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Tó e Zé Moura Soares 

 

 

Homenagem e Agradecimento 
 

De 21 a 26 de Julho próximo, realizar-se-á o Grande Encontro 

Internacional de Brasília, onde se fará a passagem de 

testemunho para o novo Casal Responsável da ERI e de onde 

sairão as novas grandes orientações para o nosso Movimento. É 

com grande entusiasmo e orgulho que teremos pela primeira 

vez um casal Português, (e da nossa Região) o casal Tó e Zé 

Moura Soares, da Parede 4, a assumir a mais alta 

responsabilidade a nível mundial, de guiar as Equipas de Nossa 

Senhora durante os próximos 6 anos.      

O lema do Encontro, ancorado na parábola do Bom Samaritano 

“Vai e Faz Tu também o Mesmo” inspirou-nos na proposta 

feita aos casais da nossa Região, para reflectirmos juntos no 

que de mais profundo constitui o Carisma das ENS “A 
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construção da Espiritualidade Conjugal “como fonte de ousadia 

no amor ao próximo. 

Neste pequeno opúsculo reunimos o produto desse trabalho das 

nossas Equipas, que constituirá certamente um rico campo de 

reflexão e de aprofundamento espiritual. 

Queremos dedicá-lo ao casal Moura Soares como forma de 

HOMENAGEM e AGRADECIMENTO dos casais da nossa 

Região e ao mesmo tempo de Acção de Graças, pelo 

chamamento que o Senhor lhes fez para este relevante Serviço 

às Equipas e pela sua generosa disponibilidade para abraçar tão 

grande responsabilidade. 

Que Nossa Senhora, protectora do nosso Movimento, os 

ilumine, encoraje e proteja. 

O nosso OBRIGADO! 

O casal Regional 

Agostinha e Manuel Carvalho 
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Introdução 
 

Agradecemos ao Senhor, e agradecemos às Equipas da nossa 

Região pela sua grande adesão ao desafio que lhe dirigimos para 

uma reflexão partilhada sobre a “Vivência da Espiritualidade 

Conjugal”, como um contributo de comunhão com o grande 

Encontro Internacional de Brasília que nos convida “VAI E FAZ TU 

TAMBÉM O MESMO”. 

E sublinhamos carinhosamente o empenhamento dos 

Responsáveis de Sector, o que tornou possível o sucesso desta 

iniciativa. 

Os textos agora apresentados espelham a caminhada, a vivência 

e a aprendizagem da construção do Amor em casal, alimentado por 

esse Amor Maior que é o Amor de Deus, que nos leva a sair de nós 

mesmos e a colocar-nos ao serviço dos outros. E são por isso muito 

ricos e interessantes, manifestando o reconhecimento de que a 

espiritualidade dos casais beneficiou muito com a sua pertença ao 

Movimento e com a disciplina dos Pontos Concretos de Esforço 

(P.C.E.). 

A espiritualidade conjugal é uma espiritualidade encarnada, 

elevada a sacramento pelo matrimónio, que caracteriza e singulariza 

as Equipas de Casais, e constitui o âmago do carisma do nosso 

Movimento. 

“Os nossos grupos de casais, as Equipas de Nossa Senhora, são 

estas pequenas comunidades, a que eu chamaria de um “ambiente 

sobrenatural” onde, precisamente, encontramos esta entreajuda que 

permite aos casais abrirem-se e desabrocharem para a graça de 

Cristo” (Henri Caffarel) 

É esta caminhada que continuamos hoje a fazer: o casal de mãos 

dadas que se coloca nas mãos de Deus na vivência do seu amor, 

caminhada essa na senda do que o Pe Caffarel chamou de 

espiritualidade conjugal. Até então considerava-se apenas uma 

espiritualidade individual, que a santidade a sério teria de ser 

procurada na via religiosa consagrada, ou na sacerdotal. Mas o 

Padre Caffarel vem definir como objectivo da caminhada dos casais 



 

 

6 

 

das ENS “nem mais nem menos, a santidade”, valorizando o 

sacramentado do matrimónio como meio de santificação. 

 Como cristãos somos chamados por Cristo ao amor universal a 

todos os homens, a começar pelos que estão mais próximo de nós e 

sem excluir os inimigos. Como casais cristãos somos vocacionados 

para um amor exclusivo, em que Deus nos acompanha, que é o 

amor conjugal. 

O Pe Caffarel desafia-nos a viver de tal forma o nosso casamento 

que possamos testemunhar a sua beleza e grandeza tanto na 

comunidade cristã, como, e talvez sobretudo, fora dela, nesta época 

de medo dos compromissos definitivos e de muita descrença.  

E acrescenta: “Vejo num renovamento do matrimónio cristão a 

nível mundial, um imenso auxílio que Cristo oferece à sua Igreja. 

Numa altura em que a população do globo cresce vertiginosamente 

(…) é urgente que se multipliquem as testemunhas de Cristo em 

todo o mundo. E justamente, se os casais cristãos, cada vez mais 

numerosos, descobrissem que já não se podem contentar em ser os 

beneficiários da acção santificadora da Igreja, mas que devem 

contribuir maciçamente para a sua acção apostólica, entrar no 

grande impulso missionário que prepara a última vinda de Cristo, 

então, estou convencido, assistir-se-ia a uma prodigiosa expansão 

do Reino de Deus”(in “Espiritualidade Conjugal, pag.222).  

Que estas suas palavras despertem em nós o desejo de nos 

colocarmos ao serviço do Amor e ao serviço dos outros!... 

 

             Saudações no Senhor 

Agostinha e Manuel Carvalho 

(CR da Região Cascais-Oeiras) 
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Sector Cascais A 
 

 

Parede 1 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Ambos católicos, “ praticantes recentes” quando nos conhecemos, 

namorámos sete anos e casámos. Nunca, durante esses sete anos, 

se nos pôs a questão da espiritualidade conjugal. Nunca em tal 

tínhamos ouvido falar e abeirámo-nos da cerimónia do casamento 

com a tranquilidade e impaciência de quem percorreu uma longa 

etapa de espera e a certeza de que o futuro seria risonho e tudo 

correria bem. 

Mas não. Depressa sentimos, talvez eu mais depressa e mais fundo 

do que o meu marido, que tinha a sua profissão e se realizava 

totalmente nela, que as coisas não corriam assim tão bem. Veio o 

primeiro filho, mudámos para muito longe e fomos viver realmente 

sozinhos, no mato, em Angola, sem família por perto nem amigo. 

Passaram três anos, veio o segundo filho mais complicações com a 

saúde deles, com o trabalho do pai, e o casamento começou a dar 

sinais de desgaste. 

Já em Lisboa novamente, fomos encaminhados para um retiro 

pregado pelo Padre Serrazina, em Fátima, que nos convidou para 

entrarmos numa Equipa de Santa Maria. Um ano em Lisboa, 

mudámos para a Parede e deixámos a esta equipa, que nos 

“arrefecia” mais do que “aquecia”. 

Coincidiu com a data do nascimento do nosso terceiro filho, o convite 

para formarmos, com um grupo de casais da nossa idade, uma 

Equipa de Nossa Senhora (visto a esta distância dá ideia de que o 

Senhor andava atrás de nós). Essa equipa foi a primeira ou uma das 

primeiras da Parede, ainda vinculada a Lisboa. Que descoberta, que 

alargar de horizontes. Que riqueza desconhecida tínhamos estado a 

perder? Que eram, afinal, as ENS? 
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A equipa funcionava muito bem. Os pontos concretos de esforço 

entraram razoavelmente, com as dificuldades do costume: o dever 

de se sentar e a oração conjugal. A convivência com o Espírito na 

nossa relação, no DS e na oração, começou a transformar o nosso 

matrimónio num verdadeiro caminho para a santidade, um caminho 

de perdão e de tolerância (com os devidos fracassos, sabe-se). Uma 

revelação! 

Nova grande mudança, agora para Luanda. De novo grande 

instabilidade, perda dessa equipa, que se desmanchou entretanto. 

Sem nada que o fizesse esperar, recebemos convite para entrarmos 

numa outra equipa, lá onde estávamos e onde éramos uns perfeitos 

desconhecidos. (o Senhor andava atrás de nós). Pertencemos à 

Luanda 8 durante 3 anos e fomos Responsáveis do Sector. Já nada 

nos fazia, pensávamos nós, sair das equipas. A descoberta da 

Espiritualidade conjugal em equipa, penso, salvou-nos. Também o 

termos aceite uma responsabilidade no Movimento, nós, tão 

inexperientes (já tínhamos aceitado pilotar uma equipa em S. 

Domingos de Rana) foi um enriquecimento enorme. Os pontos 

concretos de esforço exigiam atenção e força de vontade, juntos 

com a oração diária, mas a entre ajuda funcionava em equipa e em 

casal. O matrimónio, caminho de santidade a dois, foi uma novidade 

espantosa e toda a nossa visão e vivência do casamento foi, pouco 

a pouco, melhorada. Já íamos, então no nosso quarto filho que era, 

desta vez, uma filha. 

Regressámos à Metrópole, agora a Carcavelos. Aqui, morámos 2 

anos, até 1975, trabalhámos com o P. Aleixo e, nesse ano, tivemos 

que sair novamente, com a prole e, mais uma vez, os móveis atrás. 

Vivemos primeiro em Bruxelas, depois em Viena e, nisto se 

passaram quase 13 anos em que não conseguimos pertencer a uma 

equipa de N. Senhora. Tínhamos um grupo de oração com mais três 

ou quatro casais, de nacionalidades diferentes. A língua era o 

francês. Os nossos filhos, em plena adolescência, perdiam amigos, 

faziam amigos, mudavam de escola, de sistema de ensino, de 

língua. A nossa vida foi um trambolhão constante. 

Na Parede tinha começado a Parede 1 com os casais da Luanda 8 

que haviam regressado e uns dois ou três novos. Iniciativa do casal 
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Ramalheira, sempre a grande riqueza desta equipa. Nós 

acompanhávamos de longe, longe no espaço e longe na esperança 

já quase perdida de podermos regressar um dia a Portugal. Tanto os 

Ramalheira como outro casal da equipa nos davam a grande alegria 

de, por vezes, nos virem visitar e passar uns dias connosco. Na 

última, o casal Ramalheira propôs-nos uma experiência nova no 

Movimento: fazermos parte da Parede 1 por correspondência. Tudo 

se passaria por escrito. Aceitámos, claro. A condição que nos foi 

posta pelo resto da equipa foi que, se um dia voltássemos, 

procuraríamos outra equipa porque aquela já tinha 7 casais. 

Convencidos de que voltar não estava nos planos do Senhor, 

concordámos. Mais uma vez “o homem pôs e Deus dispôs” e, 

passados dois anos, inesperadamente, o Senhor mandou-nos de 

volta. Entre a Parede 1 e nós já havia uma ligação, chamemos-lhe 

apenas afetiva. O certo é que os casais não nos deixaram procurar 

outra equipa e quiseram-nos na deles. 

Este percurso, agora que me debruço sobre ele, não tem explicação 

fácil. São coincidências a mais. O Senhor esteve sempre presente 

no nosso casal, sempre que o deixámos estar. Aceitámos 

trabalhar para o Movimento quando nos foi pedido, ao mesmo tempo 

com a consciência da insuficiência mas também com a de que não 

poderíamos negar fosso o que fosse ao Senhor. Na verdade nunca 

fizemos grande coisa, senão enriquecer-nos a nós. Pobres daqueles 

que recusam tudo. 

Isto tem sido viver a espiritualidade conjugal. As equipas têm sido o 

viveiro. A entreajuda na partilha das nossas vidas, em equipa, dos 

nossos esforços comuns para caminhar, continua a ser o veículo da 

presença do Senhor, que está presente, todos já o sabemos, quando 

nos reunimos em Seu nome. E não só, se estivermos atentos. 

Nota à margem: Temos 4 filhos, 7 netos e passaram quase 48 anos 

desde que entrámos para o Movimento. Já festejámos 53 anos de 

casamento e somos felizes. 

(Testemunho de um casal, assumido pela equipa) 
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Parede 3 

Vivência da Espiritualidade Conjugal - Que espera 
Deus de nós, aqui e agora?  

Vivência da Espiritualidade Conjugal - Que espera Deus de nós, aqui 

e agora?  

Progredindo ao  longo de  muitas décadas de vida cristã, de vida 

matrimonial e quase tantas de vida em Equipa, sentimos que Deus 

continua a esperar de nós: 

Que sejamos o sal da Terra e a luz do Mundo, iluminando sem ferir, 

mostrando o caminho da esperança na felicidade plena, 

Que, como indivíduos, como casais, como comunidade, estejamos à 

altura das exigências do nosso mundo contemporâneo, dando 

testemunho e  sendo actores da Igreja na sua missão de 

evangelização, 

Que, cumpramos o nosso papel de discípulos, sendo células vivas 

das nossas famílias e, assim, da Sociedade, 

Que sejamos homens e mulheres de acção, habitados pela caridade 

e pelo amor, 

Que fortalecidos pelo amor conjugal,  sejamos cordeiros no meio dos 

lobos, espalhando a paz e a força do amor divino, 

Que O acompanhemos em oração fecunda e da noite façamos dia, 

das trevas façamos luz, 

Que onde há fome levemos o Pão, onde há dor levemos os 

bálsamos, onde há solidão levemos uma voz fraterna, 

Que, maravilhados pelo projecto de Deus, encarnemos a 

Espiritualidade no concreto das realidades da existência humana. 
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Parede 4 
 

Espiritualidade conjugal e os novos desafios de hoje 
 

A espiritualidade conjugal é “o dom de viver no casamento o ideal 

evangélico que Cristo propõe a todos os seus discípulos” ou 

ainda “ a ciência e a arte do casal se santificar no e pelo 

casamento”. 

A espiritualidade conjugal está encarnada na vida corrente e 

quotidiana do casal, pelo que este deve viver a vida segundo a 

intuição do Espírito. A santidade não é somente um objetivo, mas 

também uma atitude de vida, uma maneira de agir, dia após dia, em 

conformidade com os valores evangélicos, respondendo ao apelo de 

Cristo; “Vem e segue-me”. 

O que caracteriza o sacramento do matrimónio não é a cerimónia, 

mas a vida conjugal. É, pois, um sacramento que dura não somente 

o tempo da liturgia, mas toda a vida. De certa forma, “pelo 

sacramento do matrimónio, a vida torna-se um sacramento”. 

A prática da pedagogia das ENS, concretizada no cumprimento dos 

Pontos Concretos de Esforço (PCE) e atitudes de vida, cujo 

cumprimento deve ser centrado na gradualidade, de acordo com o 

caminho próprio de cada casal, são o cerne do eixo onde se 

movimenta toda a ação da espiritualidade conjugal.  

Esta pedagogia não é imposta, os casais que aderem às ENS 

aceitam viver numa escola de espiritualidade conjugal. Os PCE 

são a “regra” do nosso movimento e são o meio para que, com a 

graça de Deus, a ajuda da equipa e do movimento e conscientes da 

presença de Cristo no seu sacramento, o casal descubra a verdade 

sobre si próprio. Com base nessa verdade é possível encarar o 

presente e planear o futuro. É este caminho a dois de mãos dadas a 

Cristo, com a certeza que Ele nunca nos abandona, que vai 

permitindo o discernimento sobre o que Deus nos pede nos 

momentos de alegria ou sofrimento. É com essa certeza que 

podemos ser plenamente felizes e dar testemunho aos outros, não 
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para que tenham inveja da nossa felicidade, mas para que percebam 

que é possível.  

E, assim, o casal “não só recebe” o amor de Cristo, tornando-se 

comunidade salva, mas é também chamado a transmitir aos 

irmãos o mesmo amor de Cristo, tornando-se assim 

comunidade “salvadora”. 

 

 

Parede 5 
 

Vivência da espiritualidade em Casal  
 

A Parede 5 tem neste momento mais de 25 anos. É uma equipa 

madura com 5 casais e 14 filhos, por enquanto sem netos. Dizia um 

ilustre senhor que é a fase dourada da nossa vida: filhos criados e 

sem netos...Tem um casal da sua origem e outros que se juntaram 

ao longo do tempo. A emigração, deslocação e opções distintas 

forçaram a renovação da equipa que neste momento está de boa 

saúde e com todos os casais unidos no espírito de equipa e 

comunhão com o Movimento. Já houve 3 conselheiros espirituais de 

quem já falámos e demos testemunho. Nunca é demais agradecer a 

generosa e familiar presença: D. Tomás, P. Policarpo e P. Alberto. 

Podemos assim afirmar que somos uma equipa na força da vida. 

Que olha para o futuro mas já tem autoridade para olhar para trás, 

ensinar e ajudar os mais novos. Na verdade estamos sempre a 

aprender, mas esta caminhada deixa marcos nas distintas etapas 

que passamos e delas podemos deixar testemunho. 

A vivência da espiritualidade em casal (VEC) é para nós um conceito 

tão enraizado que por vezes nos perdemos no verdadeiro significado 

e não lhe damos importância. É como o ar que respiramos que é 

renovado sem darmos por isso. Está em nós e dele damos 

testemunho. A VEC ajuda-nos a olhar para o outro, a parar e 

conjugar os pontos concreto de esforço. 
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A espiritualidade de cada um de nós funciona de forma diferente se 

considerarmos a maneira de nos voltarmos para Deus, como 

rezamos e como interagimos. 

