunha de Deus de forma ainda mais explícita se resultar da união 
de dois ‘buscadores’ de Deus, cuja inteligência e coração têm sede de conhecer e de 
encontrar Deus, de estar unidos a Ele, porque compreenderam que Deus é a grande 
realidade, porque Deus lhes interessa mais que tudo”. (Padre Caffarel 1970) 
A aliança entre o homem e a mulher, reflexo do amor de Cristo pela sua Igreja, é o 
cerne da espiritualidade e da vocação conjugal. Essa aliança confirma o próprio amor 
dos conjugues e o seu compromisso incondicional no matrimónio sacramental. 
E, como do sacramento derivam o dom e a obrigação de viver no dia-a-dia a 
santificação recebida, assim do mesmo sacramento dimanam uma graça e o 
compromisso moral de transformar toda a sua vida numa contínua vivência espiritual. 
Será: uma espiritualidade de aliança – do amor que liga os cônjuges; 
uma espiritualidade da cruz – marcada pela disposição de dar a vida pelo outro; uma 
espiritualidade de ressurreição – que, na alegria profunda, caminhe para a perfeição 
através das tribulações de cada dia, do esforço de recomeçar de novo, do perdão 
concedido e aceite; uma espiritualidade de sinal – testemunho do amor, exprimindo a 
resposta à vocação de Deus e manifestando sentido de responsabilidade social. E mais 
ainda, será uma espiritualidade do amor – o dar-se ao Cônjuge, o dar--se aos filhos, o 
dar-se à Família alargada, o dar-se aos outros.   
O testemunho silencioso pode não ser suficiente.  
O casal, com Cristo, chamado a testemunhar o amor de Deus no mundo, não pode 
alhear-se da sua responsabilidade de intervir nos vários níveis sociais. A sua ação 
deve concretizar-se no sentido de tornar presente, na vida quotidiana, os dois valores 
essenciais que estão inscritos na sua vocação: o amor e a vida. 
A intervenção do casal na sociedade e na Igreja, sendo um direito que lhe assiste em 
ordem a salvaguardar os seus legítimos interesses, é sobretudo um dever indeclinável 
que nasce da sua missão de “guardar, revelar e, essencialmente, comunicar o amor” 

 
 
 



 
110 

Índice  
  
 
Introdução -------------------------------------------------------------------------1 
 
 
Sector Cascais A  
 

Parede 1 ----------------------------------------------------------------------------3   

Parede 3 --------------------------------------------------------------------------- 5   

Parede 4-----------------------------------------------------------------------------6 

Parede 5 --------------------------------------------------------------------------- 9  

Parede 6 --------------------------------------------------------------------------11 

Parede 7 ------------------------------------------------------------------------- 14  

Parede 8 --------------------------------------------------------------------------16   

Parede 10 ------------------------------------------------------------------------21      

Parede 12 ------------------------------------------------------------------------23 

Parede 14 ------------------------------------------------------------------------24  

Parede 16 ------------------------------------------------------------------------29 

Parede 18 ----------------------------------------------------------------------- 30 

Parede 19-------------------------------------------------------------------------32   

Parede 20-------------------------------------------------------------------------34 

 
 
Sector Cascais B  
 

Carcavelos 3---------------------------------------------------------------------35  

Carcavelos 4 --------------------------------------------------------------------37 

Carcavelos 5---------------------------------------------------------------------38  

Carcavelos 6---------------------------------------------------------------------39  

Carcavelos 7---------------------------------------------------------------------43  

Carcavelos 8---------------------------------------------------------------------44  

Carcavelos 10-------------------------------------------------------------------45 

Carcavelos 12-------------------------------------------------------------------46  

 
 



 
111 

 
Sector Cascais C  
 

Alcabideche1+4-----------------------------------------------------------------48 

Alcabideche 3--------------------------------------------------------------------51 

Cascais 2--------------------------------------------------------------------------51 

Cascais 4--------------------------------------------------------------------------52 

Cascais 8--------------------------------------------------------------------------55 

Estoril 4----------------------------------------------------------------------------56 

Lisboa 36--------------------------------------------------------------------------57 

S. Pedro e S. João do Estoril 1----------------------------------------------59 

 

Sector Cascais D  

 

S. Domingos de Rana 5-------------------------------------------------------61   

Tires 1------------------------------------------------------------------------------62 

Tires 2----------------------------------------------------------------------------- 63 

Tires 3------------------------------------------------------------------------------65   

Tires 5------------------------------------------------------------------------------66  

 
 
Sector Oeiras A  
 

Caxias 1---------------------------------------------------------------------------68 

Lisboa 56--------------------------------------------------------------------------69  

Nova Oeiras 2--------------------------------------------------------------------71  

Nova Oeiras 4--------------------------------------------------------------------72 

Oeiras 1----------------------------------------------------------------------------72 

Oeiras 2----------------------------------------------------------------------------75 

Paço de Arcos 2-----------------------------------------------------------------77  

Paço de Arcos 5-----------------------------------------------------------------80  

Paço de Arcos 6-----------------------------------------------------------------79  

Porto Salvo 1---------------------------------------------------------------------80  

Porto Salvo 3---------------------------------------------------------------------81  

Porto Salvo 6---------------------------------------------------------------------83  

S. Julião da Barra 1-------------------------------------------------------------84 



 
112 

Sector Oeiras B  
 

Algés 2 ----------------------------------------------------------------------------85 

Algés 4 ----------------------------------------------------------------------------86 

Linda-a-Velha 1------------------------------------------------------------------87 

Linda-a-Velha 2------------------------------------------------------------------88 

Linda-a-Velha 4------------------------------------------------------------------91 

Linda-a-Velha 5------------------------------------------------------------------93  

Queijas 2 ------------------------------------------------------------------------ -93 

Queijas 4---------------------------------------------------------------------------94  

Queijas 7 --------------------------------------------------------------------------95 

 
 
Sector Oeiras C  
 

Carnaxide 1-----------------------------------------------------------------------97  

Carnaxide 2-----------------------------------------------------------------------98  

Carnaxide 3---------------------------------------------------------------------100 

Carnaxide 4---------------------------------------------------------------------102  

Carnaxide 5---------------------------------------------------------------------103  

Carnaxide 6 --------------------------------------------------------------------104 

Carnaxide 7---------------------------------------------------------------------105  

 

Anexos 
Textos de anos anteriores que não foram incluídos na brochura do respectivo ano 
 

1- (Homenagem aos Conselheiros Espirituais, 2009-2010): 

Pe João Nóbrega, Carnaxide 1-----------------------------------------108 

2- (Vivência da Espiritualidade Conjugal, 2011-2012): 

Parede 6----------------------------------------------------------------------109 


