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NOTA DE ABERTURA 
 
Encerramos este ano o ciclo de homenagem aos Sacerdotes nossos 
Conselheiros Espirituais , que iniciámos o ano passado com os Testemu-
nhos das Equipas sobre os seus CEs. 
 
Em nome de todos os equipistas da nossa Região, agradecemos penhora-
damente estes contributos dos sacerdotes nossos Conselheiros Espirituais, 
que muito nos ajudarão na continuação da reflexão e aprofundamento do 
papel dos CEs no Movimento das Equipas de Nossa Senhora. 
Um agradecimento especial ao Sr. Dom António Francisco, Bispo de Avei-
ro, que aceitou colaborar nesta iniciativa com a generosidade do seu tes-
temunho. 
 
“Nas Equipas verifica-se a feliz união dos dois sacramentos: o da Ordem e 
o do Matrimónio” (P.Caffarel ). 
 
“Queridos filhos, Conselheiros Espirituais das Equipas de Nossa Senhora, 
bem o sabeis por uma longa e rica experiência: o vosso celibato consagra-
do torna-vos particularmente disponíveis para serdes junto dos casais, na 
sua caminhada para a santidade, as testemunhas actuantes do amor do 
Senhor na Igreja” (Paulo VI, Roma, 4/5/1970 ). 
 
“ O nosso Movimento - organização e métodos - é essencialmente um ins-
trumento posto à disposição dos sacerdotes para lhes permitir que cumpram 
melhor a sua missão de educadores espirituais dos casais”(P. Caffarel – “A 
Carta”). 
 
Reconhecemos que os nossos CONSELHEIROS ESPIRITUAIS  são uma 
grande bênção e sinal da presença de Deus e da Igreja no seio das nossas 
equipas e das nossas famílias, e através dos quais os nossos casais são 
evangelizados e crescem na espiritualidade conjugal, no Amor aos outros e 
no Amor de Deus. 
 
 
BEM HAJAM! 
 
 

Agostinha e Manuel Carvalho 
CR da Região Cascais -Oeiras 
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Dom António Francisco dos Santos  
 
Mensagem, em jeito de Prefácio, às Equipas de Nossa Senhora 
 
A Missão em Moçambique permitiu-me agradecer, reviver e revisitar a 
minha experiência de Conselheiro Espiritual das Equipas de Nossa Senho-
ra. Reencontrei-me, lá longe e em permanência, ao contactar com os 
casais das Equipas de Moçambique e ao conhecer os seus Conselheiros 
com o carisma fundador das Equipas e com a beleza e o valor do ministé-
rio sacerdotal vivido ao serviço das ENS. 
 
Ajudou-me, como bordão, desta tão bela peregrinação realizada, em dias 
abençoados e inesquecíveis, ao longo das terras infindas de Moçambique, 
o testemunho das Equipas sobre os Conselheiros Espirituais elaborado em 
texto por ocasião do Ano Sacerdotal, de que agora se publica este com-
plemento. 
Bela iniciativa e oportuna homenagem esta, nascida do coração agradeci-
do de tantos casais cristãos e suas famílias, a dizer-nos que o Padre Henry 
Caffarel tinha razão ao propor que cada Equipa tenha o seu Conselheiro 
Espiritual. Os CE constituem uma bênção para as suas Equipas e recebem 
destas abundantes graças. 
 
Sei por experiência pessoal como é importante esta experiência para os 
sacerdotes CE das ENS, que fazem com os casais de cada Equipa uma 
caminhada de aprofundamento espiritual, recebendo também o acolhimen-
to suporte e carinho, que em muito fortalecem a sua vocação sacerdotal. 
Sei, igualmente, quanto os casais equipistas podem ajudar as paróquias na 
pastoral familiar: Os casais evangelizam-se através das ENS e evangeli-
zam depois os outros casais e as outras famílias através da sua vivência 
espiritual e do seu testemunho. 
 
Penso que um dos segredos do sucesso que as Equipas têm tido em todo 
o mundo são os documentos de formação aos diversos níveis, que mere-
cem cuidada atenção dos responsáveis e que são postos à disposição dos 
equipistas. As ENS são uma escola de formação cristã, de empenhamento 
apostólico e de compromisso missionário em tantas frentes de missão na 
Igreja e de diálogo com o mundo. 
 
As Equipas são também uma escola de serviço apostólico, pois sempre 
que um casal de uma das equipas de que fui Conselheiro Espiritual assu-
mia uma responsabilidade, toda a restante equipa os apoiava e se entu-
siasmava”. 
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As ENS são uma escola de espiritualidade conjugal e familiar onde o dom 
da graça recebida no sacramento do Matrimónio e diariamente cultivada 
vai crescendo pelo aprofundamento da fé, pela escuta da Palavra de Deus, 
pela experiência da oração, pela partilha e pelo compromisso de esforço, 
pela doação fiel, feliz e fecunda, pela participação nos sacramentos e pela 
disponibilidade e generosidade para a missão. 
 
Os CE e os casais das Equipas de Nossa Senhora caminham neste projec-
to seduzidos pelo mesmo sonho – a Santidade. A vida matrimonial e o 
sacerdócio são vocações à santidade e caminhos de santidade em que um 
completa o outro. 
 
 A presença de um padre no seu testemunho de entrega radical em vida 
dada a Deus, no despojamento generoso de si mesmo, no celibato por 
amor do reino e na fidelidade feliz diariamente testemunhada interpela “os 
casais e as suas famílias e ajuda-os também a compreenderem-se e ama-
rem-se mais”. (da CARTA) 
 
O CE é acolhido e sentido nas Famílias das ENS como um sinal de Cristo 
Bom Pastor, aberto à vida da equipa e do casal e vínculo entre os casais e 
a Comunidade. Também desta forma se intensifica e promove o belo 
sonho de João Paulo II para a Família seja verdadeira Igreja doméstica 
 
Torna-se assim muito inspirador este carisma fundador do Movimento: um 
Movimento de casais com um sacerdote, o sacerdote como parte integran-
te daquela equipa concreta. 
 
Ao sacerdote pertence também fazer sentir a presença de Nossa Senhora 
nas ENS, pedindo a sua protecção para os casais Àquela que tudo pode 
porque é a mãe de Deus, e tudo deve porque é nossa mãe. 
  
O Movimento de casais das ENS oferece o testemunho de muitos milhares 
de famílias e de muitas centenas de Conselheiros Espirituais ao serviço da 
pastoral familiar. 
 
O livro que agora se publica tem este testemunho recíproco do bem mútuo 
que as equipas recebem dos Conselheiros Espirituais e que estes recebem 
das Equipas, dos Casais e das Famílias. 
 
A Missão em Moçambique foi mais um testemunho desta certeza e um 
cântico de louvor e de gratidão pela bênção que os Conselheiros consti-
tuem para as ENS que as ENS constituem para a Igreja. 
 

Aveiro, 12 de Maio de 2011. 
+António Francisco dos Santos. 

Bispo de Aveiro e Conselheiro de equipas de Nossa senhora  
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PPaaddrr ee  AAddeell iinnoo  OOrr nneellaass  
 
Caros Equipistas de Nossa Senhora 
 
 Depois do pedido para que os membros das ENS escrevessem a sua 
apreciação sobre os respectivos conselheiros espirituais, era de esperar 
que semelhante pedido fosse endereçado aos conselheiros espirituais. 
Obedeço… 
 
Venho animando espiritualmente três equipas, duas, há uns 15 anos e uma 
há uns 10. Ajudo ainda um Sector. Levo já uma longa caminhada pastoral, 
mas esta tem sido uma experiência diferente de todas e bem enriquecedo-
ra, dado o contacto pessoal e o ritmo de casais ainda jovens, com filhos 
ainda crianças e com casais já avançados em anos, com muita experiência 
e com netos…   
 
Uma coisa é contactar com pessoas em geral, diria, falar do púlpito, e outra 
acompanhar o ritmo diário, os problemas concretos com os filhos, as corri-
das para chegar a tempo às reuniões. Daí que esta experiência tenha sido 
enriquecedora, embora por vezes me obrigue a quebrar o “meu ritmo”. Se 
o padre é para os outros, esta experiência mostra-me que não é o padre 
que impõe o ritmo, mas os casais. 
 
Humanamente sempre me senti estimado e desejado e reconheço a impor-
tância da presença dum padre na Equipa, enquanto célula de evangeliza-
ção. A presença do padre ajuda à familiaridade do leigo com a hierarquia e 
a Igreja institucional. 
 
Não conhecia as Equipas, mas acabei por reconhecer a genialidade do Pe 
H. Caffarel ao adaptar à vida matrimonial as práticas da vida religiosa. Os 
pontos de esforço mais não são que as práticas da vida religiosa. Tudo 
num tom mais suave, mais em jeito de conselho ou convite do que de 
imposição. 
 
Faço votos para que o Movimento se mantenha como movimento e não se 
transforme em instituição, mais pesada e comandada. 
 
Repito que acho o Movimento das ENS uma óptima via de evangelização 
paraos tempos actuais em que os leigos têm uma função muito importante. 
Parabéns a todos, em especial às “minhas” Equipas. 
 

Pe. A. Ornelas 
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Padre Adérito Barbosa 
 
Umas palavras de testemunho 
  

1. A primeira palavra que tenho a exprimir, é pedir perdão à minha equipa 
pelo pouco tempo que tenho e disponibilizo. No ano de 2010, pensei dizer- 
-lhes para procurarem outro conselheiro espiritual, devido à minha quase 
total indisponibilidade. Mas a conjuntura de altura aconselhou-me a ser 
prudente e assim continuo  a dar só  pingos de presença. 
 

 2. A segunda palavra é de admiração pela motivação,  pelo interesse e 
pelo entusiasmo dos quatro casais que constituem esta equipa. Do ponto 
de vista humano e cultural, é uma equipa excelente. Nota-se um vínculo 
familiar de grupo. 
 

3. A caminhada espiritual de cada grupo não depende do guião, não 
depende do conselheiro espiritual. Depende sim da experiência, da vida 
concreta de cada casal. Portanto, é um ponto mais delicado, mais subjecti-
vo. É mais difícil  abordar esta questão. 
  

4. No entanto, se os temas do guião tivessem uma leitura mais aberta, se 
se pudesse alternar os temas do guião com outros propostos pelo grupo, 
talvez a equipa pudesse ganhar outra embalagem, outra aragem espiritual. 
  