Rezar e conversar com Deus é uma atividade que dá prazer e é 

também um exercício inteligente. Permite-nos fazer um verdadeiro 

exame de consciência que nos ajuda a tomar decisões. Rezar pelos 

outros é também nossa obrigação. É verdadeira fonte para nos 

inspirarmos na melhor forma de ajudar o próximo, definindo 

prioridades. 

A oração conjugal, mais difícil para alguns, serve para nos aproximar 

e criar músculo. 

Do verdadeiro dever de sentar podemos extrair regras de vida 

elementares que nos ajudam a perceber e a seduzir. 

Somos uma organização que funciona e cujos objetivos contribuem 

para o crescimento da nossa fé. 

Não somos uma entidade fiscal com um número de identificação. 

Não pretendemos o lucro nem temos uma contabilidade organizada. 

Queremos sobretudo ser felizes fazendo o outro feliz. Embora não 

seja o seu objetivo principal, desta igreja, saem seguramente ideias 

e voluntários para colaborar noutras atividades. 

 

 

Parede 7 
 

Espiritualidade conjugal 
 

A espiritualidade conjugal tem de passar pelo sacramento do 

casamento, pois é por via deste que Cristo ingressa na vida do 

casal. A este respeito, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium diz 

claramente que todos são chamados à santidade e assim também 

os casais são chamados à santidade. Esta atinge-se pela caminhada 

do dia-a-dia, com todos os impulsos e obstáculos que Deus nos 

coloca no caminho. 
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A Felicidade é o grande objetivo de quem se casa: ser feliz fazendo 

a felicidade do outro. O casal chega à perfeição através da 

convivência carinhosa, do apoio contínuo. Procura a santidade, 

através de um caminho que passa pela dificuldade, pelo sofrimento, 

pela queda, mas também pela capacidade de se levantar com a 

ajuda do outro. A vivência conjugal, a caridade conjugal tem também 

muito de renúncia. Como refere o livro do Génesis: “O homem 

deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só 

carne (Genesis 2:23-24).” A espiritualidade existe quando se coloca 

o outro em primeiro, quando se aceita o outro como a pessoa mais 

importante. É a isso que o casal é transportado quando é levado 

pelo amor, pela caridade que vem de Deus. O amor conjugal deverá 

ser um “espelho” do Amor de Deus por cada um de nós. Cada 

cônjuge tem a enorme responsabilidade de ser para o outro 

(cônjuge) a imagem daquele Amor incondicional de Tolerância, de 

Perdão e de Apoio incondicional. 

 

Espiritualidade é aliança de vida, que perdura por toda a vida. Mas a 

realidade conjugal é natural e humana. As duas vertentes, espiritual 

e natural, estão interligadas de um modo tal que se torna impossível 

separar esta aliança. 

 

Atualmente, a nossa sociedade sofre, de um modo transversal, de 

uma grande influência e subjugação ao materialismo e ao mesmo 

tempo que a vida só parece ter sentido quando torneada de 

imediatismo. Nós casais cristãos devemos combater esta situação 

de forma a passarem às gerações vindouras uma mensagem 

diferente; um testemunho de amor e tolerância, em ambiente de 

alegria, porque fundamentado na fé e no amor de Deus.  

 

A busca da santidade e portanto a espiritualidade, como diz o Padre 

Caffarel, “consiste em aproveitar as realidades da vida, na medida 

em que elas vão aparecendo, vendo em cada situação, em cada 

circunstância, uma mensagem de Deus”. O casal que tenha atingido 

este estádio vive em pleno a sua espiritualidade. 
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Parede 8 
 

Espiritualidade Conjugal 
 
Essência do Movimento das ENS, é construída no seio do Casal sob 

a inspiração do Espírito Santo baseada no infinito amor do Pai que 

assegura a sua presença constante, garantindo a concretização dum 

projeto em muitos casos não idealizado na altura em que é 

celebrado o Santo Sacramento do Matrimónio. 

Esta última afirmação fundamenta-se no nosso caso concreto, e 

disso damos testemunho, porque efetivamente não colocámos como 

propósito verdadeiramente assumido, a santificação do casal no 

início do nosso casamento e só posteriormente após entrada para 

o Movimento nos consciencializámos da profunda importância e 

do verdadeiro valor no sentido espiritual do passo que juntos 

quisemos dar para sempre. 

Como damos agora, volvidos cerca de 30 anos, por bem empregue a 

decisão de nos ligarmos ao Movimento que tem como padroeira a 

Nossa Senhora, rainha dos lares e paradigma de virtude na sua 

simplicidade, humildade, fidelidade, empenhamento, pureza, e 

entrega incondicional ao compromisso como Mãe de Jesus e de 

todos os homens até aos confins dos tempos! Constatamos numa 

reflexão séria e profunda dos nossos seres, quão mais pobre seria o 

caminho sem esta componente que nos faz manter com firmeza o 

sentimento da Esperança num mundo bem melhor que o Senhor 

quer para todos nós. 

Reportando-nos à dinâmica das Equipas, consideramos que a 

caminhada é conseguida segundo as características próprias de 

cada uma, alicerçadas pelo apoio duma maneira geral precioso e 

atento dos Conselheiros Espirituais, garante dum mais sólido 

processo de maturação nas vertentes teológica e doutrinal. 

Pensamos que será consensual a maior importância da Oração 

Conjugal e do Dever de se Sentar nos pontos concretos de esforço 

propostos pelo Movimento, já que são eles o melhor reflexo da 

profundidade na relação dos Esposos, permitindo o diálogo a "Três" 
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num Amor conseguido na plenitude do entendimento, que se baseia 

na compreensão e no perdão mútuos e na aceitação das fragilidades 

de cada um, num espírito de autêntica entreajuda. 

Serão a paz e o amor assim vivenciados pelos cônjuges que se 

transmitirão à família, à própria equipa a que pertencem e ao 

meio laboral e social onde estão inseridos, dentro do espírito de 

missão que o Pai do Céu espera de nós. 

 

Parede 10 

Espiritualidade Conjugal 

A nossa reflexão resume-se a três palavras que são o 
agradecimento, testemunho e a partilha. 

Terminamo-la com um repto. 

Assim, 

1. Agradecimento – pelo movimento, pela nossa equipa. 
Agradecemos por uma caminhada que já tem 21 anos, de recuos 
e avanços, mas sempre com vontade de cumprir e sobretudo de 
amar, ser amado e ensinar a amar. 

Agradecer, porque existe um movimento no seio de uma Igreja, a 
Católica, que não se limita a dizer-nos que o matrimónio é um 
sacramento, mas que nos dá as ferramentas necessárias para 
que levemos esse sacramento até ao fim, não o interrompamos, 
mas sempre com felicidade. 

A preocupação deste movimento pelo projecto comum, pela 
construção do vínculo conjugal num caminho de santidade, 
apesar de ter consciência que de santos, temos todos muito 
pouco.  
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2. Testemunho – a Igreja obriga-nos ao testemunho, o movimento 
das Equipas também. Isto, porque está consciente de que as 
pessoas só acreditam no que vêem e mais do que palavras 
bonitas e frases feitas, todos estão de olhos postos no que 
fazemos, como vivemos a nossa conjugalidade e como a 
transmitimos à família e ao exterior. Mais do que às palavras dos 
sacerdotes na eucaristia, os descrentes querem exemplos e 
olham para o nosso comportamento no quotidiano. Isto, até 
porque os descrentes não vão à missa ou praticam actividades 
apostólicas. Nem sempre olham com crítica, ao contrário, a 
maioria olha como um caminho a seguir, como um apoio, um 
refúgio e sobretudo uma referência. Toda a gente gosta de ver 
um casal unido. Ninguém, é a favor da desunião.   

 

3. Partilha – o ser humano é gregário. Necessita dos outros para 
tudo. Até para rezar, vamos à Missa. Reunimo-nos para reflectir. 
Ninguém faz um bolo e o come sózinho. O amor de nada vale se 
não for partilhado, se não for exibido. Um casal que viva fechado 
dentro de si próprio, acaba por fenecer e esvaziar-se. O casal, 
deve partilhar a sua felicidade, frutificar e apoiar todos os que o 
rodeiam, partilhando experiências que poderão ser tão úteis aos 
próprios como aos demais, criando comunidade. É com este 
espírito de entrega ao outro que se cresce na fé. De nada serve 
estudar, se os conhecimentos adquiridos não forem partilhados. 

 

Repto – mais do que cumprir os pontos concretos de esforço ou 
estudarmos os temas para debate após simpáticos jantares, 
deveremos abrir-nos ao exterior e mostrar a todos, crentes e não 
crentes que é possível defender a indissolubilidade do matrimónio 
e educar os filhos para os valores da vida. Não devemos ter a 
pretensão de que primeiro vamos arrumar a nossa casa e depois 
a dos outros, porque a nossa, nunca estará completamente 
arrumada.  
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    Parede 12  

Espiritualidade Conjugal a vários ritmos… 
 
O tema “espiritualidade conjugal” não é simples, é resultado de uma 

aprendizagem constante, feita de avanços e de momentos de 

inércia. A verdade é que as Equipas de Nossa Senhora são um 

instrumento, para nós, muito importante para manter viva a chama 

da fé. É um chamamento mensal, que nos obriga a olhar para o 

casal, para o interior do nosso lar, avaliar o caminho percorrido, 

retornar à rota que sabemos querer seguir e da qual, enredados no 

dia a dia, tantas vezes nos afastamos. Nas Equipas conhecemos 

pessoas inspiradoras, trocamos dúvidas e sabedorias, na certeza de 

que todos juntos, enquanto Igreja, temos connosco a força de Deus.  

A Espiritualidade Conjugal ajuda-nos a levar o casamento para 

além do mero contrato social, introduzindo-lhe uma nova 

dimensão: a dimensão de eternidade por sermos “um” em 

Deus. Sem Espiritualidade Conjugal, o casal está menos focado no 

objectivo real do casamento – a santificação um do outro – e estará 

muito mais aberto às pressões, influências e tentações da sociedade 

materialista que nos rodeia, ficando assim mais enfraquecido. 

As ENS ajudam-nos a desenvolver e disciplinar esta espiritualidade, 

que por vezes – sobretudo nos dias de hoje em que a sociedade 

tenta passar ao lado de tudo o que não seja material – vai ficando 

para trás.  

Como podem os casais das ENS, a exemplo de Jesus, servir a 

Deus, em toda a sua vida, bem no meio do Mundo? 

Para responder a esta pergunta apenas poderemos contar a nossa 

experiência como casal integrado neste movimento, desde há algum 

tempo, mas unidos a Deus, desde sempre. 

A experiência de sermos acolhidos e amados por Deus e pelos 

nossos pais é a base sólida que tanto nos ajuda a amadurecer no 

caminho para a verdade e para o amor, e a sairmos de nós mesmos 

para entrarmos na comunhão com o próximo e com Deus. 



 

 

19 

 

Depois de optarmos pelo matrimónio o entusiasmo pela vivência 

conjugal transforma-nos e com muita alegria vamos realizando o 

projecto de Deus. A vontade de partilhar com outros casais as 

nossas vidas e de querermos ao mesmo tempo “dar” e “receber” 

nasce naturalmente. Depois do compromisso que assumimos juntos 

na Equipa de Nossa Senhora, sentimo-nos comprometidos em 

colaborar activamente na vida uns dos outros e contando com o 

empenhamento daqueles que nos trazem uma proposta de caminho 

quer através das Cartas das Equipas, quer através de muitas 

propostas do sector experimentamos unidos em Cristo uma 

verdadeira Comunhão. 

Estar nas ENS dá-nos uma consciência viva da importância de uma 

vida a três. Ajuda-nos a carregar as cruzes que, muitas vezes se 

interpõem no nosso caminho. Aquilo que as ENS nos exigem 

constitui um alimento que nos fortalece como casal e que nos 

defende contra as crescentes ameaças ao matrimónio. 

A «espiritualidade conjugal» parecia-nos algo muito distante e difícil, 

há 15 anos atrás, quando entrámos para as Equipas e ouvimos falar 

pela primeira vez (é verdade, confessamos), de «oração conjugal». 

Mas confiámos! Se à nossa volta, neste Movimento da Igreja que 

estávamos a descobrir, encontrávamos casais mais velhos que nos 

falavam de como faziam oração com o marido / mulher, com os 

filhos, em conjunto, nós pensámos: «é então possível, também 

queremos ser assim!». Esses equipistas foram (e ainda são), para 

nós grande inspiração de como podemos «meter» Nosso Senhor na 

nossa vida. E aos poucos assim foi acontecendo: uma oração à 

mesa que se tornou imprescindível; um terço em família que nos foi 

dando esse sentido de olharmos para a Mãe do Céu em conjunto; o 

dever-de-se- 

-sentar que nos ia fazendo perceber que, de facto, conversar a dois 

na presença de Deus, não era falar a dois, mas a três e isso muda 

tudo. Isso muda tudo! Perceber que o amor humano, por muito 

grande e apaixonado que seja, não chega! O amor humano só se 

torna verdadeiramente forte quando cresce no amor de Deus. É uma 

grande Graça, esta descoberta! E reflete-se no dia-a-dia deitando 

abaixo egoísmos, confortos; ultrapassando problemas e tentações. 
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Não queremos deixar nunca de perceber isso. Não queremos deixar 

nunca de compreender que isso é uma Graça de Deus que nos foi 

dada através das ferramentas que são colocadas à nossa disposição 

pelas ENS. O perigo é deixarmo-nos toldar e caminharmos para 

longe, a achar que como casal já somos auto-suficientes. Não! 

Porque todos os dias são dias de renovar as graças recebidas 

pelo Sacramento do Matrimónio, ajudados pelas reflexões e 

métodos que o Pe. Caffarel nos deixou. Só desse modo se pode 

caminhar na santidade conjugal. 

 

 

Parede 13 
 

Espiritualidade Conjugal... hoje 
  

Após o desafio colocado pelo sector/região para pensarmos e 

falarmos sobre espiritualidade conjugal e como esse desafio foi 

colocado após o nosso retiro do sector com o tema “Palavra de 

Deus... hoje”, pareceu-nos oportuno a reflexão sobre 

a espiritualidade conjugal... hoje, ou melhor como nos dias de hoje 

um casal com filhos e vidas profissionais intensas, vêem a sua 

espiritualidade conjugal.  

Antes de mais, hoje a espiritualidade tem de ser muito mais vivida 

numa perspectiva de acção (prática) do que na perspectiva 

contemplativa. Termos um verdadeiro tempo, ou pelo menos o 

desejado, para dedicarmos à oração e à leitura e reflexão da palavra 

de Deus é algo que não temos. Depois de prepararmos a família 

para sair de casa de manhã, trabalharmos, e às 19/20h. Chegarmos 

a casa e novamente prepararmos tudo para que a família esteja em 

condições de se deitar, passando pelas refeições, trabalhos de casa, 

actividades extra curriculares dos filhos, banhos, arrumações 

domésticas e depois de tudo ainda ter capacidade para a 

comunicação conjugal e oração, é algo que ainda não conseguimos 

atingir. Por isso, a nossa relação com Deus, tem de passar por 

aquilo que nos vai sendo revelado ao longo do dia e com quem nos 
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cruzamos, passa pelo evangelho do quotidiano que nos entra pelo 

email adentro todos os dias, nas orações às refeições, na leitura dos 

sinais de Deus nos outros, na missa de Domingo, nos movimentos 

onde estamos e nos momentos em família e em casal, sempre na 

perspectiva primeira da procura de Cristo. 

Passa também pelo nosso testemunho, pela nossa partilha, pela defesa 

de Cristo no mundo de hoje (a tal prática, anteriormente falada). Tal 

como nos foi dito no retiro,  experimentamos no amor um pelo outro, o 

amor que Deus tem por nós e partilhamos com os outros esse amor e 

esse testemunho de vida. 

 

 

Parede 14 
 

Vivência da espiritualidade conjugal 
 

Introdução 
“O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino, e dirigido e 

enriquecido pela força redentora de Cristo e pela ação salvadora da 

Igreja, para que, assim, os esposos caminhem eficazmente para 

Deus e sejam ajudados e fortalecidos na sua missão sublime de pai 

e mãe. Por este motivo, os esposos cristãos são fortalecidos e como 

que consagrados em ordem aos deveres do seu estado por meio de 

um sacramento especial; cumprindo, graças à força deste, a própria 

missão conjugal e familiar, penetrados do espírito de Cristo que 

impregna toda a sua vida de fé, esperança e caridade, avançam 

sempre mais na própria perfeição e mútua santificação e cooperam 

assim juntos para a glorificação de Deus.” ( Gaudium et Spes). 

Objetivo : Santificação do Casal Cristão 

A vivência da espiritualidade conjugal, elementar no nosso 

Movimento, é componente indispensável para a santificação do 

Casal e consequentemente, para a santificação de cada um dos 

seus elementos. Esta santificação traduz-se num encontro 

privilegiado com Deus, que dá sentido à vida através do contínuo 
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caminho para a felicidade e da alegria dos nossos irmãos, como 

Cristo nos ensina a fazer todos os dias. 

Nas palavras do P. Caffarel, lidas amiúde e com atenção, 

encontramos as respostas às questões que possamos levantar 

sobre o modo como devemos viver a espiritualidade conjugal; 

encontramos também as fórmulas que nos permitirão mantê-la 

sempre viva:  

 (…) como é belo o Casal em que cada um pode dizer ao outro em 

plena verdade: «No teu amor por mim, vejo o amor de Deus que vem 

ao meu encontro, no meu amor por ti, uno-me ao amor de Deus, que 

pede o meu coração emprestado para te amar». Os esposos que 

convivem neste nível já não têm necessidade de que se lhes lembre 

a grande exigência da caridade, saber que é preciso trabalhar 

incansavelmente pela santidade do ser amado. Quando, num ser, 

apercebemos Deus vivo, desejamos necessariamente que ele 

conserve essa presença e se lhe entregue sempre cada vez mais. 

Para aqueles que se amam assim, o amor é mais forte que a 

morte.(Henri Caffarel, As Equipas de Nossa Senhora ao serviço do 

Mandamento Novo (1965) 

Objetivo: evangelização através do testemunho 

O Casal cristão deve ser aberto ao mundo, ou num âmbito mais 

restrito, à comunidade em que se insere, procurando participar da 

mesma forma ativa e interventiva. Assim, o amor alimentado no 

Casal extravasa as fronteiras da família e universaliza-se. 

Esta é também a mais plena realização da vivência da 

espiritualidade conjugal. 

Nesta linha, muitos dos Casais da nossa Equipa procuram ser ativos 

na sociedade e na comunidade, pela participação em atividades 

como os Escuteiros, a catequese, a dinamização de grupos de 

jovens, o apoio aos mais carenciados, a animação das celebrações 

paroquiais ou o Ministério da Comunhão.  

Acreditamos que é na vivência solidária e empenhada na felicidade 

dos outros que o amor de Cristo se realiza. Só com o nosso 

exemplo, nos ambientes em que estamos diariamente inseridos, 

podemos ser verdadeiras testemunhas do Seu amor: lembremos os 

primeiros cristãos, que tomaram tão a sério as palavras do Senhor 
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relativas ao amor fraterno que os outros exclamavam admirados: 

«vede como eles se amam!». 

 

Recurso: Pontos Concretos de Esforço 

Para viver a espiritualidade conjugal, é preciso criar oportunidades e 

estabelecer regras para o seu desenvolvimento. Não desprezando a 

Regra de Vida e os Pontos Concretos de Esforço basilares (Escuta 

da Palavra de Deus e Oração Individual), de cariz mais individual, 

identificamos em todos os outros o objetivo claro de fortalecer a 

espiritualidade conjugal: a Oração Familiar e Conjugal, o Dever-de-

se-sentar e o Retiro Anual. Estes são fundamentais para que o 

casal, tendo-os presentes no dia a dia, cresça espiritualmente a dois. 

Destes três, destacaríamos o primeiro como principal agente 

catalisador da espiritualidade conjugal. 

(…) A oração familiar e conjugal: Cristo, presente na família em 

virtude do sacramento do matrimónio, espera, antes de mais, 

daqueles Casais com quem vive, que se unam a Ele no louvor ao 

Pai. 

 (…) A entreajuda entre os esposos, dizia Pio XI na Casti Conubii, é 

um dos fins essenciais do matrimónio. Ela deve ser de todos os dias. 

A obrigação de uma conversa mensal entre os cônjuges, a que 

chamamos “Dever de se sentar”, deve ser considerada nesta ótica 

de entreajuda espiritual. O marido e a mulher em conjunto, sob o 

olhar de Deus, procuram e Seu pensamento e a Sua vontade acerca 

da sua família a fim de melhor a realizarem. Quem poderá avaliar 

quantos Casais devem o seu equilíbrio humano e espiritual à prática 

do Dever de se sentar? 

 (…) O retiro fechado (…) é outro meio privilegiado para se penetrar 

mais profundamente na compreensão da vida cristã. (Henri Caffarel, 

Vocação e itinerário das Equipas de Nossa Senhora (1959) 

Recurso: estudo em casal do Tema Mensal 

O tema mensal, analisado e aprofundado em Casal, levantará 

questões, suscitará dúvidas e levará a respostas que poderão ser 

caminho para a partilha e para a vivência da espiritualidade conjugal. 
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 (...) eu descobrira (…) que, para provocar uma vida espiritual 

generosa entre os cristãos casados, era preciso em primeiro lugar 

ajudá-los a descobrir a grandeza da sua vocação. 

Como pode a Carta auxiliar essa descoberta? Através do tema 

mensal sobre assuntos de espiritualidade familiar e conjugal. A 

obrigação que tendes de estudar este tema ao longo do mês, marido 

e mulher em conjunto, e depois de registar por escrito as vossas 

reflexões para as enviar àquele Casal que dirigirá o debate durante a 

reunião mensal da equipa, apresenta várias vantagens. Em primeiro 

lugar obriga-vos a aprofundar o assunto, a esclarecer o vosso 

pensamento, habitua-vos a ajudarem-se um ao outro, marido e 

mulher, no estudo da nossa fé e, finalmente, durante a reunião 

mensal, vai permitir uma troca de impressões tanto mais frutuosa 

quanto mais bem preparada for pelo animador, graças às vossas 

respostas. (Henri Caffarel, Vocação e itinerário das Equipas de 

Nossa Senhora (1959) 

Conclusão 

A espiritualidade conjugal, alicerçada no Sacramento do Matrimónio, 

significa que o nosso Matrimónio é, só por si, um sinal da presença 

de Cristo neste mundo, pois é no nosso cônjuge que encontramos o 

rosto de Cristo ressuscitado que nos ama incondicionalmente, que 

nos ama como nós somos. A certeza de que somos amados por 

Cristo ilumina a nossa vida e deposita no nosso coração uma 

humilde confiança em Deus. Quem acolhe o seu cônjuge no mais 

íntimo do seu coração, acolhe Cristo com a simplicidade dos pobres 

do Evangelho. 

A Grandeza e a beleza do Sacramento do Matrimónio é 

majestosamente comparada por São Paulo à aliança entre Deus e o 

povo, ou, mais profundamente, entre Cristo e a Igreja a qual, por sua 

vez, é expressa como sendo a união entre o corpo e os seus 

membros (cf. Ef 5). 

A beleza da espiritualidade conjugal está na transformação da água 

do nosso Matrimónio em vinho bom, o “vinho novo do reino de Deus” 

(Mc 14,25). 

Concluímos esta reflexão sobre a vivência da espiritualidade 

conjugal com as palavras do Beato João Paulo II, na Exortação 
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Apostólica Familiaris Consortio (12), “A comunhão de amor entre 

Deus e os homens, conteúdo fundamental da Revelação e da 

experiência de fé de Israel, encontra expressão significativa na 

aliança nupcial, realizada entre o homem e a mulher”. 

Nota:Excertos do livro “As Equipas de Nossa Senhora, Crescimento 

e Missão dos Casais Cristãos”, Henri Caffarel, Equipas de Nossa 

Senhora 

 

 

Parede 16 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 
E ..."o seu lar será testemunho 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 compreendem que Deus é a grande 

realidade, porque Deus lhes interessa mais do que tudo" (Caffarel, 

Roma2003). 

Inspirando-nos nestas palavras e entusiasmados com estes oito 

anos de equipa, sentimos que já andámos muito pois já não somos 

os mesmos casais, sentimos que nos estamos a apaixonar por 

Deus, cada dia um pouco mais. 

A atracção pela vontade de Deus, aliás uma das atitudes propostas 

pelos PCEs, cresceu em nós e deu os seus frutos. Como casais 

temos posto a render esta vontade tomando diversas acções no seio 

da nossa comunidade, envolvemo-nos na Catequese, nos 

Vicentinos, nos escuteiros, nas EJNS, nos CPB, e outras acções 

dentro do movimento. Como equipa encontramo-nos em fase de 

grande actividade. 

Este entusiasmo que extravasou para dentro da comunidade 

cresceu primeiro dentro do casal. Pensamos que olhar para o outro 

e identificarmos nele a forma de amar o amor de Deus é 
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simplesmente irresistível. É ousado, extremamente difícil, 

trabalhoso! Mas irresistível. É na oração, na leitura da Palavra de 

Deus, no dever de sentar e na regra de vida que cresce em nós o 

nós, largamos finalmente o tu e eu, o meu e o teu e tornamo-nos o 

nós a três. 

Se na equipa o momento da partilha tem sido mal amado, ou 

somente mal acarinhado, está bem enraizado em todos nós que é e 

será através das exigências dos PCEs que fazemos esta 

aproximação amorosa com Deus. Aproximação apaixonante, que a 

cada casal tem mudado a face. 

Nem todos os PCEs são vividos da mesma forma. Na nossa equipa 

o retiro anual é uma coisa natural com a adesão de todos, ano após 

ano, o dever de sentar é difícil, nem sempre o cumprimos mas 

sentimos uma progressiva adesão a esta prática, e a noção de que 

quando o fazemos o resultado é muito bom, tem ajudado muito. 

Quanto à Regra de Vida, esta foi mais importante de início e de 

momento tem sido mais esquecida. 

Fazer e Acolher. É na dinâmica destas duas atitudes que reside a 

virtude, talvez seja o tempo da nossa equipa acolher, que tal na 

escuta assídua da Palavra de Deus. Escuta atenta e vazia de si. De 

novo nos inspiramos em Caffarel... "Não te peço para fazeres e 

fazeres sempre mais. Peço-te sim, que antes de tudo, sejas 

simplesmente tu". (Novas cartas sobre a Oração) 

 

 

Parede 17 
 

Espiritualidade conjugal 

 

A equipa Parede 17 tem sido profícua na amizade entre os seus 

membros e respectivos filhos, sempre animados pelo seu director 

espiritual que nunca falta, nunca está ausente. Todavia, os pontos 

concretos de esforço não eram tomados em devidas conta 
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inicialmente, tendo havido também muita relutância na oração em 

casal, no dever de sentar, etc. 

Houve sempre alguma resistência em passar a cumprir o que as ENS 

impunham: o ser humano é avesso à mudança e os casais são 

fechados, resistem a abrir-se a novos caminhos, novas estratégias, 

fórmulas mágicas, etc. 

Passados estes 7 anos, porém, não podíamos manter o marasmo, 

havia que mudar alguma coisa entre os membros do casal e a 

iniciativa partiu, claro, das mulheres (ou não fosse hoje, dia 8 de 

Março, o nosso dia, tinha mesmo que nos gabar). 

Convencemos os maridos respectivos e comprometemo-nos, nós 

mulheres, para com eles e para com as nossas famílias: “o que eu 

vou fazer para te fazer feliz é….” 

Foi um momento marcante e bonito e não ficou por meras palavras 

perante toda a equipa. A assunção do ponto concreto de esforço, 

perante o nosso companheiro e perante a equipa é motivante e faz-

nos recordar o que há anos atrás prometemos naquela cerimónia 

perante Deus e a nossa família e amigos. 

Foi uma promessa que nos trouxe felicidade naquele momento e 

cuja consequência é a felicidade no dia-a-dia; e a espiritualidade 

conjugal renasce a cada troca de olhar, a cada paragem de cada um 

para respirar fundo, pensar, orar e cumprir o prometido, o ponto 

concreto de esforço, a paciência e o amor para com o outro, com 

Deus sempre connosco. 

 

 
Parede 18 
 

"Espiritualidade Conjugal, e os novos desafios de 
hoje" 

 

Base a reflexão: 

… os Pontos Concretos de Esforço como “sementes da 

espiritualidade conjugal”, e em que medida é que esse crescimento 

espiritual prepara e fortalece o casal para podemos pôr em prática 
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este mandamento de Cristo “Vai e faz tu também o mesmo”, que o 

encontro internacional de Brasília nos propõe.” 

Mote da equipa para o Movimento: 

A amizade que nós temos é uma amizade diferente. O que nos 

juntou, o que nos une, é CRISTO. 

As propostas do Movimento já nos fizeram crescer na fé, e muito. 

Enquanto equipa temos superado dificuldades, mas também temos 

vivido grandes alegrias. Deus está cada vez mais presente no nosso 

dia-a-dia. Através dos pontos concretos de esforço, em casal 

aprendemos a parar, a rezar, a ouvir. Cada casal faz a sua 

caminhada ao seu ritmo, e também já aprendemos a respeitar isto. 

Este Movimento já nos fez/faz querer mais, querer ir mais longe, 

chegar cada vez mais ao outro. Os nossos filhos sabem que temos 

uns amigos especiais, e como uma família vivemos os bons e maus 

momentos, em conjunto partilhamos a dor e a alegria, rezando e 

aprendendo. Sempre com a motivação para o fazer mais e melhor 

no seio da família, numa conjugalidade perfeita. 

Na nossa Equipa há alegria. Muita! 

E manifestamo-lo! Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para 

crescer. 

Temos muita esperança na nossa Parede 18, no movimento ENS, e 

acreditamos que com ele seremos casais e famílias verdadeiramente 

mais felizes. 

Sem dúvida que os pontos concretos de esforço, estão 

permanentemente a pôr à prova a nossa capacidade de viver o 

sacramento do casamento em pleno. Mas ultrapassadas as 

dificuldades, a satisfação é plena. “No pain no gain”. O ambiente à 

nossa volta “empurra-nos” para onde lutamos para não ir. Temos 

nos pontos concretos de esforço uns aliados preciosos para viver o 

sacramento do matrimónio, como juramos no dia do nosso 

casamento. 

Também graças ao Movimento e ao facto de estarmos mais atentos 

ao que Cristo nos pediu/pede, cada elemento da equipa, de dentro 

do seu espírito santo, está num permanente e constante exercício de 

evangelização, seu e do próximo.  



 

 

29 

 

Sector Cascais B 

 

 

Carcavelos 2 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal… e não só 
 

Como num sistema de dois vasos comunicantes toda a água vazada 

numa das partes distribui-se igualmente pelas duas. 

O sacramento do Matrimónio põe, na curva que une esses vasos, o 

Senhor que, com essa presença discreta faz a distribuição da água 

trazida por qualquer um dos dois para a parte que está com 

tendência a ir mais para baixo e assim, aos solavancos, na 

comunicação dos santos, lá se vai estabelecendo um equilíbrio feito 

da caridade que é dar ao mais pobre e ao mais próximo. 

Na nossa caminhada, que preciosa é esta espiritualidade do 

Matrimónio! 

Obrigado Senhor por assim, através do outro, companheiro da nossa 

vida, estares mais próximo de cada um de nós. 

 

Carcavelos 4 
  

“Vivência da Espiritualidade Conjugal” 
 

Em nosso entender, a Espiritualidade Conjugal começa antes do 

casamento, no momento em que o casal descobre o seu amor 

mútuo, acreditando que esse sentimento lhe é despertado pelo 

Espírito Santo, que ajudou ao seu encontro. 

Cremos que essa consciência da existência do Espírito Santo no 

inicio da nossa caminhada em casal, pode ser cimentada pela 

formação ministrada nos Cursos de Preparação para o Matrimónio 

(CPM’s) que tantos de nós tiveram a felicidade de frequentar, 
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continuando pela vida fora ao longo dos anos, nos momentos únicos 

de felicidade ou tristeza que vão acontecendo, dando-nos a certeza 

da Sua constante presença no nosso lar. 

Ao estar integrado nas Equipas de Nossa Senhora, cumprindo com 

os pontos de esforço que nos são propostos pelo Movimento, de que 

se realça a oração em comum, o dever de se sentar e o estudo do 

Evangelho, o casal com a ajuda do Conselheiro Espiritual e dos 

outros casais das Equipas, continua o seu caminho rumo à 

santidade, testemunhando aos seus filhos, amigos e a todos os que 

o rodeiam, que Cristo está no meio de nós, dando-nos a Sua mão 

sempre que dela precisamos. 

Por vezes os filhos seguem um caminho que parece não ser aquele 

que lhes propusemos, mas acreditamos que a semente do nosso 

exemplo encontrará um dia razão para dar fruto e que com a ajuda 

do Espírito Santo também eles conseguirão encontrar em casal um 

rumo para Deus que ensinarão a nossos netos. 

Que este tempo de Quaresma nos traga PAZ, AMOR, 

ESPERANÇA e CARIDADE.   

 

 

Carcavelos 5  
  

A Espiritualidade Conjugal  
 
Houve dificuldade em entrosar as opiniões dos diversos casais 

porque cada casal revelou perspectivas bem diferentes do que 

entende pela Espiritualidade Conjugal. 

Na nossa última reunião o tema abordado foi sobre esta matéria 

(Capítulo 2: O matrimónio, obra de Deus do livrinho “ Tema 

preparatório do encontro Internacional de Brasília”) pelo que resumo 

o que se disse durante a discussão do tema: 

Um dos casais começou por dizer que era o tema mais árido e 

desinteressante que surgira nos últimos tempos enquanto outro 

casal achou que era o tema mais interessante de todos os que nos 

têm sido propostos ao longo dos anos todos de vida em equipa, o 



 

 

31 

 

que mostra bem as diferenças saudáveis mas irreconciliáveis 

existentes. 

O primeiro casal disse: 

Temos consciência da espiritualidade que nos motiva quando na 

reunião mensal rezamos e partilhamos a nossa vida de casal cristão 

hoje. 

Podemos dizer que têm sido uma inspiração para cada casal e um 

motivo para crescer mais na santidade. 

Sem entrar em pormenores poderemos dizer que nem sempre é fácil 

sermos um estímulo espiritual para o outro cônjuge mas sempre 

encontrámos na equipa motivação para sermos cada vez casais 

mais unidos espiritualmente. 