Pe. Adérito Gomes Barbosa 
 

 
PPaaddrr ee  AAggoosstt iinnhhoo  BBrr ííggiiddoo  
 
O padre ordenou-se para servir o povo de Deus. Daí o sentir-me feliz por 
ser útil, por servir, por poder ajudar. 
 

    Não há ENS ideais.  
 Não há equipas perfeitas.  
 Não há equipas onde todos cumpram tudo sem falhas.  
 Ficamos muito aquém do ideal do Fundador das ENS.  
 

Todos gostamos de obter bons resultados. Todos aspiramos a que as ENS 
sejam verdadeiros “Grupos de Espiritualidade”. Nem todos caminhamos 
com o mesmo ritmo! Apagar a chama que ainda fumega? Nossa Senhora, 
no silêncio, guardava tudo no seu coração! 
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Se é verdade que há mais alegria em dar do que em receber, confesso que 
recebo mais dos casais do que lhes dou: o seu esforço de fidelidade a 
Jesus, fidelidade ao compromisso das equipas e ao compromisso de 
casais cristãos; a sua solidariedade e inter-ajuda, a alegria de se encontra-
rem com casais que vivem o mesmo ideal, o desejo de crescerem em espi-
ritualidade como casal, o desejo de acertarem na educação dos filhos... 
 

 Não obstante as suas muitas preocupações e tarefas diárias é um estímu-
lo para mim o empenho de todos estes casais. Uma das tarefas, creio eu, é 
não os deixar perder a esperança, não os deixar cair numa certa frustra-
ção. Guiados pela fé e alimentados na caridade, fortalecidos pela oração 
diária, confiar sempre. Obrigado. 
 

Pe. Agostinho Brígido 
 
 
Padre Alberto Coelho 

 
Carta aos membros da “minha”equipa 

 
O casal responsável da zona pediu-me que escrevesse algo sobre o meu 
relacionamento com a equipa. Vou tentar escrever alguma coisa que não 
vos escandalize (ou por aumentar os vossos defeitos ou mencionando só 
as vossas virtudes). 
 
1º) Ainda não sei bem o regulamento da reunião da equipa. E mais de uma 
vez misturo oração com reflexão ou testemunho. In hoc non laudo! Estou 
em falta para convosco. 
 
2º) Tenho receio de que mais de uma vez tenha tido junto de vós compor-
tamento farisaico: “Eu cá não sou como os outros” . Recordo um cole-
ga que há 27 anos, em Inglaterra me disse no início da Quaresma: “Que 
penitência vais fazer tu se não fumas nem bebes?” O meu defeito é pensar 
que por nunca ter fumado nem sequer um cigarro ou porque quase não 
beba álcool venha a presumir de “santo de pôr no altar”. (IRONIA DO 
DESTINO: O TAL COLEGA DA PERGUNTA JÁ MORREU HÁ MAIS DE 20 
ANOS. A MÃE DELE PARTICIPOU NO FUNERAL E LEU A PRIMEIRA 
LEITURA DA EUCARISTIA) 
 
3º) Deveis ter reparado que estou muito descalço em relação à História 
recente de Portugal. Desde 1961, ano em que fui para Angola, estive 
ausente de Portugal 40 anos. 
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4º) Este facto tem repercussões no meu mundo afectivo.  Ainda não me 
sinto bem integrado na minha comunidade da Torre d’Aguilha. Mais de 
uma vez disse aos meus colegas da comunidade que a melhor coisa que 
me poderia acontecer seria que dois ou três se juntassem a mim uma hora 
por semana para partilhar a palavra de Deus  (a das leituras dominicais). 
Não estou certo que a proposta tenha resposta.(Mas tenho alguns leigos ligados 

ao Hospital de Sant’Ana que aceitaram). 
 

5º) Os meus maiores amigos  com os quais me relaciono e que me 
apoiam material e afectivamente são várias centenas de pessoas, (sobre-
tudo irmãs - religiosas) que periodicamente recebem uma carta minha.  
Tenho receio e reparo em enviar essa carta a vós porque acho que não 
devo pretender conquistar amigos entre os membros da “equipa”. A equipa, 
enquanto tal, deve ser tida e vista como grupo de amigos. No entanto, 
actualmente há dois que recebem semanalmente um pequeno comentário 
meu (a cada uma das leituras do domingo). 
 

6º) Estou muito grato a todos por me admitirem num santuário tão privilegia-
do que é cada reunião mensal. É uma janela a um mundo muito diferente do 
experimentado no Hospital com os doentes e prestadores de serviços. 
 

7º) Parece-me que o ponto que necessita revisão da minha parte é estu-
dar melhor a espiritualidade  da organização e ser mais rigoroso na 
observância do esquema da reunião mensal. 
 
8º) Do contacto escasso e tangencial com as equipas em Durban (África do 
Sul) tinha ficado com a impressão de que negligenciar o dever de sentar  
era como faltar à Missa ao domingo. Afinal vós não considerais tão gra-
ve faltar ao dever de sentar (nem sequer faltar à Missa?) Parece-me que o 
dever de sentar é algo característico das Equipas e que negligenciá-lo é 
mesmo minar a existência da organização. 
 
Fico por aqui. Estamos em caminho. Sempre podemos acelerar, afrouxar e 
mudar de direcção. Que o Espírito Santo nos inspire o que convém à ver-
dade das nossas vidas. 
 

Pe. Alberto dos Anjos Coelho C.S.Sp. 
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Padre António Gomes Dias 
 
1- Em primeiro lugar confesso que a minha experiência e participação no 
movimento das ENS tem uma certa diversificação, pelo facto de pertencer 
a uma Congregação missionária e por tal motivo, a pessoa pode mudar 
cada vários anos de residência. Isto complica muito a tal permanência e 
seguimento da mesma equipa. Existe, pois, a dificuldade da presença con-
tinuada na mesma equipa. Por isso tenho várias experiências.  

2- A primeira experiência foi o acompanhamento da entrada no movimento 
de uma equipa que orientou vários CPMs, na diocese do Porto e depois 
escolheu entrar no movimento das ENS e por isso continuei a caminhar 
com essa equipa. Nesse tempo, pelos anos 70, já lá vão anos, um dos 
pontos que se sentia era uma certa falta de ir além da equipa, a missão. 
Parecia a todos, que a equipa era um grupo fechado em si próprio, cui-
dando a espiritualidade do casal e da equipa sem mais incidências. Neste 
tempo a minha presença contribuiu para ajudar a caminhar neste sentido. 

3- Depois, por exigências da missão do meu Instituto deixei o Norte e che-
guei a Lisboa, onde me pediram para substituir outro missionário Redento-
rista numa equipa, já formada. Foi o tempo de uma nova releitura do 
carisma do movimento. Foi muito interessante. Gostei de participar e aju-
dou a todos e também a mim pessoalmente a interiorizar mais a necessi-
dade da missão das equipas e a minha. Mas, depois de 6 anos, regressei 
de novo ao Porto e fui convidado para conselheiro de outra equipa, que 
acompanhei alguns anos e que terminou em dificuldade onde alguns 
membros abandonaram. Como nunca abandonei definitivamente a equipa 
de Lisboa ao regressar novamente a Lisboa, depois de outros seis anos, 
continuei com a equipa actual que foi no entretanto reconstruída duas 
vezes.  

4- São experiências diferentes as que já vivi e agora vivo no seio deste 
movimento eclesial das ENS. De facto cada equipa é diferente pelas pes-
soas, pelos casais, pela cultura, pela escala de valores, pela formação e 
pelo jeito de ser e viver e todos se conjugam sob o mesmo carisma do 
movimento de espiritualidade conjugal das ENS, que pretende ajudar os 
casais a desenvolver plenamente a vocação baptismal e ser missionários 
de Cristo na Igreja e no mundo através da entre ajuda mútua e fraterna em 
equipa. Aceito certamente que a convivência com as diversas equipas me 
levou a melhor compreender aspectos vários dos casais e da família e da 
espiritualidade conjugal e contribuiu também para a vida pastoral de mis-
sionário Redentorista, em contacto permanente com as pessoas. 
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5- Sendo um movimento tipicamente laical, conscientemente na relação 
com estas equipas pautei a minha presença pela discrição e respeito total 
quanto à organização, quanto às decisões, quanto às perspectivas e esco-
lhas de qualquer destas equipas. Não seria, contudo, sincero se não tes-
temunhasse que por vezes, menos hoje, tenha sentido que a equipa existia 
e parecia existir um pouco ao lado da Igreja e da sociedade. Por isso tive 
sempre o cuidado de ligar cada equipa aos problemas situações e docu-
mentos da Igreja universal ou local e aos problemas da sociedade que nos 
envolve. Mas respeitando sempre o carisma, pois a pluralidade de caris-
mas é que torna bela a Igreja, como diz Paulo. Mas todos os carismas são 
suscitados para o bem comum, que nunca deve ser esquecido. Tenho 
apreciado ao longo dos anos a abertura dos casais, a alegria dos partici-
pantes nas diferentes equipas, mesmo em momentos menos simpáticos. 

6- E no mundo de hoje em que a família é maltratada, em que os casa-
mentos católicos diminuem, em que as uniões de facto aumentam e subs-
tituem o matrimónio, em que a lei do divórcio é permissiva, em que cada 
vez mais aparecem segundos casamentos e com filhos, etc. o movimento 
de espiritualidade das ENS que acreditam e vivem o ideal do casamento 
cristão tem muito importância e cabimento, não só como testemunho de 
vida, mas como anúncio da Boa nova do Matrimónio cristão. Por isso sinto 
que as horas dadas e a presença de assistente ou agora de conselheiro 
foram significativas também para a minha vida pessoal e comunitária na 
que me integro como missionário Redentorista ao serviço da abundante 
Redenção. Termino estas linhas citando “ se as equipas das ENS não 
forem um viveiro de homens e mulheres prontos a assumir corajosamente 
todas as suas responsabilidades na Igreja e na cidade perdem a sua razão 
de ser”.Ora a Supra Região de Portugal conta com 13.693 mem-
bros e 1.192 equipas, são muitas equipas e…?  Esta é uma inter-
pelação que fica para as equipas e uma convicção que tenho para a 
importância da minha participação no movimento. Confesso finalmente 
que tenho sido um conselheiro, a quem a vida itinerante que tenho tido, 
não tem ajudado para uma participação mais assídua e comprometida, 
como desejam os cânones do movimento, mas tenho feito o possível. E, 
direi ainda que as equipas pelo menos as que conheci, necessitariam 
sempre além das cartas de introdução uma formação básica cristã, como 
os nossos bispos há anos indicaram. Gostei de estar com e no movimento, 
e continuarei a estar, na medida em que a minha vida comprometida com 
o carisma de Missionário Redentorista, o permita. 