O segundo casal disse: 

Vivemos para a vida em casal. Sentimos profundamente a alegria do 

sacramento. Deus está no meio do casal. 

Como o tema da reunião é apresentado com o texto do evangelho 

“Cristo enviou os discípulos dois a dois ….” este casal achou que 

esta frase se pode aplicar a cada casal cristão, ou seja, vão os dois 

pelo mundo incumbidos por Cristo para dar testemunho dEle; ambos 

os membros do casal são enviados em conjunto ao mundo para dar 

o exemplo e evangelizar.  

No entanto, se dar exemplo de amor e concórdia no âmbito do amor 

a Deus parece razoavelmente dentro das possibilidades de um casal 

cristão (com as limitações inerentes às faltas de cada um), já o 

aspecto da evangelização pareceu ser de muito difícil concretização 

por várias razões: 

Nem toda a gente tem vocação para evangelizar. Será uma tarefa 

sobretudo para profissionais?  

Nem toda a gente tem preparação para evangelizar  

Ninguém sabe concretamente o que fazer para evangelizar um 

mundo pouco aberto a receber-nos.  

Por vezes há alguma vontade por parte de alguns casais para se 

inserirem em movimentos da Igreja que orientem o seu trabalho de 

evangelização, mas é frequente os responsáveis desses 

movimentos ou das paróquias não mostrarem interesse em 

aproveitar essa disponibilidade  
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Será que a evangelização em casal é sobretudo a que se dirige aos 

mais próximos (ou seja os filhos)? 

Disse-se também: 

Que os casais que estão nas equipas têm de origem (desde antes 

do momento em que decidiram entrar para uma equipa) um forte 

interesse em procurar em conjunto uma espiritualidade a dois, e que 

esses casais têm também à partida uma entrega mútua muito forte e 

diferente da maioria dos casais. A equipa ajuda a manter viva a 

chama, mas não é ela que acende essa chama. Se a chama não 

existe a equipa de pouco serve e esses casais costumam abandonar 

rapidamente. 

Que se sente a operação do sacramento do matrimónio; e que tal se 

estende à relação com os filhos, embora também se dissesse que 

nem com os filhos a evangelização tenha dado resultados aparentes. 

Outros casais expressaram a opinião de que a evangelização dos 

filhos, mesmo que adormecida, ficaria presente e daria frutos mais 

tarde. 

 A oração conjugal é um ponto muito importante para alguns casais, 

mas também muitos casais têm dificuldade em fazer esta oração, o 

que não quer dizer que isso seja factor de afastamento. 

Há casais cuja proximidade física e mental é um factor 

importantíssimo na aproximação a Deus. 

A última questão do tema era se “considerávamos o casamento 

como uma obra-prima” ao que houve algumas respostas 

completamente positivas no sentido de que: “Deus entregou-nos 

um ao outro. Cada membro do casal sente que o melhor que fez 

na sua vida foi o amor que dedicou ao outro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Carcavelos 6 
 

O Papel da Nossa Equipa na “Vivência da Espiritualidade 

Conjugal”. 

 

Vivemos em Família, formamos uma comunidade e uma Equipa de 

Nossa Senhora. Caminhamos juntos para Cristo, onde 

compartilhamos os mesmos sentimentos e princípios. 

Na carta de Paulo aos Efésios, encontramos o conselho que dá e 

que anima a comunidade de Éfeso a reunir-se em torno de Cristo, 

pois em Cristo não seremos privados de viver o nosso verdadeiro 

papel na sociedade – “Sementes de Espiritualidade Conjugal”. 

Ao fazermos o balanço da actividade da nossa equipa verificamos 

que é uma comunidade viva e dinâmica onde cada um é valorizado 

no seu espaço e na sua individualidade. É geradora de diálogo e 

partilha pertinente e relevante, que leva cada membro a ter 

consciência do seu verdadeiro papel na sociedade e na Igreja. 

Reunimo-nos mensalmente em nome de Jesus Cristo para 

enriquecermos o nosso espírito comunitário, encontrar caminhos 

para a vida que procuramos no aprofundar da espiritualidade 

conjugal e também para anunciar esta vida plena aos outros. Somos 

uma célula da Igreja onde a alma da grande Igreja está presente e 

viva. Formamos uma verdadeira comunidade cristã porque estamos 

reunidos em Cristo, e com ele partimos à descoberta plena e 

consciente do nosso verdadeiro papel na sociedade. 

As nossas reuniões de Equipa têm sido para nós uma verdadeira 

fonte de inspiração, em muito têm contribuído para a construção da 

nossa espiritualidade conjugal e tem-nos fortalecido para 

enfrentarmos os desafios e as dificuldades com que diariamente nos 

deparamos. Podemos comparar as nossas reuniões mensais, com 

uma equipa de músicos que prepara a sua orquestra para o grande 

concerto, neste caso “a preparação para o encontro com Deus!”. 

Uma boa orquestra tem muito a ver como é dirigida e com as 

técnicas de motivação ou dinâmicas do grupo. Tivemos a graça de 

Deus ao dar-nos um grande maestro, Sr. Pde Macedo Lima que ao 
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longo destes anos com toda a sua sabedoria e humildade, nos tem 

conduzido com muita arte nos caminhos para atingirmos a 

Santidade. Que o som dos elementos da nossa equipa e do nosso 

maestro (Conselheiro Espiritual) seja uma melodia para Deus! 

QUANDO FALTAM ALGUNS MINUTOS PARA O INÍCIO da reunião 

e a equipa está a postos, ouvimos o som das cordas da viola a 

serem afinadas. São várias cordas, cada uma com um som 

diferente, mas quando afinadas correctamente soam bem, como se 

fossem uma coisa só. E na equipa, as pessoas estão afinadas? As 

pessoas têm som. Cada pessoa, um som diferente. Cada som é 

importante, único e bom. Quando colocamos todos estes sons juntos 

eles têm de estar afinados no mesmo objectivo ou o resultado nunca 

será música, mas sim cacofonia.  

Como fazemos para afinar ou seja aperfeiçoarmo-nos?  

Precisamos de um Diapasão. O diapasão é um instrumento que 

nos oferece uma referência para afinação. Ao soar, ele dá-nos a 

nota guia. A nossa referência é Jesus. O padrão que o membro de 

uma equipa precisa reflectir é o mesmo de todo o cristão. Amar 

como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou e servir como 

Jesus serviu e afinar na Espiritualidade Conjugal, como nos aponta o 

P.Caffarel. Uma equipa é antes de tudo um grupo de discípulos de 

Jesus, um conjunto de aprendizes do Reino cujo desejo primário, 

antes mesmo de tocar qualquer música, é ser parecido com o 

Mestre.  

Precisamos de Ouvidos. Para afinar a viola precisamos ouvir o 

diapasão e ouvir o som da corda. Para afinar pessoas precisamos de 

ouvi-las e precisamos ouvir o Espírito Santo (na partilha, oração e 

pôr em comum); o nosso diapasão é uma Trindade. Isso significa 

que nos interessamos verdadeiramente por cada pessoa e também 

que nos interessamos por aquilo que Deus está a fazer na vida de 

cada um, colaborando nessa realização. 

Precisamos afinar um de Cada Vez. Tal como na viola em que as 

cordas são afinadas uma a uma, as pessoas são consideradas 

individualmente. Os músicos geralmente não são avaliados por 

quem são, mas pelas melodias que extraem dos seus instrumentos. 

Mas por detrás dos nossos sons existem os nossos casais 
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constituídos por homens e mulheres que têm sonhos, decepções, 

alegrias, tristezas, necessidades, história, vida etc. Tudo isso é 

considerado. Cada pessoa é importante, assim como cada corda. 

Precisamos de duas Mãos. Na viola, uma das mãos faz as cordas 

soarem e a outra aperta ou afrouxa as atarraxas para encontrar a 

afinação ideal. Para afinar pessoas também precisamos de duas 

mãos: a humana e a divina. Todos nos disponibilizamos para cuidar 

dos outros elementos da equipa. No entanto, a obra de transformar 

as nossas vidas não se realiza só através do esforço humano, mas 

sobretudo através da obra que o Espírito Santo realiza na vida de 

cada casal, de cada um de nós. 

Precisamos de uma Corda para Afinar a Outra. Uma corda 

colabora na afinação da outra. Nós precisamos uns dos outros. O 

relacionamento dentro da equipa é fundamental. Preocupamo-nos 

em fazer deste grupo uma comunidade cristã e não uma banda. 

Precisamos de Tensão. As cordas são afinadas pela pressão. As 

pessoas também. Quando olhamos para os membros da nossa 

equipa, quando ouvimos o seu coração e quando deixamos Deus 

usar-nos para tocá-los, mesmo as crises e as tensões são 

oportunidades para “afinação”. Continuamos a trabalhar para 

mantermos a nossa orquestra sempre afinada. 

Os PCE´s ajudam-nos bastante à mudança das nossas atitudes e ao 

crescimento espiritual. Por vezes lamentamos não ter cumprido a 

contento todos os PCE´s. Esforçamo-nos para sermos disciplinados 

e para melhorarmos, lutando contra o comodismo para 

conseguirmos cumprir o compromisso que assumimos perante o 

Movimento.  

Sabemos que os PCE´s não são a meta mas sim instrumentos que 

nos ajudam a viver melhor o nosso baptismo, numa espiritualidade 

que se desenvolve com o Sacramento do Matrimónio. São meios 

que nos têm auxiliado a uma constante progressão na nossa 

espiritualidade conjugal. Não os entendemos como um peso, mas 

como um esforço para constantemente nos lançarmos para a frente 

e tornar mais bonita a nossa caminhada a dois.  
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Foi nas ENS que ouvimos falar pela primeira vez numa nova 

realidade:”A Espiritualidade Conjugal”. E através da vivência dos 

P.C.E´s descobrimos que nós, Homem e Mulher, unidos pelo 

Sacramento do Matrimónio, tínhamos uma Vocação específica – A 

Vocação Matrimonial: Caminhar com Deus e para Deus, através do 

matrimónio.  

Deus pede-nos também que testemunhemos o seu Amor através do 

nosso amor e que os casais das nossas Equipas sejam sal e 

fermento no seio dos outros casais, das famílias e no mundo. 

Iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo, e reconhecendo que 

“de graça recebemos” desejamos ser capazes de responder ao 

desafio “Vai e faz tu também o mesmo”. 

 

 

Carcavelos 7 
 

Espiritualidade Conjugal e o Sacramento do 
Matrimónio 
 

Quando falamos de espiritualidade conjugal, não podemos deixar de 

falar da importância do sacramento no matrimónio natural, elevado 

precisamente por Cristo à dignidade de sacramento. O sacramento 

do matrimónio arrasta irremediavelmente os esposos para o projecto 

de amor cristão, segundo o qual o amor toma a forma de uma 

doação total até ao limite, pois trata-se de um sacramento tal como o 

da Ordem "ordenados para a salvação de outrem. Se contribuem 

para a salvação pessoal é através do serviço ao outro que o fazem" 

(CIC 1534). O matrimónio natural é assim transformado pelo 

sacramento, os esposos passam a contemplar-se mutuamente um 

ao outro como a imagem de Deus. 

No fundo, nada do que deve ocorrer num matrimónio natural é 

alterado ou limitado, mas antes elevado a outra dignidade. A doação 

mútua do amor e a comunhão dos esposos, características que 

desde sempre acompanharam o matrimónio natural, são no 

casamento cristão transformadas pela noção da caridade cristã. De 
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tal forma que alguns dos riscos que os esposos podem correr no 

matrimónio natural, tal como a idolatria de um dos cônjuges pelo 

outro, no matrimónio cristão não deveria nunca ocorrer, já que a 

realidade do casamento não se esgota entre ambos os esposos, 

mas está orientada para Deus. Por outras palavras o matrimónio só 

atinge a sua maior dignidade em Cristo, pois "desde que um 

sacramento seja celebrado conforme a intenção da igreja, o poder 

de Cristo e do seu Espírito age nele e por ele". (CIC 1128). 

Mas cabe ao casal cristão ser capaz de prosseguir neste caminho de 

santidade que Deus nos proporciona. Esta caminhada só é possível 

com duas premissas. Por um lado só tem sentido em comunidade, 

em equipa, em família, em comunidade paroquial. Não é possível em 

isolamento. 

Fomos criados para o mundo em que nascemos e é nele que nos 

realizamos e que realizamos o que Deus nos pede. Todos 

precisamos dos nossos irmãos para que nos amparem, para que os 

possamos amparar. Um segundo aspecto fundamental é a oração. 

Pela oração dirigimo-nos a Deus, o nosso criador, pedindo 

humildemente a sua intercessão nas nossas vidas, que já fecundas 

pelo Baptismo, precisam ainda de guia e de orientação. O 

Movimento das ENS, estando particularmente vocacionado para o 

casal, ou melhor para os casais, que ajudando-se e suportando-se 

mutuamente dentro de uma equipa, uma comunidade conjunto de 

pequenas igrejas domésticas, responde precisamente à vocação dos 

casais de viverem o sacramento do matrimónio: “a exigência de 

santidade diz-vos respeito. Para lhe dar resposta têm um 

sacramento para vós, o do matrimónio”(Pe.Caffarel). 

 
 
Carcavelos 8 
 

Espiritualidade Conjugal 
 

Na dispersão dos dias, cada vez mais sobrecarregados de ruídos 

exteriores, marcados por tantos momentos de aridez, onde pouco ou 
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nenhum tempo resta para o silêncio e para uma comunicação 

autêntica com o outro… 

Na rotina da vida diária, e na fragilidade de cada um e da própria 

relação… onde, permanecendo livre, se vive uma liberdade sempre 

frágil, em que nada está definitivamente consolidado…   

No fio do tempo, com as esperanças próprias de cada um, maiores 

ou menores, e muitas vezes diferentes ao longo da vida… Mas em 

que, cada vez que estas esperanças se realizam, se torna clara a 

necessidade de uma “outra Esperança, capaz de ir mais além” 
(1)

… 

Aí se descobre que só algo de Infinito nos pode bastar – algo 

para além de cada um, e dos dois; algo que deve continuar, para 

além do próprio casal, e que o seu crescimento exige.  
 

Muitas vezes, pouco mais é que uma procura de comunhão… Um 

desejo de Deus… de perseverança e de fidelidade… Uma aspiração a 

uma Vida e a um Amor maiores. Um “impulso de confiança, 

permanentemente retomado”
 (2)

… 

Mas este simples “desejo de Deus” não é já oração?  

Abandonar-se nas Suas mãos e entregar-Lhe tudo… A família, as 

bênçãos e graças, como as dificuldades e provações.  

Deixar-se alcançar, tocar e transformar pelo Amor de Deus.  

Tê-Lo como “centro para o qual os dois convergem”
 (3)

, para lá de 

todas as diferenças. 

 

Notas: (1) D.Ildo Fontes, (2) Frère Roger, (3) Teilhard de Chardin 

Tê-Lo à sua frente como fonte onde buscar o equilíbrio, a coragem e 

a união. 

Sempre na certeza que, mesmo quando nos esquecemos de Deus, 

Ele nunca se esquece de nós, e que é Ele que continua a Agir e a 

Amar em nós.     

 

 

Carcavelos 10 
 

"O Anjo do Senhor disse a Maria: O Espírito Santo descerá sobre ti e 

o poder do Deus Altíssimo te cobrirá como uma nuvem" ... (Lucas 1, 
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26-38) 

- Maria é esposa do Espírito Santo, membro escolhido da Família 

Celeste, Mãe de Deus. 

- Maria é esposa de José, membro escolhido da Família Terrena, 

Mãe de Jesus 

- Maria é "a cheia de Graça" ponte entre o Céu e a Terra. 

 Na Aurora dos "Novos Tempos" Maria é Mãe da Igreja, e a Igreja é 

a esposa de Cristo. ("tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha Igreja") 

... (Jo. 21)  "Vou enviar-vos outro consolador que vos ensinará todas 

as coisas" ... É o Espírito Santo que conduz a Igreja, transforma e dá 

vida. 

 Na obediência ao Espírito, Deus torna os casais cristãos 

colaboradores da Missão aceite por Maria. 

É o mesmo Espírito, que a Santificou, que aceitamos como condutor 

da nossa vida ao recebermos o Sacramento do matrimónio, 

tornando-nos sinal de Cristo. Ficamos definitivamente e activamente 

unidos à "Família Divina", colaboradores do Espírito Santo. 

Tenhamos sempre presente a proposta que nos foi feita: 

 - Sermos missionários do evangelho; 

 - Sermos o Rosto do Espírito Santo, de Quem provém 

toda    a Santidade, tendo como exemplo Maria e 

José. 

 

 

Carcavelos 11 
 

Espiritualidade conjugal 
 

O casal cristão é formado por duas pessoas que, crentes há mais ou 

menos tempo, tinham previamente ao Sacramento do Matrimónio 

hábitos de espiritualidade e oração. Preferencialmente a sós, em 

família, no grupo de Catequese ou em comunidade na igreja, cada 

um rezava com uma regularidade, intensidade e formalidade 

próprias, tão única como a sua impressão digital. 
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O casamento religioso traz mudanças a todos os níveis, e 

naturalmente neste aspecto também. Com o Sacramento do 

Matrimónio, e passando a formar um só, a oração pessoal modifica-

se também. Não muda a oração que se faz no trânsito, no metro, no 

local de trabalho, mas em casa é agora a três que se fala com Deus. 