Pe. António Gomes Dias. 
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Padre Arlindo Lima Marinho  
 
A adaptação dos sacerdotes à pastoral, em comunhão com os Movimentos 
Pastorais, foi o caminho exigido pelo Espírito Santo.  
Tem sido, sem dúvida, um grande desafio, quer para nós sacerdotes, quer 
para quantos integram os Movimentos, num espírito de compromisso. 
 
As Equipas de Nossa Senhora, pela sua pedagogia dos PCE, integram 
bem o que João Paulo II já designou por Nova Evangelização e que Bento 
XVI voltou a recordar. E curiosamente o nosso Cardeal Patriarca, na sua 
Carta Pastoral Nova Evangelização, alerta de novo. 

 
Desde que assumi caminhar com os casais das Equipas de Nossa Senho-
ra, tenho vivido mais de perto a dimensão amorosa de Deus.  
 
Antes arquitectava o amor para os casais. Hoje tenho que o construir ao mes-
mo nível com eles. Antes havia dois amores: o do casal e o meu. Hoje tenho 
que me render a um Único Amor que se manifesta no casal e no sacerdócio. E 
é o mesmo. Hoje sei convictamente que é o mesmo Amor de Deus.  
 
Esta convergência de todos no Espírito Santo é condição necessária à 
saúde do Corpo da Igreja, da qual todos formamos parte.  

 
Peço a Deus que nos dê casais maduros na Fé e no Amor. Se calhar é por aí 
que temos de começar, antes de exigir que Deus nos dê mais sacerdotes…  
 
VAMOS PROCURAR SER MAIS DÓCEIS AO QUE O ESPÍRITO SANTO 
NOS PEDE. 

Pe. Arlindo Lima Marinho 
 
 
Padre Armindo Ferreira 
 
Aos Amigos Equipistas !!! 
 
Já lá vão uns vinte anos quando fui convidado para prestar assistência às 
Equipas de Nossa Senhora (E.N.S) em Terras de Santa Maria da Feira, 
diocese do Porto como conselheiro espiritual.  
 
Desde então, com regularidade, tenho prestado este serviço pastoral e 
sacerdotal com carinho e dedicação. E é precisamente esta a característica 
das Equipas (acolhimento, carinho e atenção e amor para com o Sacerdote 
(Conselheiro Espiritual da Equipa) que sempre me chamou a atenção e 
sensibilizou. Foi este o principal ensinamento que tirei e procurei concreti-
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zar no meu dia a dia: " Saber acolher e valorizar - nestes tempos de hoje - 
os DONS que Deus concede à Sua Igreja. Sempre admirei a capacidade 
das Equipas na preocupação e esforço por ultrapassar as dificuldades dos 
Casais ou de cada elemento individualmente e de outras situações conhe-
cidas. Uma preocupação para com o "próximo". 
 

Em todas as equipas em que estive inserido SEMPRE senti uma preocupação 
da parte dos equipistas de crescer na formação religiosa - ou no reconheci-
mento da sua necessidade - na fé, na espiritualidade conjugal e na santidade 
de vida a dois. Preocupações que também procuro incutir nos casais das 
equipas onde estou inserido. Também aprendi, com a vivência da amizade, da 
fraternidade e da hospitalidade de todos as equipas por onde passei. 
 
A Equipa - como o mesmo nome indica - deve viver num só coração e numa 
só alma e por vezes isto não acontece, e, como nos diz o Senhor " Um reino 
dividido contra si mesmo não pode subsistir  e por vezes não subsiste... 
 
Por vezes nota-se um "personalismo um pouco exagerado e doentio"; outras 
vezes não existe a capacidade "de saber escutar", condição essencial para o 
bom funcionamento da reunião de equipa, reunida em NOME DO SENHOR. 
É preciso saber " Escutar" Deus e os irmãos. Saber "Escutar" é fundamental 
na vida de todos nós. Não será por isso que os casais - em geral  - sentem 
uma certa dificuldade  na realização do "dever  de sentar" ??? 
 
Também admiro a humildade e sinceridade como são examinados os " 
PCEs" e a atitude sempre louvável de… " para o próximo mês vou esfor-
çar-me mais.....) é o Levanta-te e caminha.....do Evangelho. 
Finalmente tenho que dar graças a Deus pelo Dom e Graça que me concedeu 
de fazer parte das E.N.S. e pedir a todos os equipas que me ajudem - com a 
oração e  o exemplo - a saber agradecer ao Senhor esta Graça e a progredir 
cada vez  no caminho da santidade consagrada  (passionista)  e sacerdotal . 
 

Conselheiro Espiritual das equipas:  
          Pe. Armindo Ferreira, passionista  

 
Padre Armindo Vaz 
 
Ser Conselheiro Espiritual das ENS, das Equipas de base, de Sector e de 
Região, e até da Supra-Região, tem sido para mim uma experiência muito 
rica e exigente a vários níveis. 
 

Desde logo, está a ser uma profunda experiência eclesial . Sendo as ENS 
um Movimento da Igreja, mostram como os pequenos colégios de Jesus 
que são as diversas Equipas precisam da Igreja e também oferecem muito 
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à Igreja: a sua colaboração na evangelização, na medida em que fazem 
acontecer evangelização no seu interior e na medida em que os seus 
membros mais activos prestam um valioso serviço apostólico de ajuda a 
outros agentes de pastoral. Além disso, as Equipas mostram como o apos-
tolado eclesial tende hoje em dia a fecundar pequenos grupos, sendo mais 
difícil atingir massas numerosas. Tenho a impressão de que o futuro do 
apostolado eclesial dará mais razão à forma de funcionar das ENS e reco-
nhecerá a elevação profética das intuições do P. Caffarel. 

 

Esta experiência eclesial é de considerável exigência humana e espiritual 
para o Conselheiro Espiritual. Tendo os casais das ENS uma formação 
bem acima da média dos cristãos em geral, exigências específicas e ele-
vadas, de orientação espiritual, catequização e vivência humana, o Conse-
lheiro é constantemente chamado a dar o seu parecer em questões de 
teologia, de Bíblia, de espiritualidade, de moral e de relações humanas, 
postas nas reuniões de Equipa ou por solicitação pessoal. O CE não pode 
contentar-se com os conhecimentos esgrimidos no apostolado genérico. 
Está sempre em «formação permanente». 

 

No âmbito da catequização, tem sido particularmente gratificante a oportu-
nidade de ajudar os casais a entender páginas ‘obscuras’ da Bíblia (Ver-
bum Domini, 42) e a tirar delas o sumo espiritual e humano que elas que-
rem dar a beber. Incutir nos casais gosto pela leitura da Palavra  de Deus 
tem sido para mim um objectivo principal para facilitar a oração conjugal e 
dar-lhe conteúdo…, objectivo ainda não totalmente atingido. A tarefa da 
leitura diária da Palavra, apontada pelo P. Caffarel aos membros do Movi-
mento, dá-lhe mais razão de ser, como a Igreja, depois do Concílio Vatica-
no II, tem vindo a reconhecer: toma cada vez mais consciência da sua 
íntima relação com as suas Sagradas Escrituras, que provêm dela própria 
e lhe dão sempre mais profundo conhecimento do seu Senhor. Estou bem 
convencido de que este é um aspecto em que as Equipas terão de crescer, 
como forma de aprofundar a fé cristã e de consolidar as bases para a espi-
ritualidade conjugal. É essa a linha apontada agora recentemente pela 
Exortação Apostólica de Bento XVI, Verbum Domini. 
 

Esta experiência também tem sido enriquecedora a nível humano. Em 
contacto com grupos de casais, cada um deles é competente numa deter-
minada área do saber ou do trabalho humano, o que faz com que as reu-
niões sejam ‘lugar’ de aprendizagem  sobre assuntos menos conhecidos 
do sacerdote. 
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Noutro campo, a orientação de várias Equipas é, last not least, uma oficina 
de amizade , que contribui para a realização pessoal e sacerdotal. Elas são 
um laboratório de experiência espiritual, eclesial e humana para qualquer 
sacerdote. 

 
Pe. Armindo dos Santos Vaz, carmelita 

Conselheiro Espiritual da Equipa Supra-Região Portugal 
 
 
 
Padre Arsénio Isidoro 
 
Soube da existência do Movimento das ENS, quando entrei no seminário, 
através das equipas de que eram conselheiros espirituais os meus formado-
res. Mais tarde conheci de perto alguns casais das ENS ligados às EJNS, 
pois durante cinco anos circulei pelo sector de Lisboa e Nacional como assis-
tente espiritual. Durante os meus primeiros três anos de sacerdócio estive 
como Conselheiro espiritual da Região de Lisboa. Mas são as minhas quatro 
equipas que me introduzem na espiritualidade do movimento das ENS e 
suscitam em mim esses sentimentos próprios do coração do Bom Pastor.  
 

1. A complementaridade que experimento de ambas as vocações.  
Um Mistério que se diz para além de nós, e que, no encontro das nossas 
vidas, se traduz por um olhar a realidade, sublimando-a. No realismo da 
vida, atraídos a irmos mais alto, a olhar mais longe, a viver na terra em 
função da eternidade.  
 

2. O suporte amigo de quem cuida do amado. 
A presença constante e preocupada dos casais que connosco colaboram e 
se animam para além do circulo das suas tarefas. A insistência de quem 
nos procura na leitura espiritual da sua fé e acaba por nos empurrar para o 
que somos por dom de Deus. 

 

3. A Família alargada pelos laços da fé. 
Esse espaço íntimo que só as famílias proporcionam de partilha e à-
vontade. A exposição das nossas dificuldades e das nossas limitações. Um 
santuário de comunhão que a amizade proporciona e que a fé nos propõe. 
 

Pe. Arsénio Isidoro 
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Padre Daniel Henriques 
 
Uma fonte de bênçãos 
 

Ainda era diácono quando fui convidado a acompanhar a minha primeira 
Equipa de Casais; hoje, sou conselheiro espiritual de 3 equipas da paró-
quia de Algés, onde sou pároco.  
 
Nestes 22 anos de sacerdote e conselheiro espiritual de casais das ENS 
aprendi, acima de tudo, a reconhecer o Senhor no admirável mistério das 
vidas chamadas a deixar pai e mãe para se unirem numa só carne, na 
fecundidade abundante que sempre são os lares abertos à Graça de Deus, 
no poder da oração, que tudo pode e tudo vence, na riqueza que é caminhar 
em Comunidade, na qual tanto mais se cresce quanto mais se partilha. 
 
Mas caminhar com os casais fez-me também sentir a acção do inimigo, 
que tenta semear joio no campo de Deus, da fragilidade da nossa carne, 
da “anemia espiritual”, pessoal e conjugal, em que facilmente se cai por 
não haver tempo para a oração, para o acolhimento da Palavra, para a 
partilha orante em casal. Que admirável pedagogia, os pontos concretos de 
esforço! Simples e eficazes, como tudo o que vem de Deus. Se entrarmos 
na nossa consciência, vemos facilmente que os períodos mais frágeis e 
pobres da vida em casal e em equipa coincidiram com a debilidade na 
vivência dos pontos concretos de esforço. 
Crescer na fé juntamente com os casais e suas famílias tem sido para mim 
um forte incentivo a aprofundar a identidade sacerdotal, a graça do celibato 
por amor do Reino dos Céus, a liberdade que nasce da obediência e da 
pobreza evangélica. A Equipa pede do seu sacerdote unicamente isto: que 
seja padre, mas que o seja em pleno!  
A vida nas equipas fez-me regressar, com um olhar cheio de gratidão, para 
aquele homem e aquela mulher que, abençoados no Matrimónio, me gera-
ram para a vida e para a fé, tornando fértil e limpo o terreno onde o Senhor 
pode semear as sementes da vocação baptismal e sacerdotal. Quanto de 
nós não é devedor, não apenas à generosidade e qualidades humanas dos 
nossos pais mas, sobretudo, à acção da graça sacramental neles! 
 
Desde 1997 que sou pároco, primeiro em Famões e Ramada, do concelho 
de Odivelas e actualmente em Algés e Cruz Quebrada, do concelho de 
Oeiras. Sempre fomentei a criação de novas equipas, especialmente juntos 
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dos noivos e dos pais que pedem o baptismo para os seus filhos. Destes 
convites, surgiram já oito equipas.  
 
Se queremos uma igreja viva e uma sociedade saudável, há que ajudar as 
famílias, particularmente os jovens casais, a crescerem na sua fé e a des-
cobrirem o caminho da espiritualidade conjugal e familiar como uma pro-
posta de vida e de alegria. As décadas de experiência do Movimento ates-
tam, na Igreja e no mundo, a abundância de frutos que vêm desta aposta. 
 
 

Pe. Daniel Batalha Henriques 
Conselheiro espiritual das Equipas Algés 1, 2 e 4 

 

“Mensagem a algumas das Equipas de casais jovens, q ue acompanho” 

Dirijo-me às equipas mais jovens e, mais uma vez, aproveito para saudar os 
novos "membros" das equipas, os bebés que acabam de nascer e os seus 
orgulhosos pais. 

Entramos em tempo de férias, um tempo propício, se não tivermos cuidado, a 
agravar uma certa tendência para a dispersão. No movimento das Equipas de 
Nossa Senhora, agora que já conhecem o Movimento e, acima de tudo, o que 
ele pode trazer à vossa espiritualidade conjugal e à vossa vida enquanto cris-
tãos, há que colocar a questão: queremos mesmo continuar este caminho? 

Tenho a certeza que foi Deus quem vos chamou aqui. Ele que nos criou por 
amor e nos destinou a grandes voos, para que neles encontremos a felicida-
de plena, propõe-nos um caminho de exigência e de profundidade, que nos 
arranque a uma vida medíocre, alimentada de banalidades, recheada de bre-
ves "prazeres", e nos torne preocupados com aquilo que pode dar o verdadei-
ro sentido à vida. 

Gostaria de deixar aqui algumas reflexões sobre a caminhada das Equipas e 
que poderá servir de base para uma boa avaliação. Como sabem só um 
objectivo me move nesta preocupação de constituir novas Equipas ENS: Que 
os jovens casais cristãos cresçam na sua vida cristã, enquanto pessoas, 
cidadãos, profissionais e, acima de tudo, na espiritualidade conjugal.  

Tenho para mim, que este Movimento é um instrumento privilegiado de Deus 
para travar o abandono da vida religiosa por parte desta faixa etária e a 
mediocridade religiosa que, não raro, a caracteriza, para formar casais uni-
dos e famílias saudáveis no que toca aos valores fundamentais, que sejam 
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sal da terra e luz do mundo, num mundo marcado pelo descartável e pelo 
relativismo. Segundo notícias recentes os divórcios de casais casados pela 
Igreja ultrapassaram, no ano passado, o número de casamentos na Igreja. 
Acredito firmemente que o Movimento pode fazer a diferença, ao impregnar 
de espiritualidade cristã a realidade humana da vida conjugal: a forma de 
lidar com as frustrações e as tentações, o crescimento no diálogo, o fortale-
cimento da comunhão na diferença, a educação dos filhos, a vivência da 
sexualidade e da fidelidade, a harmonia na relação com a família, o equilíbrio 
quanto à dimensão financeira, a conjugação harmónica da vida profissional... 

Já muitas vezes tenho dito: só vale a pena continuar se o grande motor for o 
desejo de crescimento na vida espiritual de cada um e do casal, unido pelo 
sacramento do Matrimónio, que acontece numa pequenina comunidade de 
Igreja que é a Equipa. 

Isto passa por dois aspectos que considero fundamentais e que são a base 
estruturante da proposta das ENS: 

1. O progresso espiritual de cada membro da Equipa e de cada Casal 
da Equipa. 

Mostra-se no empenho e na disciplina por praticar os pontos de esforço, 
todos e cada um, quer aqueles que dizem respeito a cada pessoa em parti-
cular, quer aqueles que dizem respeito ao casal. Será que é isto que está a 
acontecer? Será que cada um está a pôr nisso todo o seu empenho e exi-
gência, pelo menos como o fazemos em inúmeros aspectos da nossa vida 
(profissional, académica, etc.). Na partilha dos pontos concretos de esforço, 
onde nos ajudamos mutuamente a crescer e a viver estes aspectos de pro-
gresso espiritual, não nos deixamos por vezes cair numa "partilha de justifica-
ções do "porque não fizemos, do porque não conseguimos"? 
 

Será que estamos a caminhar para o regresso empenhado a uma vida 
sacramental e de oração, o caminho incontornável para se crescer em direc-
ção a uma vida cristã adulta: Missa, confissão regular, oração diária? 

2. A vida em Equipa. 

Tudo o que foi dito anteriormente pode acontecer, e acontece, a muitas pes-
soas que não pertencem ao Movimento. No entanto, a nossa escolha foi que 
este caminho se fizesse numa vivência comunitária, em Equipa, que não é 
um grupo fechado mas uma "célula" do Movimento que, por sua vez, é uma 
pedra viva no grande corpo da Igreja. 
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Escolher pertencer às Equipas passa por um grande esforço, pela presença 
assídua nas reuniões, mesmo que isso implique alguns sacrifícios das famí-
lias e do descanso. Se os nossos hobbies se sobrepõem à caminhada em 
Equipa, isto não poderá ser sinal de que a minha vivência em equipa está a 
encaminhar-se para a pasta das coisas irrelevantes e facilmente dispensá-
veis? Mas, se chegarmos aqui, fará sentido continuar a pertencer ao Movi-
mento? Uma reunião mensal é muito pouco para que nos possamos dar ao 
luxo de faltar a alguma delas. 
 

Escolher pertencer à Equipa passa, também, pelo cuidado que eu devo pôr 
em preparar o tema e o momento de oração. Isto exige uma preparação 
pessoal e em casal, uma reflexão prévia. Não preparar o tema constitui um 
empobrecimento para toda a Equipa, onde aqueles que prepararam não 
encontram interlocutor para a sua reflexão. Para além do não aproveitamento 
pessoal e conjugal, contribui fortemente para o fracasso de uma reunião de 
Equipa. Por outro lado, há que apostar fortemente na pontualidade na reu-
nião, especialmente no início do jantar e no início do tempo de oração e de 
reunião. Penso que deveríamos cuidar um pouco mais, no momento da refei-
ção, em conseguir o objectivo desta parte da reunião: um convívio que passe 
essencialmente, de uma forma espontânea, pela partilha da vida de cada 
casal durante o último mês. 
 

Escolher pertencer ao Movimento passa também pela disponibilidade em 
participar nas iniciativas que nos são propostas (Sector e Região), que criam 
laços de pertença e de comunhão. 
 

Reflictamos sobre a nossa caminhada e animemo-nos mutuamente para uma 
rica e frutuosa caminhada em equipa. Vamos em frente, amigos! 
 

Podem contar sempre comigo, para tudo o que tenha a ver com o desejo de 
crescerem na vida cristã, em casal e em Equipa. 
 

Pe. Daniel Henriques 
 
Frei Bento Domingues, O.P. 
 
Aceitei, com gosto, ser “assistente” da Equipa Carcavelos 3. Não estou 
arrependido e posso dizer que me faz bem. Não esqueço, todavia, que, se 
não fosse para tentar preencher a lacuna deixada pelo Frei Raimundo, não 
iria voltar a ser assistente de equipas de casais. Não é porque tenha algu-
ma coisa contra elas. É tudo a favor. É, precisamente, o respeito que me 
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merece este Movimento de espiritualidade matrimonial que me leva a dese-
jar que os padres deixem de ser os seus assistentes. Por várias razões:  
 

1. Nas equipas, e não só, os padres continuam a ser chamados 
sacerdotes e são sacerdotes, mas não é por serem padres. É por serem 
cristãos participantes, enquanto tais, no sacerdócio de Jesus Cristo. No 
Novo Testamento (NT), a designação sacerdote só se aplica a Jesus Cristo 
e aos seus seguidores. Nunca se aplica aos chamados ministérios ordena-
dos, sejam eles presbíteros ou bispos. Por isso, Santo Agostinho dirá, mais 
tarde, “para vós sou bispo, convosco sou cristão”. 
 

2. A Lumen Gentium diz que “o sacerdócio comum dos fiéis e o 
sacerdócio ministerial ou hierárquico são diferentes, um do outro, na sua 
essência, e não apenas em grau; mas ordenam-se um para o outro; com 
efeito, um e outro participam do sacerdócio único de Cristo, cada um 
segundo o seu modo peculiar”(nº10). 
É verdade que são diferentes quanto à sua essência, mas é o sacerdócio 
comum dos fiéis que faz da igreja um povo sacerdotal. É a própria graça 
cristã, incomensuravelmente mais fundamental do que qualquer ministério 
eclesial. O chamado sacerdócio ministerial (que, nestes termos, não consta 
do NT) só pode ser assim designado de forma indirecta: por estar ao servi-
ço do povo sacerdotal. 
 