Quer seja para dizer que hoje se pediu a Nossa Senhora que tome 

conta dos filhos ou dos netos enquanto viajávamos de comboio para 

o trabalho, ou para dizer que na semana que passou se deixou que 

as coisas do mundo ocupassem toda a nossa atenção e descurámos 

a nossa relação com Deus, a espiritualidade é agora partilhada e por 

isso também mais rica. 

A espiritualidade conjugal é um bem que precisa de ser 

estimado; e quanto parece custar encontrar tempo e silêncio a dois 

para tal! 

 Em qualquer das fases da vida, diferentes obstáculos aparecem 

repetidamente. Ir à missa a dois, sem os filhos ou os netos? Energia 

para rezar ao final do dia? Tempo para um retiro? No extremo, até o 

envolvimento nas actividades da paróquia se tornam dificuldades. 

 No entanto, as dádivas de Deus não se apagam mesmo quando 

longamente descuradas; um minuto de espiritualidade conjugal 

intensamente desejada e vivida tudo supera.  

 

 

Carcavelos 12 
 
Espiritualidade Conjugal e o Sacramento do 
Matrimónio 
 

Em toda a história da salvação, Deus é o autor do matrimónio e a 

vocação deste está inscrito na própria natureza do homem e da 

mulher. Esta é a razão pela qual o matrimónio não é uma instituição 

simplesmente humana. Apesar das inúmeras variações que sofreu 

no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e 

atitudes espirituais. Existe em todas as culturas, um certo sentido da 

grandeza no que se refere à união matrimonial. O próprio Catecismo 
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da Igreja Católica refere que "A salvação da pessoa e da sociedade 

humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade 

conjugal e familiar."   

É a partir desta realidade que queríamos realçar o valor da 

espiritualidade conjugal no seio do matrimónio. A temática 

subordinada à espiritualidade conjugal, pelo menos, da forma como 

tem vindo a ser retratada é relativamente recente; ela remonta aos 

inícios do séc. XX e o seu esforço de sedimentação coincide 

precisamente com a doutrina que se tem vindo a fazer sobre as 

Equipas de Nossa Senhora, ancorada sobretudo na doutrina do P. 

Caffarel. Podemos até apontar como um marco importante e 

ilustrativo desta realidade, o facto de pela primeira vez na história da 

Igreja um casal ter sido beatificado, Luigi Beltrami e Maria Corsini, 

tendo o Papa João Paulo II proferida esta palavras na cerimónia de 

beatificação: “Caras famílias, temos hoje uma singular confirmação, 

de que o caminho da santidade percorrido em conjunto, como casal, 

é possível, é belo, é extraordinariamente fecundo e é fundamental 

para o bem da família, da Igreja e da sociedade” 

Na realidade, se a espiritualidade conjugal foi e é um dos principais 

elementos fundadores do Movimento das Equipas de Nossa 

Senhora, ela é também a pedra angular no exercício e vivência do 

sacramento do Matrimónio. Ela funciona como âncora de 

sustentabilidade que enriquece o Matrimónio e só através do seu 

exercício o casal pode percorrer o caminho da santidade. A 

espiritualidade conjugal não deve ser teleológica, ou seja, ela não 

deve ser um fim, mas deve ser considerada como um meio, e é 

neste contexto que o Movimento das Equipas de Nossa nos propõe 

os pontos concretos de esforço, para o casal atingir a santidade. 

Pode até parecer, para nós equipistas, uma redundância, mas é 

precisamente aqui, nos PCE, que reside a força e o caminho que 

nos leva à espiritualidade conjugal e ao Evangelho. A “escuta” da 

palavra; reservar, todos os dias, o tempo necessário para um 

encontro com o Senhor através da meditação; encontrar-se cada dia, 

marido e mulher, para uma oração conjugal (se possível em família); 

dedicar, cada mês, o tempo necessário para um verdadeiro diálogo 

conjugal, sob o olhar do Senhor (dever de sentar); fixar, cada um a si 
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mesmo, uma “regra de vida” e revê-la todos os meses; colocar-se 

diante do Senhor para rever e planificar a sua vida, durante um retiro 

de pelo menos, dois dias, vivido em casal; momentos absolutamente 

únicos que devem estar presente no nosso quotidiano e que 

santificam o nosso matrimónio. 

Esta caminhada contribui simultaneamente, e num sentido mas 

amplo, para recolocarmos a família no seu devido lugar, ou seja, 

como célula fundamental da sociedade. A estrutura e dinâmicas da 

atual sociedade, exige que sejamos cristãos activos na história e isto 

implica um esforço para que a relativização dos valores de uma 

forma geral e do valor família de uma forma particular não se torne, 

cada vez mais, uma realidade. 

 

 

Carcavelos 13 
 

Espalhar o amor de Deus 
 

Pedem-nos para falarmos da Espiritualidade Conjugal e em especial 

como esta nos ajuda a servirmos Deus e consequentemente 

servirmos os nossos irmãos. 

Vivermos com a certeza de que somos amados por Deus durante 

toda a vida de uma forma incondicional, é uma graça imensa. Uma 

graça que nos cabe transmitir, espalhar por todos os irmãos. 

Vivermos esta graça como casal, transforma o casal numa equipa 

que transborda de alegria e de amor de Deus. O casal é assim uma 

equipa que constituída pelo matrimónio recebe uma missão: 

Espalhar o Amor de Deus. Espalhar este amor no seio da família que 

constituem e também na família mais alargada que são todos os 

homens de boa vontade crentes e não crentes é o objectivo da 

Equipa que é o Casal. 

Esta Equipa constituída pelo Casal é apoiada e renovada por uma 

equipa maior – as Equipas de Nossa Senhora, constituída por casais 

que pelo sacramento do matrimónio se unem nesta missão maior: 

Espalhar o Amor de Deus. Encaramos esta como a maior função das 
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Equipas de Nossa Senhora e, no limite, foi por essa razão que as 

ENS foram constituídas.   

Ouvimos muitas vezes que a vida de cristão é exigente e difícil. O 

mesmo se diz dos Pontos Concretos de Esforço enunciados pelo 

Padre Caffarel. Compreendemos todos esta dificuldade e 

experimentamos muitas vezes como é difícil e exigente ser cristão. 

Não podemos, porém, parar nesta dificuldade. Devemos sempre 

encarar esta dificuldade como uma oportunidade de renovarmos 

diariamente o amor do Casal – Equipa unida em Cristo. Acreditamos 

e sentimos que Deus nos pede para vivermos todos os dias nesta 

certeza: não podemos parar na dificuldade.  

Na verdade, os Pontos Concretos de Esforço são uma ferramenta 

eficaz para realizarmos a nossa missão de Casal Equipa. Ouvir a 

Palavra de Deus, meditar sobre esta Palavra que escutamos, rezar 

como Equipa, valorizar o diálogo entre esta Equipa e Deus, 

compromete-nos nesta missão de Espalhar o Amor de Deus. Difícil 

de fazer mas bom de Viver. 

 

 

Carcavelos 14 
 

Reflexão sobre a vivência da espiritualidade conjugal  
 

Quando nos foi feito o convite para elaborarmos uma pequena 

reflexão sobre a vivência da espiritualidade conjugal, logo 

começamos por nos questionar sobre o que verdadeiramente 

entendíamos pela expressão “espiritualidade conjugal”. 

Após algumas trocas de ideias, e partindo do princípio de que só faz 

sentido falar de espiritualidade conjugal se a mesma for interligada 

com a missão assumida no sacramento do matrimónio, concluímos 

que as diversas formas de expressão da fé entre o homem e a 

mulher ao longo desta vida em casal, podem então constituir para 

nós uma básica definição de espiritualidade conjugal. 

Baseada nesta interpretação e fazendo nós, parte das Equipas de 

Nossa Senhora, nada mais natural do que utilizarmos como auxílio 
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nesta reflexão a nossa, ainda curta, vivência de alguns dos pontos 

de aperfeiçoamento, também conhecidos como PCE’s, os quais 

constituem para todos nós um autêntico caminho evolutivo de 

conversão da pessoa e do casal. 

O mundo actual caracteriza-se por ser de constante mutação, em 

que a falta de tempo é a expressão mais ouvida. Tudo isso não tem 

ajudado nem à oração, nem à meditação. Todos temos consciência 

que a oração é um meio por excelência para crescermos em 

espiritualidade, pois ela é nosso relacionamento íntimo com Deus, o 

nosso diálogo de amor com o Criador que permite elevarmos a 

nossa mente e o nosso coração para uma entrega total. Quando 

aprofundamos esta intimidade, permitimo-nos ser moldados pelo 

Espírito Santo e confirmamos a nossa verdadeira vocação: o 

matrimónio. Sabemos que abraçar esta vocação, torna-se um 

desafio constante para cada um de nós porque passamos de um 

estado de, “a minha” intimidade com Deus para, “a nossa” 

intimidade com Deus! É nesta espiritualidade conjugal que o homem 

e a mulher decidem juntos caminhar com Jesus, copiando os seus 

traços. 

É, por vezes, difícil a realização das orações quando temos famílias 

com filhos ainda pequenos, como é o caso de alguns dos casais da 

nossa equipa. Apesar disso, acreditamos firmemente que através da 

oração conjugal, temos progressivamente conseguido ficar mais 

próximos um do outro. Estas orações possibilitam-nos encontrar as 

forças necessárias para sermos casais cristãos no mundo de forma 

a testemunhar e anunciar sempre o amor de Deus. Lembremos 

sempre que: “Hoje se semeia, amanhã germina e só depois de 

muitos meses se colhe!“ 

De uma forma sucinta e para que cada casal possa procurar 

melhorar a sua vivência da espiritualidade conjugal, acreditamos que 

os esforços devem ser orientados nas seguintes três direcções: i) 

Conhecimento da vontade de Deus (estar atento às manifestações 

de Deus, sabendo escutá-lo com assiduidade); ii) Conhecimento de 

nós mesmos (nosso cônjuge ajuda a conhecermo-nos melhor 

acolhendo com amor as diferenças existentes; ajuda a realizarmo-

nos plenamente como pessoa, como homem e como mulher, 
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principalmente nos momentos de verdadeiro "diálogo conjugal”. O 

conhecimento pessoal é fundamental para uma espiritualidade 

sólida); iii) Vivência do encontro e da comunhão com o outro 

(sabendo viver a plenitude do amor humano, pois foi para isso que 

fomos criados).  

Concluindo esta reflexão, temos observado nas nossas partilhas em 

equipa, que ao tentarmos buscar este caminho da verdadeira vida 

espiritual, quer seja feita em casal ou com os filhos, estamos 

também, de alguma forma, a ser exemplo e canal da graça de Deus 

para todos aqueles que nos rodeiam. Sabemos, é claro, que ainda 

temos muito a testemunhar e que esta caminhada para atingir a 

perfeição cristã do casal não é tão simples, exigindo de todos nós 

alguns sacrifícios. Entretanto, não queremos desistir pois 

acreditamos que com a nossa entreajuda, podemos com certeza 

levar o anúncio da Boa Nova a muito mais famílias! 

 

 

Sector Cascais C 
 

 

Alcabideche 1+4 
 

Corria o ano de 1989. Alcabideche era terra desconhecida das 

equipas. O sector de Cascais A (Parede) decidiu estender o ENS 

para o interior do concelho de Cascais. Em Fevereiro de 89 o 

Eduardo Martins mais o Manuel Fernandes e Milu (ambos já na 

morada de Deus) organizaram uma sessão de informação no centro 

paroquial de Alcabideche. Surge de imediato a Alcabideche 1 com 7 

casais animados e dispostos a viver a espiritualidade conjugal. 

Quase todos tinham feito o Cursilho de Cristandade. O Manuel 

Fernandes e Milú foram os pilotos. À pilotagem seguiram-se anos de 

permanência do casal piloto porque se sentia bem e nós também 

com a sua participação.  
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Dinamizou-se rapidamente as ENS na zona de Alcabideche a ponto 

de em 1992 se formar o Sector de Cascais C. 

Ao longo destes 23 anos, membros houve que já faleceram ou estão 

em grave situação de saúde. Por isso, houve necessidade de refazer 

e completar a equipa. Em 2009 juntou-se Alcabideche 4 (formada 

em 1992). Fusão eficaz e com bom resultado. 

Alcabideche 1 e 4 sempre foram regulares nos seus compromissos e 

nos pontos de esforço. A reunião da equipa é um tempo de oração e 

do coração. Tudo era e é pretexto para convívio e encontro. 

Habitamos perto uns dos outros. Quase todos os dias nos 

saudamos. A Casa Boa Sorte do Valentim Marques, em Alcoitão, era 

e é ponto de encontro frequente e familiar. Uma casa acolhedora e 

aberta a todos, uma casa manifestamente cristã.  

O Padre Luís Fialho, pároco de Alcabideche, sempre discreto e 

humilde mas dinâmico, sobretudo na pastoral social, acompanhou 

durante anos o crescer da equipa e dos casais da Alcabideche 1. O 

Padre Calóvi acompanhou extremosamente a Alcabideche 4 mas 

partiu para o além há cerca de 4 anos. Dada a sua avançada idade e 

enorme trabalho na gestão de todas as valências existente na 

paróquia, o Padre Luís diminuiu a sua presença, agora substituída 

pelo Padre  Ramos aquando da junção das duas equipas. 

As reuniões da Equipa ora se desenrolam na área de Alcabideche 

ora na província onde quase todos os casais dispõem de segunda 

habitação. Já reunimos em Seia, Lourinhã, Alvarenga, Terrugem 

(Borba), Benfica do Ribatejo, Ourique, Vilamoura e Santa Comba 

Dão. Aí é pretexto para dinamizarmos também a liturgia na Igreja 

local. 

A Equipa sempre se preocupou em “sair para fora” da reunião, isto é, 

continuar cá fora o que dizemos, meditamos e reflectimos lá dentro. 

Do conforto da reunião nos nossos lares para a realidade, por vezes 

cruel, da rua.  

Assim, uns dedicam-se à actividade sócio - caritativa dos Vicentinos, 

outros colaboram com o Banco Alimentar, outros na recuperação e 

inserção social das Pessoas Sem Abrigo (Comunidade Vida e Paz). 

Sempre que aparecem casos mais dramáticos nos Vicentinos, 

alguns membros da equipa intervêm e ajudam materialmente na sua 
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resolução. Outros têm o apostolado do telefone – disponíveis para 

escutar os problemas de pessoas que sofrem ajudando-as a superar 

momentos de solidão, tristeza e desespero com uma palavra amiga 

“à Jesus Cristo” e como certamente fez Nossa Senhora no seu 

tempo. 

Todos colaboram nas paróquias onde se integram: ministros da 

comunhão, catequese, dinamização litúrgica, angariação de fundos 

para a construção de Igrejas, leitura e canto litúrgico, escuteiros, 

CPM, apoio a idosos, membros do Conselho Económico das 

paróquias e apoio directo aos párocos. 

Como actividade comum e neste tempo de crise, desde o início de 

2010, na véspera da reunião mensal, toda a equipa se junta em 

Bicesse onde, em cerca de 40 minutos, se confeccionam 350 sandes 

que, depois de devidamente embaladas, são transportadas à 

Comunidade Vida e Paz, Lisboa, cujos voluntários (cerca de 600 

organizados em equipas rotativas) as distribuem por cerca de 520 

sem abrigo nas voltas da noite diárias por 4 circuitos da cidade de 

Lisboa. O casal Gomes confecciona e dá o pão fresquinho e mole e 

rotativamente cada casal oferece o recheio. É um momento de 

alegria e doação. Um pequeno contributo.  

Procuramos cumprir o convite da Carta aos Hebreus - “prestemos 

atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 

obras” – tema da mensagem para a Quaresma de 2012 de Bento 

XVI.   

Na verdade, e parafraseando S. Agostinho, só poderei compreender 

o outro se eu aceitar e interiorizar que o outro faz parte de mim 

próprio. Neste tempo de crise tenhamos a coragem de receber o 

outro como hóspede na nossa casa e sobretudo no nosso coração. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Alcabideche 3 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Os Pontos Concretos de Esforço ajudam-nos a tomar consciência de 

nós próprios, a assumir a nossa verdade, para depois construirmos e 

trabalharmos a nossa vida espiritual. Tudo isto é feito com a ajuda 

da equipa que quer crescer na verdade do Evangelho e formar uma 

comunidade de amor Cristão sob o olhar de Jesus. 

A Palavra torna-se para nós, uma fonte viva que permite alicerçar a 

nossa vida sobre a doutrina de Cristo, alimentando e estimulando o 

nosso relacionamento com Deus, pela oração pessoal e conjugal, e 

nos dá força para viver o amor. 

Mas, como somos imperfeitos, a Regra de Vida ajuda-nos a 

melhorar pouco a pouco os nossos pontos que requerem uma 

atenção especial e a aproximarmo-nos do ideal de vida Cristã. 

O dever de se sentar, dá abertura ao casal, ajuda a dialogar 

positivamente com a presença do Espírito Santo e a identificar, 

numa fase precoce, tendências que com o desenrolar do tempo 

poderiam tomar proporções indesejáveis. 

Quanto ao Retiro, permite-nos ter um tempo de paragem a dois, com 

a ajuda da comunidade e do Sacerdote e rever o nosso crescimento 

espiritual. 