3. Actualmente, na Igreja Católica, a presidência da Eucaristia conti-
nua reservada a quem recebe o sacramento da Ordem, aos bispos e aos 
presbíteros. Para esse ministério, os padres e os bispos são indispensá-
veis. 
 

4. Nas reuniões das equipas de casais, a presença do presbítero, do 
padre ou do bispo não é para presidir à Eucaristia. Pergunto: o que é que o 
padre tem a dar à reunião que os outros membros não possam dar? Nunca 
percebi. Mesmo a assessoria teológica não precisa de ser feita nem por um 
homem nem por um padre. É uma questão de preparação acessível a 
qualquer um. 
 

5. O padre, sobre a vida do casal, sabe apenas o que recebeu na sua 
família e nos contactos pastorais que vai tendo com as outras famílias. O 
padre celibatário pode até ser tentado a falar acerca do que não tem expe-
riência e desenvolver uma orientação espiritual que não é a matrimonial. O 
padre, como assistente, nasceu numa época de pesado clericalismo, 
embora as equipas e toda a Igreja tenham uma gratidão inapagável ao 
padre Caffarel (1903-1996). 
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6. Dito isto, como junto ao meu nome vai a palavra frei, que significa 
irmão, procuro ser o mais fraterno que posso e ajudar os diferentes casais 
a fazer família com quem não é da mesma família. A equipa é, desta for-
ma, uma célula da Igreja que existe para ser um sinal, no mundo, daquilo 
que constituiu e constitui o sentido da actuação e da mensagem de Jesus: 
reunir todos os filhos de Deus dispersos (Jo 11, 52). Isto faz-se por um 
sistema de células familiares. 
 

7. Não escondo que, muitas vezes, a minha intervenção, nas reu-
niões, nasce mais das preocupações com a presença do Evangelho no 
mundo e com o seu futuro e menos com a vida interna da equipa. Se as 
equipas me expulsarem, não me ofendem. Livram-se de quem entende 
pouco da vida dos casais. 
 

8. Dizem que há falta de padres para as tarefas que só eles podem 
realizar na Igreja. Porque razão os solicitam para responsabilidades que os 
leigos (que, pelo baptismo, são constituídos sacerdotes, reis e profetas) 
podem e devem assumir? 
 

9. Do ponto de vista espiritual, recebi e recebo muito da Equipa Car-
cavelos 3 e estou muito agradecido. O que escrevi testemunha o apreço 
em que tenho por essa Equipa. Julgo que pode caminhar pelos próprios 
pés. Os casais que a compõem podem ser conselheiros uns dos outros. 
Não é para fugir ao trabalho, mas às vezes tenho a sensação de que 
estorvo a acção do Espírito Santo que habita a Equipa. Não me despeço, 
mas não levava a mal que a Equipa me despedisse. 
 

Frei Bento Domingues 

Padre Hugo Santos 
 
O Espírito Santo conduziu-me até eles... 
 

Já passaram quase nove anos... Num dia como tantos outros recebi um 
telefonema: “Somos das Equipas de Nossa Senhora, a Carcavelos 8, e 
precisamos dum padre!” Eu fiquei aflito, ainda sem saber bem o que seria 
ser um conselheiro espiritual de quem quer que fosse... quanto mais de 
uma equipa inteira de casais... Por isso, lá me desculpei: “Pois ainda não 
sei bem o que vai ser da minha vida... em Setembro talvez possa respon-
der melhor.” De facto, por essa altura faria três meses de ordenação e já 
saberia para que lado me haveria de virar e a forma melhor de então res-
ponder. Mas do lado de lá, a minha interlocutora não desanimou e jogou o 
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seu maior trunfo: “Oh! Nós precisamos tanto... olhe, então vamos todos na 
Equipa rezar ao Espírito Santo e Ele há-de conseguir trazê-lo até nós!” 
Despedi-me da pessoa que me telefonava e fiquei a pensar, esboçando um 
sorriso, que a coisa tinha ficado bem entregue... 
 

Uns meses depois, o Espírito Santo conduziu-me até eles... ainda não sei 
como, mas os caminhos de Deus, depois de muitas voltas do homem, aca-
bam por se fazer cruzar com os nossos passos. Assim aconteceu que, com 
o alto patrocínio do Espírito Santo, os meus passos se cruzaram com o 
caminho desta equipa. 
 

Já andavam nestes trilhos há alguns anos. Tinham tido outros conselheiros 
que os ajudaram a ser aquilo que o meu coração reconheceu de imediato: 
uma equipa que, unida a Jesus, se reconhecia como uma família. Na pri-
meira reunião trouxeram todos os filhos e, num quarto, todos lá se enten-
diam como irmãos... e continua assim sempre que os frutos do amor 
esponsal acompanham os pais nestes encontros. 
 

De entre os muitos testemunhos que ao longo destes anos guardo como 
marca indelével da equipa no meu coração partilharei três que deles recebo 
e muito me ajudam no meu sacerdócio. 
 
O testemunho da oração. Padre novo, acabado de ordenar, a lutar pela 
minha fidelidade à oração no meio dos meus afazeres, recebi desde logo da 
equipa a centralidade que a oração ocupava em cada uma daquelas vidas e 
da equipa no seu conjunto. Quando pediam, de diferentes formas, que os 
ensinasse a rezar, respondia na medida do que deles recebia, pois ensina-
vam-me em cada encontro, na experiência da sua relação simples com 
Deus, que nada se faz sem a oração, onde Jesus se torna presente... “Sem 
mim nada podeis fazer” disse Ele na última Ceia. Lembro-me muito deles 
quando rezo... quando falo com Jesus... sempre que estivemos juntos na 
Equipa falámos muito com Jesus e nos tempos difíceis, quando de vez em 
quando nos aparecem, unimo-nos ainda mais a rezar. Bem aprendi com as 
suas histórias de vida aquilo que a teologia afirma como uma verdade: “a 
Deus nada é impossível” e com Deus, à nossa equipa, também nada o é! 
 

O testemunho do serviço. Na sua última Ceia, Jesus diz aos discípulos 
depois de lhes lavar os pés: “Compreendeis o que vos fiz? Fiz para que vós 
o façais também! Porque o discípulo não é maior do que o mestre.” Foi logo 
na primeira reunião que percebi que todos faziam qualquer coisa pelos 
outros... todos tinham bem presente que o amor a Deus se traduz no serviço 
aos irmãos. Cada um na sua especialidade, no dom pessoal que o Senhor 
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lhe deu, oferecendo a vida… uns montam e desmontam tendas nos escutei-
ros, outros dão catequese, outros visitam hospitais, outros organizam confe-
rências e encontros nas paróquias, outros tocam (até o violino e o pífaro lá 
se ouvem) e tantas outras coisas que, quando o cansaço na minha vida de 
padre aperta, só tenho de me recordar dos muitos filhos e tribulações que 
eles têm, especialmente nestes tempos difíceis para todas as famílias, mas 
para quem nada serve de pretexto para se deixar de fazer o que se deve e 
se estar inteiro no que se faz. O facto de todos eles serem incansáveis não 
me deixa a mim descansar... ainda bem, porque normalmente aos cansados 
deste mundo, Deus lhes concede o descanso no outro... junto d’Ele, claro! 
 

O testemunho da alegria e do amor. Diz-nos a Sagrada Escritura: “Não este-
jais tristes. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza.” Como todas as equipas 
também nós passamos com frequência por momentos mais difíceis e doloro-
sos. As doenças entre nós e dos nossos familiares amigos, a morte que nos 
separa de quem amamos, as incompreensões daqueles que nos rodeiam, os 
cansaços de uma vida familiar num mundo que em nada ajuda, parecendo 
facilitar numa só direcção que contraria os desejos profundos dos nossos 
corações... enfim, vidas recheadas do que de mais humano existe... E no 
meio de tudo isto, ouve-se na Equipa: “Vamos lá! Jesus não nos abandona 
agora!” e no meio do choro que os corações ainda conseguem suster, apa-
rece um sorriso que manifesta a confiança em Alguém maior que as nossas 
forças e as certezas do mundo: Deus! Esta é a razão da alegria da Carcave-
los 8 e de muitas outras equipas que caminham no sulco de Maria que nos 
leva a Jesus. Sabemos que as tristezas são passageiras e quando teimam 
em não desaparecer, cada um se sente no dever de sustentar o outro na 
fortaleza que a todos devolve a vontade de lutar. O Amor tudo e todos con-
quista. Isto aprendi na minha vida como provado na vida da Carcavelos 8. A 
dor e o sofrimento redimidos pelo Amor de Deus e transformados na alegria 
de quem sabe que muitas vezes tem de esperar. E esta espera, quando é 
junto à cruz, parece sempre longa demais, mas é esta a espera que abre 
para a Páscoa da Ressurreição, para a vida nova que cada um de nós, em 
tantos momentos, deseja. Quem ama não desiste... chora, revolta-se por 
vezes, grita outras tantas, e volta a chorar... mas não desiste... isso eu 
aprendi e aprendo da Carcavelos 8... que aprendeu de Jesus... 
 

Obrigado. No meu coração levo-vos todos os dias aos Sagrados Corações 
da Mãe e do Filho. 

 
Pe. Hugo 
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Padre Jacinto Baginski 
 
Um dom acolhido 
 

A palavra que melhor descreve a minha inserção nas Equipas de Nossa 
Senhora é, certamente, a de “dom”. Foi assim, de um modo inesperado e 
sem mínima iniciativa minha que, de repente, me vi envolvido pelo cenário 
da espiritualidade conjugal, ao usar esta expressão tão familiar e querida 
ao P. Caffarel. 
 

Ainda há não muitos anos atrás desconhecia, em grande parte, esta realida-
de, ignorando quase por completo a existência das Equipas. Deus quis, no 
entanto, abrir mais os meus horizontes humanos e cristãos, colocando-me 
na rota de “colisão” com o Movimento. “Colisão” pelo facto de ser repentina, 
mas que, com o decorrer do tempo, tornou-se uma convivência não só pací-
fica como também grandemente benéfica e enriquecedora. 
 

A história com a minha Equipa, a Nova Oeiras 4 , segue o mesmo padrão; 
também ela se tornou uma oferta do Senhor que eu acolhi, em boa hora. Se, 
inicialmente, tenha tido alguma presunção de ser no seu seio algo mais do 
que o assistente espiritual, prontamente a vida real se tinha encarregado de 
corrigir este defeito. Vem-se tornando para mim cada vez mais claro que só 
me posso tornar mais e melhor membro da Equipa na medida em que assis-
to o fluir da vida e da interacção entre os seus casais, sem pretensão de 
ensinar. Aliás, desde os primeiros momentos senti que quem estava a 
aprender mais era eu: com maturidade e integridade humana dos casais; 
com seriedade com que levam a sua vida cristã tanto a nível pessoal como 
familiar; com empenho com que participam na vida e nas actividades do 
Movimento; com o compromisso que procuram estabelecer na dimensão 
social e caritativa da Igreja; tudo isto é um estímulo para também eu me 
esforçar no sentido de conciliar outras actividades minhas com as da Equipa. 
 

É verdade que tudo tem o seu reverso. No meu caso, as dificuldades pren-
dem-se sobretudo com as distâncias físicas, já que, nos últimos anos, tenho 
de percorrer cerca de 200 km de cada vez que me desloco aos encontros. 
Porém, procuro que esta distância não seja impeditiva de, com a assiduidade, 
estar com a minha Equipa. Até porque «Quem corre pelo gosto, não cansa». 
De qualquer forma, sempre repito a mim próprio: “se eles, com todos os seus 
afazeres profissionais e familiares, são capazes, porquê não eu?». 
 

Aliás, o que afirmo da minha Equipa, é extensível a muitos outros casais 
que tenho tido prazer de conhecer, nomeadamente todos aqueles que 
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fizeram ou fazem parte de organização e dinamização dos Encontros das 
Equipas Novas da Zona de Cascais, Oeiras e Lisboa. 
 

Em jeito de conclusão: fazer parte das Equipas de Nossa Senhora, em geral, 
e da minha Equipa Nova Oeiras 4, em particular, continua a ser para mim um 
dom, entendido sobretudo como um meio de encontro com o mistério de 
Deus, presente nas pessoas dos Casais e das suas Famílias e que, com a 
sua amizade, exemplo e oração constituem um exemplo e uma motivação 
extra para o meu ministério sacerdotal e a minha vida de consagrado. 
 

Pe. Jacinto 
 
Padre João Nóbrega 
  

Cresci como padre na companhia das Equipas de Nossa  Senhora 
 
Pelo Sacramento da Ordem todo o sacerdote é escolhido por Jesus Cristo 
e por Ele enviado para a missão, de continuar a obra da redenção na Ter-
ra. “Assim como o Pai me enviou também Eu vos envio a vós”, Jo. 17,18. 
 
Desde os tempos de formação descobri que na Igreja há muitos carismas 
do Espírito e como membro duma família religiosa procurei ser fiel e 
conhecer o caminho que me levaria a consagrado na profissão religiosa. 
Fiz algumas experiências e participei em alguns movimentos da Igreja, 
procurando descobrir o que o Senhor queria de mim, quando fosse enviado 
em missão. Não exclui nenhum, mas cedo descobri que para uns sentia- 
-me mais motivado do que para outros. 
 
Apenas ordenado foi-me dado como missão: a promoção vocacional para a 
minha família religiosa. Percorri muitas paróquias do norte e fui-me aper-
cebendo do dinamismo de certos movimentos e entre eles as Equipas de 
Nossa Senhora cujo carisma não conhecia muito, mas rapidamente me 
envolvi ao receber o convite duma equipa para acompanhar como Conse-
lheiro Espiritual. Com receio de não dar conta da missão que me era pedi-
do, aceitei e recordo que no primeiro encontro pedi aos casais que me 
ajudassem a ser instrumento do Senhor junto deles. Devo dizer que fui 
substituir outro sacerdote e encontrei uma equipa com alguns anos de 
caminhada. Apanhei o comboio já em andamento. Fiz uma caminhada 
serena e ia-me apercebendo da espiritualidade familiar, testemunhada 
pelos casais e senti que crescia também como sacerdote na fidelidade à 
minha missão na Igreja junto daquela família. Saía das reuniões mais enri-
quecido e à espera da próxima! 
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Passados uns dois, três anos era-me feita outra proposta, desta vez para 
acompanhar uma equipa jovem das Equipas de Jovens de Nossa Senhora. 
Aí não hesitei e bendita a hora em que aceitei acompanhar esses jovens, 
quase todos filhos de pais integrados nas ENS. Foi uma experiência de raiz 
e compreendi melhor o que já sentia na Equipa de Casais. O entusiasmo 
dos jovens desejosos de mais, no campo da fé para responderem às dúvi-
das que tinham, levou-nos a um aprofundamento na fé, pela oração, pelo 
estudo, pela partilha, ainda hoje recordado, sempre que nos encontramos. 
 
Nos últimos anos continuo a minha caminhada numa equipa, com a mes-
ma dedicação e entusiasmo, porque o testemunho de suas vidas e partici-
pação nas comunidades paroquiais, nas mais diversas missões, são a 
certeza de fidelidade à construção do Reino de Deus, qual resposta ao 
desafio feito aos cristãos pela Nova Evangelização. 
 
A alegria de ser cristão hoje, alimentada na oração, na partilha e no estudo 
constitui um caminho proposto por Jesus para os chamados a segui-Lo em 
companhia de Sua Mãe nas Equipas de Nossa Senhora. 
 
Que o Pe. Caffarel, profeta dos nossos dias, que acreditou no amor humano, 
e em particular no amor abençoado por Deus no Sacramento do Matrimónio, 
onde via o reflexo do amor de Deus, interceda por todos aqueles que conti-
nuam a viver e a descobrir nas ENS um caminho para a santidade. 
 

Bem haja, a todas as equipas, onde Deus me chamou, porque foi mais o 
que recebi do que o que dei. Obrigado! 
 

 Que Deus e Nossa Senhora abençoem e santifiquem todos os lares cris-
tãos, sobretudo os dos casais das Equipas de Nossa Senhora. 
 

Pe. João Nóbrega 
 

 
Padre José Augusto Duarte Leitão 
 
ENS para mim 
 

Um casal amigo convidou-me para ser o conselheiro espiritual da sua 
equipa. Eu não conhecia nada do movimento, mas aceitei porque gosto de 
desafios novos e de conhecer novas formas de evangelizar o mundo de 
hoje. Há três anos saí, de Lisboa e vim para Fátima. Apesar da distância, 
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continuei a acompanhar a mesma equipa porque achei que valia a pena a 
esforço de me deslocar uma vez por mês aos arredores de Lisboa.  
 

O que me atrai no movimento? É uma aposta na família como célula fun-
damental da sociedade e da Igreja. Tem um projecto comum e estruturado 
de catequese numa rede de equipas em que todos são envolvidos na pre-
paração e na reflexão dos temas. O P. Caffarel introduziu uma dinâmica de 
reunião e de práticas pessoais e familiares que reforçam aspectos funda-
mentais no crescimento do amor a Deus e na construção duma família 
cristã: pontos concretos de esforço baseados na oração, na escuta da 
Palavra de Deus, no diálogo e na partilha. A minha equipa é formada maio-
ritariamente por casais jovens, no geral com vários filhos, o que é um sinal 
de esperança para a Igreja.  
 

Que contributo me traz o movimento e as equipas? A partilha confiante que 
os casais fazem das suas alegrias e tristezas, conquistas e dificuldades é 
uma boa radiografia dos desafios que a família enfrenta nos dias de hoje. 
Isso evita algumas afirmações e juízos superficiais sobre a família hoje. A 
preparação temática de cada encontro ajuda-me a actualizar conteúdos na 
área da pastoral familiar, teologia do sacramento do matrimónio, moral 
social e sexual, pedagogia, relações humanas e resolução de conflitos. Por 
outro lado, a amizade e o acolhimento destes casais, o seu interesse em 
saber como vai decorrendo a minha vida e como me sinto, é um apoio que 
fortalece a minha vocação de sacerdote e missionário. 
 

Que perigos vejo no movimento? O facto de a selecção de casais ser por 
convites corre o risco de se criarem equipas socialmente homogéneas e 
elitistas, fundadas mais na amizade do que na espiritualidade. Quando isto 
acontece, pode-se tornar um grupo fechado sobre si mesmo, com dificul-
dade em integrar novos casais e infecundo pastoralmente. Ao falar destes 
perigos não quero dizer que os experimente actualmente na minha equipa, 
mas reconheço que são uma tentação de pequenos grupos desta natureza. 
 

Concluindo, para mim a participação no movimento tem sido uma bênção. 
Acredito que vale a pena passar umas horas mensais com seis casais 
apenas, em oração, partilha e formação se isso contribuir para que se tor-
nem um fermento de valores cristãos nas suas famílias, áreas de trabalho, 
paróquia e sociedade em geral. Numa cultura que exalta de tal forma o 
indivíduo como sujeito de direitos e liberdades que chega a colocar em 
causa o bem comum e a sustentabilidade da família, haver um movimento 
que aposta na família e lhe dá alimento para se sustentar e crescer na 
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comunhão só pode merecer da nossa parte o mais fiel e vigoroso apoio. 
Como missionário, vejo aqui um método actual de evangelizar a família. 
 

Pe. José Augusto Duarte Leitão, missionário do Verbo Divino 
 
 
José Carlos Fernandez Otero - Cónego 
 

As Equipas ENS na Nova Evangelização 
 

Na minha diocese tenho vários casais amigos que formam parte das Equi-
pas. Muito boa gente!. Mas nunca conheci de perto o funcionamento de 
esta importante organização eclesial até a minha chegada a esta diocese 
lisboeta. 
 

Com certeza tenho de dar muitas graças a Deus por haver conhecido e 
partilhado com duas equipas a minha fé e o meu sacerdócio. Se calhar foi 
muito mais o que eles deram ao meu sacerdócio do que eu lhe posso dar. A 
minha experiencia com duas equipas de casais novos com ilusão e com 
muitas ganas de viver a sua fé é muito positiva. Está a revelar-me primeiro 
os grandes valores da fé de estas terras com uma formação pouco comum.  
Estamos a viver na Igreja um momento importante e no nosso querido 
Patriarcado de maneira especial. Uma nova Evangelização está a chamar 
às nossas portas e é preciso que as nossas janelas sejam abertas e tam-
bém sair aos nossos varandins para dar o testemunho de que o mundo 
precisa. Um testemunho que, sem dúvida deve começar pela primeira 
célula da sociedade que não é outra que a família. O exemplo da família 
de Nazaré deve ser contundente para o mundo porém aquela Família hoje 
somos nós todos no meio do mundo. 
 