 

 

Cascais 2 

 

Espiritualidade Conjugal 
 
“O amor não nasce por geração espontânea e não morre de 

causas naturais”(Pe Léo, SCJ) 

As Equipas de Nossa Senhora começaram pela iniciativa de uns 

casais que ousaram pedir ao Padre Caffarel que os ajudasse a 

desenvolver a sua vida espiritual no contexto do seu matrimónio. Um 
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desafio que se transformou no grande objetivo do Movimento das 

Equipas de Nossa Senhora - desenvolver a espiritualidade do casal. 

Como refere o Pe. Léo no seu livro “Seja feliz todos os dias”, de 

1998 e pelo próprio Papa Bento XVI na sua Encíclica “Deus Caritas 

Est”, de 2006, o Homem, enquanto ser criado à imagem e 

semelhança de Deus, que é amor, nasceu para amar. Esta é a sua 

vocação fundamental. Esta é a grande finalidade da existência 

humana.  

A partir desta certeza absoluta, nasce uma imperiosa necessidade: 

aprender a amar e a cuidar do amor. Como diz o Pe. Léo no livro 

referido, “o amor não nasce por geração espontânea e não morre de 

causas naturais. A morte do amor é sempre consequência de um 

assassinato cometido pela negligência. O amor morre por eutanásia 

passiva, de tédio, porque não foi alimentado. Amor que não se 

alimenta não se renova.”  

O lar cristão precisa de ser uma escola onde se aprende a amar 

verdadeiramente. Esta aprendizagem é impossível sem a vivência e 

a prática de uma espiritualidade conjugal encarnada. Espiritualidade 

conjugal é para ser vivida na carne, situada no tempo e no espaço. 

Podemos falar em espiritualidade conjugal exatamente porque foi o 

próprio Deus que, ao longo das páginas da Sagrada Escritura, se 

apropriou dessa imagem para expressar e manifestar seu infinito 

amor pela humanidade. O amor conjugal precisa de ser anúncio 

explícito do amor apaixonado de Deus pela humanidade. 

Não existe nenhum amor mais intenso e profundo do que o amor 

conjugal.  O envolvimento amoroso de um casal é o mais pleno que 

existe, pois implica corpo, alma, coração, sentimentos, emoções, 

sangue e sonhos. Tudo isso porque Deus o fez instrumento de 

revelação do seu amor por nós. 

“…o homem deixará o pai e a mãe, para se unir à sua mulher; e os 

dois serão uma só carne.” 

Sendo uma só carne após o casamento, podemos deduzir que 

temos, também, um espírito em comum. Não perdemos a nossa 

individualidade, continuamos a ser dois corpos espirituais, mas com 

uma intimidade espiritual entre os esposos que crescerá na medida 

da nossa oração conjugal.  
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Se no casamento desejamos a felicidade um do outro, na vida 

espiritual desejamos a salvação um do outro. Buscar a santidade no 

casamento é muito simples. Como diz o Pe. Caffarel: “essa arte, 

essa sabedoria consiste em aproveitar as realidades da vida, na 

medida em que elas vão aparecendo, vendo em cada situação, em 

cada circunstância, uma mensagem de Deus”.  

A espiritualidade conjugal  é, assim, FONTE DE VIDA para o casal, 

para a família e para o mundo. Unidos um ao outro no amor de 

Deus, tornamo-nos "fios condutores, conectando esse mesmo amor 

divino ao mundo". 

A Equipa é uma comunidade onde cada um se esforça em 

transformar a sua vida, com a entreajuda dos demais membros, sob 

o olhar de Cristo. Por esta razão, se um elemento não cumprir, a 

equipa fica enfraquecida. 

Para a nossa vida de Equipa, os PEC constituem portanto motor e 

guia!   

 

 

Cascais 4 
 

A Espiritualidade Conjugal 

 

“A nossa vida em casal tem-nos demonstrado que um dos 

aspectos mais difíceis e, ao mesmo tempo mais importantes, é a 

vivência de uma permanente espiritualidade conjugal.  

Essa vivência manifesta-se de muitas formas: na persistência da 

oração em casal, na busca permanente pela santidade de um e do 

outro, na transmissão da Fé Cristã aos nossos filhos, no perdão 

pelas nossas faltas, no diálogo e, sobretudo, na capacidade de 

sermos uma presença de Cristo na nossa família. 

Aprendemos também que essa espiritualidade conjugal não é um 

dado adquirido. Pelo contrário, a sua vivência plena exige uma 

intimidade próxima com Jesus, que só é possível através da oração.  

Sempre que rezamos, em casal, a nossa vida, os nossos desafios, as 

nossas esperanças, reencontramos o sentido do nosso caminho. 
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Identificamos, em conjunto, as nossas fragilidades e as nossas 

forças, as nossas tristezas e as nossas alegrias, as nossas angústias 

e as nossas esperanças. 

Depois, entregamos tudo isso a Deus, pedindo-Lhe que nos dê a 

força de, em tudo, e em casal, O amar e O servir.” 

“Espiritualidade conjugal implica a vivência sempre constante e 

renovada da presença de Jesus na vida do casal. Cada casal 

deve aspirar à santificação através da vida conjugal que é a sua 

vocação e aceitar a missão que a cada um Jesus quiser destinar na 

vida da Igreja e da sociedade. 

Nas ENS e nas propostas de vida que nos faz, encontramos uma 

ajuda preciosa para percorrermos o caminho da perseverança, do 

aprofundamento da fé e da partilha a que todos somos chamados.” 

“Não existe outro projecto a dois cuja possibilidade de santificação 

seja tão concreta e palpável como o casamento. A maneira de a 

alcançar (a santificação) depende da comunhão de "espiritualidades" 

vivida em casal, mas uma sem a outra não existem: não há 

santificação num casamento sem espiritualidade conjugal. Esse 

testemunho é fácil de dar: vê-se, sente-se, transpira-se... 

Não adianta escrever teorias, os casais que melhor vivem n'Ele o 

seu casamento testemunham mesmo sem querer!” 

“Se no dia do nosso casamento nos tornámos uma só carne, faz 

sentido termos duas almas? 

É evidente que enquanto casal nunca deixamos de ser dois 

indivíduos e como tal cada um tem os seus ritmos, as suas 

vontades, os seus tempos. Mas a metáfora da “uma só carne” tem 

uma razão de ser, não são só palavras bonitas. 

Os membros do casal têm obrigação de se tentar conformar um ao 

outro. Sendo dois, devem tentar viver como se fossem só um, 

preocupando-se do bem-estar do outro como se do próprio fosse, 

querendo a felicidade do outro como sua própria alegria e 

procurando, juntos, alcançar a santidade que é a vocação comum da 

humanidade. 

Claro que há limites. Quando um tem fome, o outro não tem de o 

sentir. Não obstante, uma família saudável tenta comer em conjunto.  
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É assim que encaramos a oração. Temos apetites diferentes, 

necessidades diferentes, gostos e desgostos diferentes, mas 

tentamos, na medida do possível, rezar em conjunto, apesar de tudo 

isso, porque esses momentos de oração ajudam-nos a ser uma só 

carne e um só espírito. 

Porquê uma só carne? Porque isso nos dá força, porque isso nos dá 

protecção e resistência, porque nos mantém unidos. Se a 

espiritualidade conjugal, por mais que custe (e como custa, às 

vezes), nos ajuda a manter-nos unidos, então vale sempre a 

pena o esforço.” 

 

Cascais 6  

Espiritualidade Conjugal  

Para crescermos espiritualmente como casal, devemos ajudar-nos 

um ao outro a crescer como pessoa, ajudarmos um ao outro a 

crescer espiritualmente,  

Um tal crescimento leva tempo e é aos poucos que nos tornamos 

reflexo de Deus. É preciso para isso muito tempo de reflexão, 

silêncio e escuta do Espírito.  

A partir daí, individualmente ou como casal, procuramos 

constantemente encontrar o equilíbrio entre as exigências do mundo 

material e o apelo silencioso do espírito.  

Se a espiritualidade individual de que falamos antes consiste em 

construir a pessoa, a espiritualidade conjugal na qual acreditamos é 

a do dom mútuo. Cada indivíduo continua a crescer ao longo de seu 

próprio itinerário espiritual e através dele dirige-se para o seu 

cônjuge num espírito de doação, para ajudá-lo a crescer na sua 

realização. Desenvolvendo em conjunto esta visão em que o casal 

partilha os seus sonhos, as suas aspirações e esperanças, e 

levando em conta as implicações práticas do trabalho, da família e 

da segurança, pode o casal realizar o seu projeto nesta vida e além 

dela...  
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Dois espíritos se encontram e nessa união espiritual o casal começa 

a perceber e a descobrir que existem duas pessoas nesses dois 

espíritos.  

Através desta tomada de consciência e do crescimento da nossa 

espiritualidade, caminhamos para os outros, num espírito de 

intimidade, atenção e ternura que provêm da nossa relação com 

Deus.  

O nosso espírito é o reflexo de Deus em cada um de nós. A união de 

dois espíritos com um mesmo objectivo (Amor incondicional) em que 

um zela e se entrega pelo outro é a nossa espiritualidade conjugal. É 

a construção do nosso lugar comum.  

Tudo isto se traduz através do nosso compromisso do Sacramento 

do Matrimónio em escutar a Deus em conjunto. A partir do 

matrimónio a Vida espiritual do casal toma novos contornos. Passa a 

ser uma caminhada partilhada.  

Vencendo juntos determinados obstáculos, crescemos fortalecendo 

a nossas relação, esta sai mais forte e reforçada, capaz de enfrentar 

qualquer coisa.  

A nossa espiritualidade conjugal, o nosso lugar comum é aquilo que 

nos une. 

 

 

Cascais 7 

A Espiritualidade Conjugal  

Iniciámos a nossa caminhada nas Equipas de Nossa Senhora (ENS) 

com o propósito de viver o nosso casamento assente nos valores da 

Igreja de Cristo. Entendemos que o movimento nos poderia ajudar 

nesse caminho pessoal mas também comunitário. Hoje estamos 

conscientes de que tem sido uma experiência muito enriquecedora. 

Ao pôr em prática os pontos concretos de esforço, como nos propõe 

o movimento, sentimos que crescemos individualmente e enquanto 

casal. Consideramos que nos aproximamos mais de Jesus porque 

estas propostas impelem-nos à oração, à partilha, à comunhão e à 

comunicação entre casal. Desta forma, fortalecem a nossa relação, 
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dão-nos paz e preenchem o vazio de uma vida por vezes tão agitada 

e rotineira. 

A oração pessoal, conjugal, familiar, o dever de sentar e a regra de 

vida são ferramentas que nos preparam para vencer as dificuldades 

do dia-a-dia, e para encará-las com um olhar de esperança, 

serenidade e confiança em Deus. No fundo, ajudam-nos a saber 

entregar os dilemas e angústias da vida nas mãos de Jesus, sem 

medos e sem reservas. Quando iniciámos esta caminhada, ouvimos 

do casal piloto o seguinte ensinamento: “o principal indicador da 

importância das ENS na vossa vida será a importância do 

movimento na vida íntima e profunda do casal”. Hoje, olhando para o 

percurso percorrido, concluímos que temos um casamento mais 

sólido, profundo e fundado na espiritualidade. 

A experiência de viver a nossa espiritualidade em Equipa tem sido 

muito gratificante, sobretudo pela partilha de sentimentos comuns, 

pelo assumir de dificuldades que muitas vezes também são as 

nossas, e mais ainda, por sentirmos que caminhamos juntos para o 

mesmo objetivo. Não há nada mais reconfortante do que saber que o 

que dizemos e partilhamos, mesmo quando consideramos supérfluo 

ou irrelevante, faz a diferença na vida dos outros. Tem sido essa a 

nossa experiência, o que se torna numa força imensa e numa 

certeza de que o caminho é Cristo. 

A partilha e o por em comum são duas dinâmicas da reunião que 

temos vindo a aprofundar ao longo dos tempos. Os frutos notam-se 

de mês para mês, através da profundidade do que se vai partilhando 

e da amizade que se vai consolidando entre todos. 

Os desafios lançados pelo movimento das ENS, no sentido de pôr 

em ação a missão evangélica que possuímos enquanto seus 

membros e batizados, têm feito eco nos nossos corações 

impulsionando-nos para a ação em Equipa. Sentimos que somos 

chamados a ser membros ativos neste corpo que é a Igreja e que se 

o nosso testemunho de casal cristão é importante para dentro, ainda 

se torna mais necessário para fora. Ou seja, para uma sociedade 

cada vez mais secularizada e onde a importância da família está 

constantemente a ser violentada e descaracterizada. 
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Em suma, consideramos que todos precisamos uns dos outros para 

caminhar e que este caminho só será fortalecido se assentarmos a 

nossa vivência na oração e na partilha em Igreja. Ou seja, na nossa 

família, a igreja doméstica por excelência. Mas também na equipa, 

uma comunidade eclesial mais alargada. 

 
 
Cascais 8 
 

Espiritualidade Conjugal... 
 

Há uns tempos atrás tentámos defini-la numa das reuniões da nossa 

equipa.  

Não conseguimos localizar o texto que então escrevemos. Mas, 

recordamos bem que encontrámos uma fórmula que a descrevia: 1 + 

1 = 3! 

Sim, chegámos à conclusão que a espiritualidade conjugal era mais 

do que a soma da espiritualidade dos dois elementos do casal. 

 O todo é maior do que a soma das partes!  

Porque nos engrandece, porque nos faz crescer e amadurecer como 

casal.  

Porque faz com que a caminhada para Deus se torne mais 

gratificante e possa frutificar com maior felicidade.  

Porque é o que na espuma dos dias nos dá forças para, por vezes, 

distinguirmos o essencial do acessório.  

É o que faz de nós marido e mulher de forma plena, em comunhão 

um com o outro, mas também com Deus e por isso nos dá uma força 

e esperança renovada no projecto d´Ele para nós, enquanto Família. 

É a certeza do Seu Amor por nós e de que nos chama cada dia a 

renovarmos os nossos votos. 

Mas, é também a certeza de que nos momentos mais difíceis, os 

problemas, as dificuldades, os cansaços não são só a dividir por 

dois, mas por...três!  E por isso, porque somos Três a viver este 

Amor, não há obstáculo que não se torne mais fácil de ultrapassar. 
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 Para nós, a espiritualidade conjugal é a nossa vivência como casal, 

unido pelo matrimónio, segundo os valores cristãos. Juntos 

procuramos ir ao encontro da vontade de Deus.  

 Para nós não é fácil definir ESPIRITUALIDADE CONJUGAL … por 

isso é mais fácil revelar o que sentimos:  

É sentir que não existe uma fórmula matemática ou um processo 

estruturado que possamos exercitar para fazer com que esse 

sentimento difícil de explicar possa ser sentido. O que temos a 

certeza é de que quando o Espírito Santo nos inunda … sente-se 

sabe-se. Pela espiritualidade nos encontrámos e pela espiritualidade 

conjugal decidimos seguir um caminho juntos.  

Sentimos a necessidade de crescer na fé de uma forma que nos 

ultrapassa enquanto apenas casal que vive o seu dia a dia em 

conjunto, é uma caminhada a três – Deus e nós.  

Deus tem vindo a revelar-se em nós ao longo desta nossa 

caminhada como marido e mulher, pois estamos disponíveis e 

comprometidos para que o seu Amor incondicional se fortaleça nos 

nossos laços.  

Mas se pudéssemos dizer como se revela a Espiritualidade Conjugal 

em nós talvez disséssemos que é o tentar em cada dia que passa 

que o nosso exemplo de fé e o nosso testemunho do amor que 

sentimos por Deus possa ser a melhor recompensa para as nossas 

filhas e, mais desafiante, para os que nos rodeiam. 

 

 

Estoril 1 
 

Espiritualidade Conjugal e Na Equipa 
 

Conforme solicitado pelo Casal Responsável da Região, com reforço 

do pedido por parte  do Casal Responsável do nosso Sector, vimos, 

como Casal Responsável da Equipa, dar o nosso contributo para 

aquele tema. 

Somos Casal Membro da Equipa Estoril 1 desde 1997. Entrámos na 

Equipa por convite de um Casal amigo, equipistas com longos anos 
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de vivência no Movimento. Ao longo   destes cerca de 15 anos, 

temos verificado um crescimento espiritual nos seus Membros, ao 

que pensamos, devido à dedicação e participação de todos, 

incluindo os dois Conselheiros Espirituais que nos assistiram desde 

então: os Reverendos Padres Avelino Alves e Paulino Mulamba que, 

com a sua ajuda e conselho, nos têm conduzido na procura do 

caminho certo da Luz e da Verdade. Aos nossos Amigos 

Conselheiros estamos muito gratos.                    

Os dois Casais (Soeiro e Vasconcelos), que pertenciam à extinta 

Estoril 3, e que  se  integraram  na  Estoril  1, sempre  mostraram  

grande  vontade  de  se  enriquecerem  e  de  evoluírem  

espiritualmente, o  que  a  todos  motivou  e  estimulou. 