A chamada “cristandade” morreu, está a morrer no século XXI. Umas 
novas formas de “família” gostam de se introduzir na nossa sociedade com 
a protecção de certos meios de comunicação que aliás em vez de infor-
mar, em muitas ocasiões, pretendem que a opinião pública seja aquela por 
eles publicada. É uma luta pela introdução de um novo conceito de família 
e aliás mesmo de sociedade. 
 

Da minha experiência com as Equipas acho que é o sinal de que é a hora 
dos grupos, do testemunho de muitas famílias. O mundo do século XXI só 
se transformará, a nova evangelização só chegará, se a família cristã como 
é o caso das ENS tomarem conta da sua imprescindível missão, isso acho. 
Não tenho dúvida alguma de que nessa linha se encontram as Equipas e 

 
 

27 

 

isso é muito bom. O seu trabalho vai nessa linha e é o que a mim pessoal-
mente me anima a partilhar com eles a minha fé, o meu trabalho. 
 

Novamente dou graças a Deus por colocar no meu caminho uns casais tão 
bons que me ajudam e animam na luta pastoral na certeza de que eles 
também o fazem.   
 

Cónego José Carlos Fernández Otero 
 
 
Padre José Manuel Vicente 
 
Testemunho para ENS 
 
Caríssimos amigos equipistas 
Pedem-me que escreva um pequeno testemunho sobre a minha caminha-
da e vivência nas ENS. 

 

Para ser preciso a primeira experiência começou há muitos anos atrás, 
ainda era diácono, quando fui convidado para acompanhar uma Equipa de 
Jovens das Equipas de Nossa Senhora na paróquia da Senhora da Hora 
no Porto. Lembro que foi uma experiência muito enriquecedora mas muito 
fugaz pois pouco tempo depois de ser ordenado sacerdote acharam os 
meus superiores que eu estava a precisar de ser colocado na “ordem” e 
assim vi-me de repente vestido “à feijão-verde” a cumprir o meu serviço 
militar obrigatório. 

 

Os anos foram passando e embora tenha acompanhado vários CPM na 
Vigararia de Gondomar (Porto) as ENS nunca mais se cruzaram comigo 
até àquele dia em que estando a viver já no Santuário da Rocha (Queijas) 
e após a partida de um colega meu para as missões em Angola fui convi-
dado para o substituir na Equipa de Carnaxide 2. Após um curto tempo de 
reflexão aceitei e já lá vão uns aninhos que caminhamos juntos ajudando-
nos uns aos outros na oração, na partilha e no convívio que permitem que 
nos sintamos como um família que caminha com alegria, embora conscien-
te das suas limitações, na procura de uma maior identificação com o Mes-
tre apoiados em Maria que também faz parte do grupo. 
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A família cresceu quando aceitei acompanhar uma nova equipa (Queijas 6) 
que com a sua juventude, alegria e entusiasmo me permitem acreditar 
numa Igreja viva e empenhada na construção do Reino proposto por 
Jesus. 
 
Que momentos belos partilhar? 
 
Lembro a serenidade, vontade de servir e o estar «atento ao outro» em 
todos os encontros que realizamos; 
 
Recordo a preocupação e carinho de todos em alguns momentos em que 
alguém da equipa não se encontrava tão bem de saúde; 
 
Lembro a profundidade de algumas reflexões fruto de uma meditação pes-
soal e em casal sobre os temas propostos; 
 
Recordo o gosto pelos momentos de oração em comum e a preocupação 
em apontar sempre para Maria como o modelo a seguir. 
 
Lembro a solidariedade e alegria de partilhar com quem nos bate à porta; 
 
E poderia estar aqui a acrescentar tantas recordações a esta lista, mas não 
posso deixar de dizer às Equipas de Carnaxide 2 e Queijas 6: 
 
Obrigado por vos terdes cruzado nos meus caminhos. 
 
Obrigado pela palavra amiga e de conforto quando precisei. 
 
Obrigado pelo tempo que disponibilizastes para mim. 
 
Obrigado pela escuta serena das minhas mágoas, medos, vitórias e derrotas… 
 
Obrigado pelo vosso testemunho e por aquilo que sois. 
 
Obrigado pela vossa amizade e solidariedade 
 
Obrigado pela vossa oração que sempre senti presente nos momentos 
mais difíceis da minha vida. 
 
Obrigado pela disponibilidade para a comunidade cristã onde estais inseridos. 
 
Obrigado por tudo. 
 
Com amizade 

 

Pe. José Manuel 
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Padre Macedo Lima  
 
As “minhas” 3 ENS 
 

Foi em idade já avançadota que tive oportunidade de contacto pessoal com 
o movimento das Equipas de Casais de Nossa Senhora, de que apenas 
tinha ouvido falar e das quais só conhecia o nome do Fundador. 
 

No já longínquo ano de 1992 (no século passado!) fui convidado para Assis-
tente de uma Equipa. Aceitei, recordado do belo ensinamento de um famoso 
canonista:”o Assistente cumpre a sua missão cabalmente se assistir ” (que 
vem do latim ad-sistere  e significa “estar junto, estar de pé”). Mas enganei- 
-me...Os membros dessa Equipa não me deixaram “assistir”.Paulatinamente 
e com toda a delicadeza foram-me “obrigando” a participar sacerdotalmente 
no todo da reunião e em todas as reuniões. 
 

Desde o início desta nova dimensão do meu viver de padre fiquei a gostar 
de participar activamente nas reuniões mensais da 1ª, 2ª e 3ª Equipa, pois 
são três as ENS que desde há vários anos acompanho como Conselheiro 
Espiritual, designação bem mais comprometedora do que a de Assistente. 

 

Estas “minhas” 3 ENS têm características distintas, mas todas igualmente 
admiráveis. Todas manifestam um desejo profundo e uma vontade séria de 
“mais”: mais santificação no caminho matrimonial; mais avidez de saborear 
a Palavra de Deus; mais atenção recíproca entre os casais; mais comu-
nhão fraterna nas alegrias e provações de cada um e de todas as ENS; 
mais amizade, que é nota bem patente em todas as ENS; mais disponibili-
dade e abertura de coração à presença e actuação do Espírito Santo; mais 
oração individual, em casal, em família, em equipa; mais... 
 

E não acham que tudo isto e a alegria que marca todos os encontros de 
equipistas (reuniões, convívios, retiros...) e a atenção para avisar o Sr. 
Padre do dia e da hora das actividades, a disponibilidade para lhe propor-
cionar transporte, os cuidados e o carinho com que o sacerdote se sente 
rodeado…, não acham que tudo isto  “puxa” mesmo pela entrega generosa 
e pela presença jubilosa do padre nas Equipas de Nossa Senhora? 
 

São já quase vinte os anos da minha caminhada com as ENS e da particu-
lar presença na vida de três Equipas. Tem valido a pena? Grandemente. 
Graças aos casais que as compõem e graças a Deus e a Nossa Senhora 
sob cujo olhar maternal as ENS vão crescendo em número e em perfeição.  

Pe. Macedo Lima 
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Padre Manuel da Costa Andrade 
 

A minha vida de Sacerdote e os Encontros com as ENS  
 
O Sacerdote recebe, pelo Sacramento da Ordem, o dom de perpetuar o 
Sacerdócio de Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote; exercido sobretudo pela 
celebração da Eucaristia (“Fazei isto em memória de Mim”) e dos outros 
Sacramentos e pela proclamação da Mensagem de Salvação de Jesus. 
 
No exercício deste Sacerdócio de Cristo encontrei-me há cerca de 30 anos 
com duas equipas de Casais de Nossa Senhora, como Conselheiro Espiritual. 
 
Estas equipas proporcionaram-me uma ocasião de perceber como Jesus - 
Mestre e Salvador de toda a Humanidade - nos vai fazendo ver e sentir 
como o Seu Amor de Salvação é vivido e manifestado entre marido e 
esposa e entre os casais de cada equipa. Este Amor partilhado é revelado 
sobretudo nos espaços de oração e no “Pôr em Comum” das alegrias e 
tristezas que S. Paulo tanto recomendou aos cristãos e o Pd. Henry Caffa-
rel propôs na Carta das ENS. 
 

Pe. Manuel da Costa Andrade 
Cons. Esp. da Eq. Lisboa 56 

 
 
Padre Manuel Magalhães 
 
Bom dia e votos de paz. 
 
Só agora venho responder ao inquérito sobre as ENS e os sacerdotes. As 
minhas desculpas pelo atraso. 
 
O que exigem as equipas?  
 
Há uma exigência  que abrange a vida do sacerdote no seu todo e que ele 
procura viver nas diversas situações e actividades da missão que lhe é 
confiada.  Esta exigência consiste em servir a mensagem do Evangelho 
sendo dela um sinal. Em relação às equipas de Nª Senhora, esta missão 
desenrola-se no interior  da família, enquanto comunidade humana  que 
Deus pensou como constitutiva da vida que dele recebemos.  Por isso, 
iluminado também pelo carisma do P.Caffarel, ele procura oferecer a sua 
colaboração para que cada casal e cada equipa descubram o caminho que 
o Espírito lhes aponta para conseguirem a felicidade no serviço. 
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O QUE PROPORCIONAM AS EQUIPAS  AO SACERDOTE? 
 
 

- Maior inserção na   realidade da vida de família, apreciando-a e 
conhecendo a aquilo que a forma; 

 
- experiências várias e múltiplas que mostram que o projecto de 

Deus é muito belo e grandioso; 
 
- o sentido de partilha e de comunhão; 
 
- a percepção mais clara e concreta de que o mistério pascal, nas 

suas vertentes, tem, na família, um lugar claro e muito próprio. 
 
O meu testemunho   vai no sentido de reconhecer que este movimento 
responde à  vocação que recebi e à vocação dos casais. E, ainda: quanto 
mais o espírito que o anima levar  a uma abertura aos outros e ao mundo  
mais felizes seremos todos.  
 

Pe. M. Magalhães 
 
Padre Mário Pais 
 
Conheci as Equipas de Nossa Senhora enquanto servia a Paróquia de 
Carcavelos como Pároco. O primeiro momento foi de descoberta do que é 
o Movimento das Equipas de Nossa Senhora. Tive uma inserção agradável 
feita pelas duas equipas que comecei a acompanhar, a pedido das mes-
mas. Ao princípio,  não foi fácil enquadrar-me no estilo e método pois que 
entrei no comboio já em andamento. Mas a pouco e pouco  fui-me  aperce-
bendo da riqueza deste Movimento, principalmente pela ideia genial e 
genuína do seu fundador ao despertar para a espiritualidade conjugal. Na 
vida milenar da nossa Igreja este vento criativo do Espírito Santo, antece-
dendo o que veio a tornar-se evidente no II Concílio do Vaticano, trouxe à 
realidade eclesial um novo vigor para o caminho matrimonial. Se a  funda-
mentação da graça sacramental estava presente, a inspiração do Espírito 
na vida pastoral do Pe. Caffarel, lançou para o interior da mesma Igreja um 
sopro divino,  mas agora expresso de modo explícito no caminhar espiritual 
feito a dois, como fossem um só.  
 

Os casais que acompanhei eram todos de idade jovem, (e não deixaram de 
o ser ainda). Esta vertente trouxe-me uma mais valia enquanto cristão e 
padre ao mesmo tempo. Ensinaram-me a olhar para o Sacramento do 
Matrimónio como uma bênção de Deus e Sua presença visível não só para 
a Igreja,  mas também para a realidade quotidiana do tecido social onde, a 
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partir da dinâmica da vivencia conjugal, tornavam presente o Deus amor 
que Cristo Vivo e Ressuscitado nos ensinou a amar e a viver. Sim, porque 
a revelação divina está presente no seio da união conjugal e a partir dela, 
quer por meio de gestos e palavras, partilhando esta mesma vida sacra-
mental no fazer da história pessoal, eclesial e social.  
 

Aprendi com estes casais a estimar mais a Igreja doméstica de que nos 
fala o Concílio Vaticano II, e a reconhecer que o Senhor se revela na vida 
das Equipas  como sinal de amor e de vida espiritual. Aprendi a tocar os 
caminhos de Deus nos sinais desafiantes que é viver a conjugalidade, a 
diferença das caminhadas de fé, a beleza da sexualidade, o bem dos 
filhos, a ternura para com o dom do sacerdócio, o perscrutar a vontade do 
Senhor no meio das incertezas, dificuldades, projectos e desalentos, tantas 
vezes presente ao longo das muitas e diversas reuniões de equipa.  
 

Estes anos de acompanhamento das equipas abriram-me maiores horizon-
tes para a ternura do Amor divino, porque na partilha da vida de cada casal 
está  viva a Palavra de Deus. Até a vivência da Eucaristia tem sido mais e 
mais aperfeiçoada na minha vida ao contemplar a Trindade Santíssima, 
âmago e centro do viver conjugal.  
 

A riqueza humana e eclesial que as Equipas me têm dado ofereceram-me 
muitas vezes a possibilidade de estudar e meditar a relação tão estreita 
entre estes dois Sacramentos, o Matrimónio e a Ordem, Sacramentos de 
serviço e gratuidade.  
 

Peço, por intercessão de Nossa Senhora, que os nossos vindouros tenham 
ocasião de dar graças por este sopro do Espírito que torna a vida dos côn-
juges e da família em sinal evangelizador para o mundo presente e futuro.   

 
   

Agradecimento 

No Ano Sacerdotal, que há pouco terminou, iniciativa corajosa do nosso 
Papa Bento XVI, sob a protecção do Santo Cura d'Ars, S. João Maria Vian-
ney, as Equipas de Nossa Senhora quiseram oferecer aos Conselheiros espi-
rituais o seu testemunho de bem-haja. 

Venho agradecer a vossa delicada, generosa e amável participação para o 
Ano Sacerdotal, publicando um livro de testemunhos. 

Agradeço às Equipas que se sentem gratas pela presença dos Conselheiros, 
que vêem neles os homens marcados na fé com a graça de Deus; 
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Agradeço às Equipas que olham para os Conselheiros para além dos seus 
defeitos, das suas fragilidades, de nem sempre saberem fazer homilias agra-
dáveis aos ouvidos e ao "ego", mas pregam Cristo crucificado," escândalo 
para os judeus e loucura para os gentios"; 

Agradeço às Equipas que procuram ter nos Conselheiros espirituais irmãos de 
caminhada na fé, apesar de nem sempre terem os dons de saber cativar, 
apesar de nem sempre terem a mesma forma de perspectivar todos os 
assuntos quer da sociedade, quer da Igreja; 

 
Agradeço às Equipas que perscrutam nos seus Conselheiros os gestos de 
Deus, os desafios dos sinais do tempo, apesar de serem desajeitados para 
falar com jovens ou crianças, de não saberem sorrir para todas as pessoas 
que estão nas celebrações, de não acolherem conforme os critérios indivi-
duais de cada um. 

Agradeço às Equipas que não se escandalizam por haver Conselheiros que 
não têm as respostas iguais às que o mundo quer ouvir; 

Agradeço às Equipas que não se escandalizam por haver Conselheiros tão 
diferentes, de tal modo que uns estão felizes com a próxima beatificação de 
João Paulo II e outros nem por isso, dos que gostam mais do estilo de S. 
Francisco ou de S. Domingos de Gusmão ou de S. Tomás de Aquino ou da 
Beata Teresa de Calcutá e outros não; dos que gostam de um modelo mais 
avançado de estar em Igreja e outros mais lento; que estimam a ortodoxia e 
outros um pouco menos, mas todos a procurar a comunhão eclesial; 

Agradeço às Equipas que sabem acolher, aceitar e desculpar, de coração, 
os Conselheiros e os outros padres quer os já marcados pela sua provecta 
idade como os que vivem um cansaço pastoral, mesmo sendo novos, e os 
ajudam na sua missão pastoral, sempre com palavras de carinho, ternura e 
apoio humano. 

Agradeço às Equipas que não se esquecem dos seus Conselheiros na oração 
e rezam, e rezaram, por todos e também por aqueles que não são conselhei-
ros, nem estão sintonizados com o Movimento das Equipas de Nossa Senhora 
mas têm outras missões eclesiais, das quais as Equipas são beneficiárias. 

Agradeço. Agradeço mesmo, pela forma como ajudastes a viver o Ano 
Sacerdotal. 

Que o Santo Cura d'Ars vos alcance a graça de serdes Equipas santas, por-
que a santidade não faz mal. 

 Pe. Mário Pais 
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Padre Nuno Westwood 
 
Sou o Pe. Nuno Westwood, membro da comunidade dos Apóstolos de 
Santa Maria e pároco de São Julião da Barra, sacerdote ordenado em 21 
de Julho de 1996. Tive a alegria de entrar para as ENS em Dezembro de 
2001, onde passei a acompanhar a equipa de Lourel 1, uma equipa de 
casais um pouco mais velhos que eu. Dois meses depois, entrei para a 
equipa de Algueirão VI, jovens casais da paróquia onde estava a trabalhar. 
Entretanto comecei a trabalhar também na equipa da Carta e no sector de 
Sintra. Como não há 2 sem 3 ainda fiquei com mais uma equipa de base, a 
Carcavelos 11. 
 
Foi também graças às ENS que em, Janeiro de 2003, pude participar no 
Encontro Internacional de Responsáveis Regionais das ENS, em Roma, 
com uma audiência particular com o Papa Beato João Paulo II, Magno. Foi 
uma manhã inesquecível pelo privilégio que tive de cumprimentar e falar 
pessoalmente com o Santo Padre. Que bênção! 
 
Como conselheiro espiritual destas equipas sempre procurei transmitir-lhes 
a graça própria do sacerdócio, estabelecendo a ponte da comunhão com 
as realidades eclesiais locais (nomeadamente as paróquias) e os respecti-
vos casais. 
 
Ao longo destes dez anos ao serviço dos casais e das ENS, sinto que pes-
soalmente ganhei muito com a partilha e a experiência de casais cristãos. 
Redescobri com eles a força e a beleza do sacramento do matrimónio e 
como Deus se faz voz viva e sinal tão visível através do amor livre e exi-
gente do casal e da família. A partilha em equipa de todos os domínios da 
vida tem-me (nos) ajudado a viver plenamente a minha (nossa) vocação e 
a alcançar a liberdade de filho de Deus. 
 
Estou certo que, sob a protecção de Nossa Senhora do Magnificat, os 
casais das ENS serão sempre a garantia dos valores da família e do Evan-
gelho e, por isso, construtores e promotores da "civilização do amor". 
 

Pe. Nuno Westwood 
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Padre Octávio Morgadinho 
 
Próximo das Famílias e dos Casais numa Equipa 
 
A minha experiência com equipas de casais começou quase no início da 
minha actividade pastoral. Trabalhava com a Acção Católica organizada 
por diferenciação de sectores, idade e sexos. Do trabalho Loc/Locf em que 
o marido e esposa estavam inseridos em equipas diferentes, surgia a ques-
tão: por que é que marido e esposa comprometidos na acção apostólica da 
Igreja, não o fazem enquanto casal e nessa acção aprofundam os laços da 
sua conjugalidade?  
 
Foi pouco mais que a ideia. Algumas equipas de casais se iam constituindo 
na perspectiva voluntarista de partilhar à luz da Palavra de Deus experiên-
cias e preocupações e encontrarem também algum apoio mútuo. Estava 
com uma dessas equipas free-lancer, quando o P. Aleixo me confiou uma 
equipa de casais novos que ele tinha seleccionado para integrar no Movi-
mento das Equipas de Nossa Senhora. Essa equipa, Carcavelos 5 ainda 
hoje existe apenas com um casal da primeira hora, mas com uma maioria 
que veio na segunda vaga. Segui o caminho da equipa desde o começo da 
pilotagem com pilotos experimentados que me ajudaram a integrar na espi-
ritualidade e prática do Movimento. Viriam depois outras equipas com 
experiências mais ou menos sucedidas. Actualmente acompanho mais três 
equipas: Parede 4, 8, 12, com suficiente integração para me considerar da 
equipa.  
 
O apoio às equipas como Conselheiro espiritual (não gosto da designação, 
mas as alternativas não são mais satisfatórias) foi para mim um trabalho de 
proximidade com a vida dos casais, de partilha de preocupações, de dons 
e interrogações. Este foi o principal contributo recebido para a minha práti-
ca sacerdotal. Vejo a prática sacerdotal nesta cumplicidade do dia a dia, na 
caminhada em que, na diversidade de vocações, serviços e ministérios 
juntos nos vamos estimulando à fidelidade e, dando, recebemos. O meu 
ser sacerdote, o meu modo de estar na comunidade, de viver a Igreja tem 
muito a ver com estas experiências das pequenas comunidades que são 
as equipas. A caridade, o amor vive-se à dimensão humana da proximida-
de e irradia através de redes de proximidade. 
 

Pe. Octávio Gil Morgadinho 
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