Os temas seleccionados para estudo têm também contribuído para o 

nosso desenvolvimento espiritual. Este crescimento revela-se na 

vontade do cumprimento dos “ pontos concretos de esforço “ por 

parte dos nossos Casais. É com entusiasmo que se fala do nosso 

mentor – o Padre Caffarel -  que  nos  serve  de  Guia  através  dos  

seus  conceitos.  Tem sido sempre com muito entusiasmo e proveito 

que os Casais da Equipa têm participado em eventos diversos do 

Movimento, nomeadamente na Reunião Nacional da celebração dos 

50 anos em Fátima, nas reuniões anuais dos Casais Responsáveis, 

nas Formações e na inesquecível Reunião Nacional da Celebração 

dos 60 Anos da Carta Fundadora (a festa dos coloridos guarda-

chuvas …). 

Quanto ao desafio do Evangelho para este ano – “Vai e faz tu 

também o mesmo“, a ele nos entregamos dentro das nossas 

possibilidades, especialmente através de actividades na Paróquia, 

nos Familiares e junto  daqueles  que  nos estão  mais  próximos . 

A idade avançada e os problemas de saúde de três Casais da 

Equipa limitam actualmente a sua participação em actividades do 

Movimento, o que na leva a ponderar a continuidade da sua 

existência, situação de que já demos conhecimento aos 

Responsáveis. A Nossa Senhora, Nossa Padroeira, pedimos que 

nos abençoe e que ilumine e motive novos e jovens Casais que 

venham reforçar e engrandecer o Movimento.  
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Estoril 4 
 

A Espiritualidade conjugal como caminho para a 

santidade 

 

No bulício do dia-a-dia, quase que não há tempo para pensar. Desde 

pequenos somos “treinados” para viver como um e competir por 

objectivos. Para sermos melhores filhos, melhores alunos, melhores 

amigos. E, quando crescemos, a vida dos dias de hoje impõe-nos 

estas mesmas regras aplicadas ao mundo do trabalho e à 

sociedade. Querem que sejamos melhores pais, melhores 

trabalhadores, melhores em tudo. 

O papel que a religião, Deus e a busca por uma espiritualidade 

individual e em casal, coloca em nós, permite-nos um equilíbrio e um 

travão ao turbilhão diário a que estamos constantemente sujeitos. 

Parar para pensar, não apenas em nós próprios mas também no 

Outro, permite-nos melhorar também como pessoas mas acima de 

tudo como cristãos. 

Como casal, mas como indivíduos, vivemos por isso pautados por 

esta gestão de equilíbrios. Respondemos aos reptos que a 

sociedade nos impõe, mas não nos condicionamos aos ditames 

desta. Enquanto casal, paramos para pensar e repensar a nossa 

vida. Não apenas enquanto pessoas, mas também enquanto família, 

célula fundamental da sociedade. 

As ENS permitiram-nos também crescer nesta espiritualidade que 

procuramos. Sabemos que, enquanto casais, temos e buscamos 

uma espiritualidade própria, que nos faça sentir e estar mais perto de 

Deus, na procura da santidade.  

Sabemos igualmente que o desafio é enorme: compreender a 

proposta que Cristo nos trouxe, os desafios que esta impõe e 

que nos transforma e preenche. Recebemos o dom da Fé, o dom 

da vida e vivemos ou tentamos viver de acordo com o que nos foi 

ensinado, com o que apreendemos enquanto pessoas, enquanto 

casal, na busca da nossa própria espiritualidade. E porque esta 

consiste no desenvolvimento da vida divina que nos foi dada por 
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Deus, tal como na parábola dos talentos, cabe-nos desenvolve-la e 

multiplica-la.  

Temos as bases, temos as ferramentas. Às vezes não é fácil. O dia-

a-dia impõe-nos ritmos que não se compadecem com o tempo para 

pensar, para reflectir e para orar. Pensar em Deus e naquilo que Ele 

quer para nós. Mas enquanto casal, enquanto cristãos, enquanto 

membros das Equipas, com a ajuda de Maria nossa Mãe, temos 

tentado encontrar o nosso espaço e o nosso equilíbrio. No fundo, o 

nosso espaço no mundo. Dando exemplo para que, com o nosso 

esforço e contributo, possamos, pelo menos, tentar fazer a diferença. 

E pelo que vemos à nossa volta, acreditamos que fazemos isso. Um 

bocadinho de cada vez. 

 

Lisboa 36 

“Vivência da Espiritualidade Conjugal” 

A espiritualidade é o acolhimento dos dons do Espírito Santo que 

nos permitem viver a nossa vocação à Santidade, que é plenitude de 

Amor e Comunhão. 

A graça sacramental santifica o Matrimónio, pelo que a vida do casal 

é um caminho de santidade tendo Cristo sempre presente no centro 

do Amor, donde brota a espiritualidade conjugal como: 

        . dom que gera dever 

        . graça que gera exigência 

        . abertura ao Espírito que gera compromisso de vida. 

A espiritualidade conjugal é uma longa, persistente e atenta 

caminhada de vida, que se desenvolverá com um esforço contínuo 

de oração e de descoberta, escuta e reflexão da Palavra de Deus. A 

“Oração Individual, Conjugal e Familiar, a Leitura e Meditação da 

Palavra de Deus e o Retiro Anual” são na verdade pontos de esforço 
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que são sementes da espiritualidade, porque nos ajudam a um 

esforço continuado e persistente, de abertura de espírito e de 

conhecimento de Cristo, como indivíduos e como casal, levando-nos 

a praticar na vida do dia a dia - família, amigos, profissão, 

comunidade em geral – um comportamento de imitação da vida de 

Jesus e de aplicação da sua Palavra. 

O Dever de Sentar é importantíssimo porque proporciona em espírito 

de oração o dialogo profícuo, a análise calma e tranquila do passado 

recente, para corrigir os desvios, o planeamento do futuro próximo 

de todos os aspectos concretos do dia a dia do casal, o traçar do 

caminho a percorrer para o crescimento físico, intelectual e espiritual 

de cada um, do casal e da família, bem como as acções concretas a 

desenvolver para integrar o casal na família alargada e no seu meio 

social, profissional e cívico. 

A “Regra de Vida” é uma óptima ferramenta para trabalhar a 

persistência necessária a todo o esforço. 

O desenvolvimento da espiritualidade conjugal vai traduzir-se na 

abertura aos outros em acções concretas que, mesmo parecendo 

gotas de água, serão sempre comunicação entre as pessoas e 

pontes para transmitir a Palavra de Deus, levando a compromissos 

sérios com os outros e com a vida que nos rodeia. 

A vivência da espiritualidade conjugal é testemunho de um certo 

estilo de vida, deve ser luz de Deus e aproximar-nos do objectivo de 

Santidade como criaturas de Deus, vivendo segundo o Espírito de 

Jesus os nove frutos de Espírito: 

AMOR, ALEGRIA, PAZ, PACIÊNCIA, BENIGNIDADE, BONDADE, 

FIDELIDADE, MANSIDÃO e AUTODOMÍNIO. 

Esta será uma maneira de os casais porem em prática as palavras 

de Jesus propostas para o encontro deste ano:  “VAI e FAZ TU 

TAMBÉM o MESMO” 
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São Pedro e São João 1 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

A minha mulher e eu visitámos Assis a caminho de Medjugore. Ali e 

aqui não largávamos a mão do outro. E isto foi notado. Os meus 

cabelos brancos condiziam com a frescura da Anita. É que ela ainda 

que de aparência frágil era, e é, muito robusta interiormente. 

Ela é e sempre foi para mim a mini a "bengalinha". Se a falta de 

visão dela me obrigava a dar-lhe o braço para não cair, a sua 

espiritualidade era o meu apoio para meditarmos junto de imagens 

de santos. 

Assis é bonito em tudo e a sua religiosidade convida-nos à oração. 

Rezamos na Igreja do Loreto e do milagre que ali se operou.  

Saímos de Assis no dia em que a Anita fazia anos. O que é que eu 

lhe podia oferecer para, mais uma vez, lhe dar o testemunho do meu 

amor? Era dia de feira de rua junto ao hotel em que ficámos. Havia 

lá uma banca de flores, sentia-me com sorte. Comprei um vaso com 

cíclames e pedi a alguém para a guardar até estarmos no autocarro 

a caminho do Adriático. Na primeira oportunidade fui ao microfone e 

para espanto dela e de todos, comecei a cantar o parabéns-a-você. 

Ela ficou feliz com aquela prenda simbólica e os nossos 

companheiros murmuravam do testemunho que íamos dando. 

Também gostaria que o meu marido e eu fôssemos assim... ouvimos 

aqui e ali. 

"Vai e Faz Tu Também o Mesmo". O centro da vida cristã não está, ou 

não está só, no cumprimento das práticas religiosas e nos atos de 

culto. O Padre Caffarel disse que a vida cristã não é somente 

adoração, louvor e ascese. O fundamental, o central da vida cristã, 

está no amor, na união, na caridade que é o amor que Deus cria e 

provoca em nós. É aumentar a presença do amor em nossa vida, 

diminuindo o peso do egoísmo. Talvez esse seja o modo mais fácil de 

percebermos em que altura estamos. Quanto menos domina em nós o 

egoísmo, tanto mais dominará em nós o amor de Deus. 
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O murmurar dos nossos companheiros de viagem, nos quais se lia a 

satisfação pelo nosso amor, não era mais do que "as sementes da 

Espiritualidade Conjugal" que íamos deixando cair. 

A nossa caminhada como membros das Equipas de Nossa Senhora 

e a experiência noutros movimentos de Igreja tornou-nos "fermento 

na massa". É por isso que precisamos de discernir continuamente os 

sinais dos tempos para descobrir a nova realidade e as 

necessidades que ela implica, procurar a inspiração para viver os 

desafios. 

Atravessámos o Mar Adriático num Ferry durante uma noite. Só o 

nosso cansaço nos deixou dormir, pois o barulho era imenso. 

Desembarcámos em Split e de autocarro chegámos a Medjugore, na 

Croácia, o destino da nossa peregrinação. 

Aqui sentimos a presença de Nossa Senhora. Fizemos caminhadas 

que não sabíamos poder fazer... 

Graças a Deus que nos permitiu estarmos os dois juntos a rezar. 

(Testemunho de um casal, assumido pela equipa) 

 

 

 

Sector Cascais D 
 

 
 
São Domingos de Rana 1 

 

Esperamos que não fiquem desiludidos, pois a longevidade da 

equipa não contem em si o estatuto da perfeição, mas foi com  

empenho que fizemos a reflexão sobre o tema proposto. 

A espiritualidade pessoal é o meio  através do qual  o crente se 

relaciona com Deus.    

A espiritualidade conjugal é parte integrante da vida de um casal e a 

sua vivência manifesta-se em todos os momentos, ao deixar 

transparecer essa dimensão transcendente que resulta das suas 
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convicções religiosas e que se torna perceptível para todos os que 

com ele, casal, se relacionam. 

Tal como o padre Caffarel tão bem sintetizou a nossa dimensão 

espiritual manifesta-se  “na  família, na profissão, na cidade”, porque 

em todas as nossas  actividades transparece  por vezes até de 

forma inconsciente essa relação de confiança e amor que liga os 

casais a Deus 

A espiritualidade conjugal  é pois, o resultado de um  de percurso 

que se faz a dois, que por vezes não caminham a par  e por isso é 

necessário encontrar os meios que facilitem essa comunhão dos 

cônjuges. 

Para que a sua actuação no mundo seja profícua o casal tem que 

aperfeiçoar e crescer nessa relação com o Senhor através dos 

meios que o Movimento das equipas de Nossa Senhora põe à nossa 

disposição. São eles os “ Pontos Concretos de Esforço. 

Consideramos importantes todas as regras propostas pelo 

Movimento porém, umas são mais adequadas a cada um, 

individualmente, e outras  exigem o empenho dos dois cônjuges, 

ainda que cada um possa ter uma forma diferente de as utilizar. 

Como actividades especificamente do casal salientamos a Oração 

Conjugal,  o Dever de se Sentar e o Estudo do Tema, embora se 

possam acrescentar, porque utilizados por alguns em conjunto, a 

Regra de Vida e a Meditação. 

A oração conjugal parece-nos  um momento importante da 

espiritualidade conjugal, e é um poderoso contributo para o 

aperfeiçoamento da vivencia da fé em  casal.  Mas, no casal, há por 

vezes formas diversas de encarar a oração.  

Se para uns há uma grande facilidade  nessa partilha da conversa 

com Deus, para outros a oração é um momento de grande 

interioridade e até de silêncio, sendo a conjugação destas duas 

formas de expressão por vezes difícil de ultrapassar. 

Neste caso o casal terá que encontrar uma forma que faça da 

oração conjugal um momento positivo e não uma frustração. 

O dever de sentar foi sempre uma regra relativa mente fácil de pôr 

em prática pelos membros da nossa equipa,   talvez pela facilidade 

que temos em “conversar “ em casal. É neste encontro que podemos 



 

 

64 

 

analisar aqueles aspectos da nossa vida que necessitam de 

mudança ou de aperfeiçoamento, em que confessamos as nossas 

falhas e  as nossas dificuldades, mas onde também  nos   alegramos 

com todas as coisas boas que nos foram concedidas e projectamos 

a esperança de nos tornarmos melhores. É pois um momento para 

aprofundarmos a espiritualidade conjugal que certamente se irá 

reflectir na vivência do dia a dia.  

Também o estudo do Tema, pelo empenho e reflexão que obriga é 

um ponto concreto de esforço importante para a dinamização da 

espiritualidade conjugal. 

Mas, para aqueles em que a oração conjugal por vezes se torna num 

fracasso porque não sentem que esses momentos sejam 

dinamizadores da sua fé, há outra regra que pode ser importante 

para alguns.   Referimo-nos à Meditação.  

A Meditação pode ser uma reflexão conjunta sobre um texto ou uma 

simples frase em que cada um manifesta a importância desse 

momento para o crescimento na fé. Mas, a meditação pode ser 

também deixarmo-nos absorver por uma peça musical ou  

extasiarmo-nos perante uma paisagem que nos enleva e faz falar a 

alma no louvor à Criação. 

Nesses instantes temos consciência  da paz que nos pode encher e 

nos leva a ser melhores, mais tolerantes a ver com um olhar 

amoroso tudo isto que foi posto à nossa disposição para ser amado 

e preservado. A estes instantes pode chamar-se Oração 

Por último, a Regra de Vida pode igualmente ser utilizada em 

comum quando o casal pretende, na sua dualidade atingir um 

mesmo objectivo  e tornar-se por essa razão um meio para que a 

nossa vida se torne mais cristã. 

Assim, o casal equipista pode manifestar em cada uma das 

actividades do quotidiano a vivência da sua espiritualidade enquanto 

casal, pelo seu exemplo, pela sua alegria, pela forma como aceita as 

vicissitudes com que se defronta, pelo modo  como acolhe,  com 

compreensão, a diversidade de ideias dos membros da sua família, 

dos seus amigos  e de todos com quem se cruza e ser uma luz de 

esperança dando testemunho do seu amor que nasce 

directamente da fonte do amor de Deus. 



 

 

65 

 

São Domingos de Rana 3 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Temos fortes dúvidas no âmbito da vivência da espiritualidade 

conjugal, sobre se seremos testemunho que dê “luz boa” neste 

mesmo âmbito. 

Se admitirmos que normalmente estamos bem unidos a abordar no 

dia a dia uma parte de acção prática com gosto e à vontade que 

contempla atitudes e gestos úteis aos amigos e familiares e porque 

não, bastas vezes, aos que não são das nossas relações, aqui sim 

sentimos de forma gratificante um alegre estado de “alma”. Em 

sequência, as nossas orações diárias aparecem sem peso rotineiro e 

com alegria. 

Começamos assim a nossa reflexão para mais facilmente dizermos 

que após terminar a nossa equipa, todos sentimos (isto sabemos 

porque mantemos permanente ligação entre os casais) que foi esta 

boa raiz de vida “experimentada” ao longo dos 17 anos, como é bom 

seguir os caminhos do Senhor, lembrando a parábola do samaritano 

na sua conclusão, “vai e faz tu o mesmo “. 

Portanto o ponto forte da nossa análise em casal diz-nos que o 

Movimento das ENS é a “luminosa rampa” de prática de vida 

que nos consciencializa como bem melhor ajudar o nosso irmão 

e igualmente rezarmos de forma livre e alegre, sem peso de rotina 

mecânica como tantas vezes acontecia. 

Está ainda bem fresco e a magoar o sentimento de perda da nossa 

querida equipa, mas também paralelamente sentimos que tudo o 

que foi vida no seio da equipa, nos preparou para enfrentarmos em 

casal os dias da vida que o Senhor nos venha a permitir usufruir. 

Terminamos esta pequena reflexão com alegria porque vamos hoje 

partilhar de uma noite de oração, em casa da Maria João e Duarte 

Henriques. Estamos assim a usufruir sempre de tudo que de bom o 

Movimento acarreta e presenteia, pois sabemos bem que o Espírito 

Santo estimula com Amor, todas estas iniciativas.A nossa equipa de 

vida. 
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São Domingos de Rana 5 
 

Reflexão sobre a Espiritualidade Conjugal 
 

O Pe. Henri Caffarel apresenta a Espiritualidade Conjugal como 

sendo “a arte de viver no estado do casamento toda uma vida 

cristã conforme os desígnios de Deus”. A Espiritualidade Conjugal 

estreita os laços entre Deus e o próprio casal, capacitando os 

cônjuges ao reconhecimento de que o Amor Conjugal é uma 

extensão do Amor Divino e por isso merece todo o empenho, afeição 

e dedicação por parte daqueles que o tomam sobre si. 

Amar alguém é, como escreveu Feliciano Blásquez, dizer-lhe “Tu 

não morrerás”. Ou seja, a tua vida para mim é tão importante que a 

minha vida só tem sentido se for tua! 

O amor é essencialmente encontro. Este encontro, repetido em cada 

dia, milhares de vezes em cada ano, e sempre novo, sempre como o 

primeiro, que faz tremer as pernas e arrepia, mas que nos faz 

imensamente felizes. Porém, o encontro do casal nem sempre é 

fácil, por mais romântico e sincero que seja. A vida está repleta de 

dificuldades que são para vencer, que só têm sentido se forem 

ultrapassadas porque são sempre um meio para chegarmos a um 

fim engrandecido. 

O Lar Cristão deve ser uma Escola onde se aprende a amar 

verdadeiramente e esta aprendizagem é impossível sem a vivência e 

a prática de uma Espiritualidade Conjugal encarnada. O Amor 

Conjugal deve ser um anúncio explícito do Amor apaixonado de 

Deus pela humanidade. 

O caminho da verdadeira vida espiritual será viver o matrimónio 

segundo a Lei de Deus e os seus princípios que se resumem e 

fundamentam no AMOR. A Espiritualidade Conjugal é muito mais do 

que atos litúrgicos, são sobretudo atitudes que se resumem a uma 

consciência: “somos cristãos, somos de Cristo e existimos para Ele”. 

Ou como diz o poema “Juramento” de Miguel Trigueiros: "Só um do 

outro, e os dois de DEUS!" 
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Que Deus nos acompanhe e que o Espírito Santo nos ilumine nesta 

caminhada! 

 

 

Tires 1 
 

Espiritualidade Conjugal 
 

Conforme nos foi solicitado, tentámos em Equipa, avaliar sobre o 

crescimento espiritual que fomos adquirindo ao logo da nossa 

caminhada. Somos uma equipa com 26 anos de vida. Os 3 casais 

que vêm do início, são unânimes em afirmar que apesar da sua 

inserção na Igreja pelo baptismo e de católicos praticantes, foi 

graças à sua entrada nas ENS que cresceram no seu conhecimento 

da Fé e no conhecimento de si mesmos e da sua vida de casal 

cristão.   

Aprenderam com Maria, a intuir mais a sua missão de casal cristão, 

de pais e educadores da Fé. Porque mais evangelizados, sentiram-

se mais Igreja Doméstica, mais felizes e alegres para levar Cristo ao 

seu ambiente de trabalho e aos que de alguma forma com eles 

contactavam. Aprenderam a ultrapassar ou a contornar os 

obstáculos da sua vida de casal, à luz da Palavra de Deus e dos 

ensinamentos dos diversos Temas que lhes eram propostos ao 

longo dos anos.  

Os dois casais que entraram posteriormente são da mesma opinião. 

Lamentam não ter encontrado as ENS mais cedo pois teriam tido 

outra vivência espiritual a dois. 

Os Pontos de Esforço que somos chamados a concretizar, o Dever 

de Sentar (sempre o mais difícil de realizar), e o Retiro a que somos 

convidados todos os anos, dá-nos uma dimensão cristã da vida mais 

aberta à comunidade, ao próximo e a uma visão global do mundo 

que nos rodeia. 
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Tires 2 
 

A Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Na Tires 2, desde os seus tempos de pilotagem, os PCE sempre 

foram apresentados e encarados por todos, como caminho e 

instrumentos para uma autêntica vivência da Espiritualidade 

Conjugal. 

Nos sete casais que iniciaram juntos esta longa jornada, tal como na 

parábola do semeador, foi diferente o germinar da semente deitada 

pelos nossos caríssimos Milu e Manuel Fernandes e pelo nosso 

saudoso Padre Agostinho. Os solos eram diferentes, como diversas 

eram as experiências de vida conjugal e de Igreja, de cada um deles.  

Houve aqueles que tinham uma actividade pastoral tão intensa que a 

harmonia conjugal se ressentiu e as exigências da vida de equipa 

foram demasiadas para eles.  

Outros, com graus de maturidade diversos, foram crescendo, 

procurando saídas, confiando-se à proteção da equipa e dos seus 

sucessivos Assistentes. 

Ao fim destes 25 anos de vida equipista, as raízes deitadas pela 

vivências dos PCE, uns mais fáceis de cumprir outros mais 

dificultosos, foram penetrando cada vez mais fundo nos nossos 

corações, produzindo frutos de graças para nós, para as nossas 

famílias e para aqueles com quem convivemos.  

Desses frutos, salientamos a benção dos nossos filhos, um dos 

quais sacerdote, outro missionário leigo, quase todos empenhados 

em movimentos e serviços na Igreja. 

Decerto que tem havido incidentes de percurso, os mais dolorosos 

sem dúvida a perca do nosso 1º Assistente Espiritual e de um casal 

muito querido de todos. Porém, todos sentimos que eles, lá de junto 

do Pai, estão velando por nós e dando-nos forças para não desistir 

face às dificuldades. Também foi difícil ver abandonar a equipa, dois 

casais que não conseguiram acompanhar o ritmo, um no início do 
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caminho, outro já numa fase bem mais adiantada, continuando, não 

obstante, a manter laços de amizade com os restantes casais. 

A fase actual tem algumas dificuldades acrescidas, com o peso da 

idade, das muitas tarefas e até de um certo desgaste nas relações, 

tanto conjugais como em equipa, da sensação de, “já não dá para 

recomeçar” e que não vale a pena insistir naqueles PCE que se 

mostram mais difíceis de cumprir. 

Queremos acreditar que, com a ajuda e o exemplo de Maria, que 

nunca desistiu, mesmo nas circunstâncias mais adversas, com a 

inspiração e orientação de Cristo, pela sua Palavra e também com o 

apoio espiritual do nosso actual Assistente, Padre Agostinho Brígido, 

iremos superar mais esta etapa e continuar na conquista de uma 

audaciosa e verídica “Espiritualidade Conjugal”, rumo à santidade! 

 

 

Tires 3 
 

Como casais cristãos unidos pelo sacramento do matrimónio que 

somos, sabemos que Cristo é uma presença constante nas nossas 

vidas. Sempre tivemos consciência que devíamos dedicar parte do 

nosso tempo, à nossa vida espiritual. A entrada para as Equipas de 

Nossa Senhora (ENS) permitiu--nos descobrir enquanto casal uma 

nova espiritualidade o que trouxe para a nossa relação uma melhor 

maneira de viver a vida e uma melhor intimidade. O espírito alimenta-

nos e faz das nossas dúvidas e fraquezas momentos de 

aprendizagem e reflexão, com os quais ajudam a remover os 

obstáculos (que por vezes nos separam) e reforçam o compromisso 

de renovação para a vida. Apesar do caminho para este compromisso 

não ser fácil, como casal cristão apercebermo-nos que Ele também 

caminha ao nosso lado, reconforta-nos e dá-nos forças para 

ultrapassarmos todos os obstáculos.  

Quando integramos o movimento ENS fomos assim 

aprofundando e enriquecendo a nossa espiritualidade conjugal. 
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Em momentos, como reuniões mensais da equipa, encontramo-nos 

com Cristo através do diálogo e da troca de experiências com os 

outros casais. Os temas de estudo também passaram a ser uma 

ajuda para enfrentarmos os problemas das nossas vidas familiares, 

na nossa comunidade e nos nossos locais de trabalho. Começámos 

então a dar sempre o testemunho de Cristo em que acreditamos, 

iniciámos a oração em casal, que se tornou numa prática diária.  

Aprendemos nas ENS que não há vida cristã sem 

exigências, graças à caminhada ao longo destes anos entre casais 

de Equipa (s), sacerdote e com as bênçãos de Maria. É com esta 

força que vem de Cristo, que está no meio de nós sempre que o 

invocamos, nas reuniões e nas orações diárias e leituras da palavra 

que conseguimos construir esta comunhão íntima de corpo e de 

espírito, que vai fortalecendo de maneira responsável com toda a 

família e comunidade, aos quais procuramos transmitir uma 

formação humana cristã. Procuramos viver a fidelidade, o perdão e a 

reconciliação. Com respeito, confiança um no outro sabemos 

escutar, dialogar e juntos procuramos a melhor solução para os 

problemas do dia-a-dia, acreditando sempre que Cristo nos aponta o 

melhor caminho.  

Que o amor fortalecido pela graça do sacramento do 

matrimónio, seja sempre cada vez mais forte do que todas as 

fraquezas e crises por que passam as famílias.  

“E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao final dos tempos.” (Mt 

28, 20) 

“Não vos acomodeis a este mundo. Deixai-vos a transformar.” (S. 

Paulo aos Romanos) 
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Tires 5 
 

O contributo das Equipas de Nossa Senhora na espiritualidade 

conjugal: 

 

Entrega 

Querer 

Unir 

Igreja 

Partilha 

Apoiar 

 

Nós 

Oração 

Santidade 

Sim 

Amizade 

 

Sentimento 

Esperança 

Nascer 

Humildade 

Ouvir 

Rezar 

Amar 

 

Tolerância 

Itinerário 

Retiro 

Esforço 

Sacrifício 

 

Caminho 

Intimidade 

Nossos filhos 

Casamento 

Oferece 
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Sector Oeiras A 

 

 
Caxias 1 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Ao longo destes anos, em diferentes momentos, mais ou menos 

intensos, temos sentido a presença de Deus como companheiro da 

nossa caminhada para a santidade. Esta vivência tem-nos tornado 

mais ricos como casal. “Deus está em mim, Deus está no meu 

cônjuge” esta certeza permite-nos tentar ultrapassar os obstáculos, 

as inconstâncias e as dificuldades da vida, pois tudo muda mas o 

amor de Deus e a sua presença é uma constante. Tal facto leva-nos 

a explorar novos caminhos sempre com o sentimento de que nada 

devemos temer. 

Deus fala-nos, mas é preciso escutar. No seio da família, com a 

demanda do trabalho e as rotinas aceleradas, estamos envoltos em 

muito ruído por isso, ter tempo para, enquanto casal, reflectir e falar 

com Deus, torna-se fundamental. Como estar e escutar Deus? 

Orando, lendo e reflectindo sobre o evangelho, sendo participativos 

na nossa comunidade, contemplando e agradecendo a Deus a graça 

pela nossa família, acordando pontos de esforço que nos tornam 

como casal mais fortes e próximos de Deus. 

Por vezes a caminhada não é fácil mas, com espírito de entreajuda, 

o ruído não toma conta da nossa vida. Juntos, crescemos em Deus. 

Como dizia o poeta António Machado “Caminhante, não há caminho; 

faz-se caminho a caminhar” e os pontos concretos de esforço são 

sinais orientadores e impulsionadores da caminhada em casal. 

 

Na descoberta da espiritualidade conjugal importa não impor 

mas apenas propor, aceitar as certezas e as incertezas do outro, 

tentando, sempre, entender o projecto que Deus quer para nós. 
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Por outro lado, a vivência em casal não deverá impedir, mas antes 

complementar, uma vivência individual para Deus. 

A espiritualidade conjugal implica uma entrega total do corpo, 

da alma, do coração numa aventura magnífica a dois mas 

sempre com a presença de Deus. 

 

 

Lisboa 56 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 
A nossa Equipa é muito antiga. Os casais de origem já estão todos 

no Céu e os casais que constituem actualmente a equipa têm 

algumas limitações de saúde e de idade. 

Nos anos de maior dinamismo da nossa equipa, sempre vivemos o 

espírito das ENS com grande entusiasmo. Os pontos concretos de 

esforço eram partilhados em todas as reuniões e vividos 

intensamente pelos casais na sua vida diária. Fazíamos recolecções 

mensais e todos participavam no Retiro anual. A oração e meditação 

diárias (pessoal, conjugal e familiar) eram particularmente vividas. A 

Espiritualidade Conjugal, estimulada pelo ideal das ENS, 

orientava a caminhada de cada casal. No início de cada ano de 

trabalho, partilhávamos uma a duas semanas de férias em comum 

na Beira Alta, em que passeávamos, jogávamos, conversávamos 

muito e ainda rezávamos diariamente o terço e as vésperas e, 

baseando-nos no Balanço do ano anterior, planeávamos o trabalho a 

desenvolver no ano seguinte. 

Com a incapacidade e a partida dos casais da equipa inicial, foram 

entrando casais, ligeiramente mais novos que se integraram bem na 

vivência e no espírito da equipa. 

Durante vários anos a equipa continuou a ser muito participativa em 

todas as actividades do Movimento, correspondendo à riqueza e 

força espiritual recebidas. 

Os casais que presentemente constituem a equipa mantêm um 

forte desejo de caminhada espiritual. Todos procuram nas 
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reuniões mensais partilhar as suas dificuldades e esforços e 

entreajudar-se na caminhada – aceitando conscientemente as suas 

limitações. 

 

 

Nova Oeiras 2 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Respondendo ao desafio da pergunta “em que é que o nosso 

Movimento nos tem ajudado na vivência da espiritualidade conjugal 

como caminho para a santidade”, devemos dizer que não tem sido 

fácil a resposta. 

O nosso caminho de conversão implica um conhecimento profundo 

do nosso ser, do nosso pecado. Quanto mais transparente for o 

casal, melhor se pode conhecer, compreender e ajudar. 

Nesse conhecimento os P.C.E´s, “verdadeiras sementes de 

espiritualidade conjugal”, têm sido um auxiliar precioso. De 

facto constatamos que se há áreas em que os dois elementos do 

casal se conhecem perfeitamente, outras há em que cada um se 

conhece melhor, outras áreas em que um dos elementos 

desconhece sobre si próprio mas que é percebido e conhecido pelo 

outro elemento do casal e há mesmo aspectos do nosso interior que 

todos desconhecemos, com excepção do Senhor. 

Assim tem sido, através da oração individual, da oração conjugal e 

do dever de se sentar que cada vez mais temos aprofundado o 

nosso conhecimento mútuo. 

A meditação da Palavra de Deus tem-nos ajudado principalmente no 

conhecimento daquele que é o Caminho, Verdade e Vida e do 

conhecimento do que devemos de ser e não somos. 

Assim deste conhecimento resulta uma procura assídua da vontade 

de Deus e a descoberta da verdade sobre nós mesmos. 

Não nos podemos esquecer que para além da Oração conjugal e do 

Dever de se sentar, tem sido o Retiro um meio privilegiado de 

encontro e comunhão. 
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Por fim, mas não por ser menos importante, a Regra de vida. Se 

compararmos a subida de uma escada com o caminho que conduz 

ao Senhor, então cada degrau que subimos é o resultado do 

cumprimento da Regra de vida. Quanto mais a adoptarmos mais nos 

aproximamos do Senhor e da sua glória, que é a nossa salvação. 

Em conclusão: o nosso Movimento tem-nos propiciado o 

conhecimento de três atitudes de vida que ajudam à nossa 

conversão. Para o assumir destas atitudes tem sido fundamental a 

assunção das P.C.E`s, bem como a vida em Equipa e a assiduidade 

ao sacramento da Eucaristia. 

 

 

Nova Oeiras 4 
 

Espiritualidade Conjugal 
 

Há algum tempo atrás ouvimos uma frase, que definia um casal como 

“duas capacidades finitas de amar que se encontram com duas 

necessidades infinitas de ser amado”. A espiritualidade conjugal 

consiste, para nós, nesta busca permanente do alcance do 

equilíbrio entre este nosso desejo interior de ser feliz e o 

reconhecimento desta capacidade limitada de fazer o outro feliz. Só 

na Trindade Santa - relação forte entre o criador do Amor, o anunciador 

do Amor e o inspirador do Amor - encontramos a força e o consolo 

desta busca incessante de sermos felizes à maneira de Deus – a 

Santidade. 

Daquela relação e tensão recíprocas nasce frequentemente o 

ingrediente mais relevante e também o mais regenerador: a 

reconciliação. Na busca incessante de ultrapassar as tensões 

recíprocas resultantes das naturais diferenças entre perfil feminino e 

masculino, é essencial o respeito da liberdade do outro, preservando a 

sua identidade, reconhecendo que ninguém é “dono” de ninguém. 

Espiritualidade conjugal no movimento das ENS. 

Deus, que é Amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. 

Criando o homem e a mulher, chamou-os, no Matrimónio, a uma íntima 
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comunhão de vida e de amor entre eles, “de modo que já não são dois, 

mas uma só carne” (Mt 19, 6). Integrámos as ENS para nos ajudar a 

crescer espiritualmente enquanto casal, através dos pontos concretos 

de esforço, do aprofundamento da fé pelo estudo do tema, da partilha 

de experiências com os outros casais, e da ajuda do conselheiro 

espiritual. 

"A organização poderia ser diferente, a pedagogia, as funções dos 

quadros poderiam ser modificados, que as ENS não seriam 

radicalmente transformadas; mas se a espiritualidade conjugal fosse 

suprimida ou substituída por outra espiritualidade do tipo 

monástica ou do tipo celibatária, era o fim do Movimento. Tudo 

perderia o seu sentido: pedagogia, enquadramento, obrigações... é que 

tudo isso só tem sentido se relacionado com a espiritualidade conjugal". 

(Padre Caffarel, Conferência sobre "O carisma do Movimento", Carta 

Mensal nº 14 Março/Abril 1997). 

Conjugal: o homem e a mulher ao se unirem em matrimónio adquirem 

uma identidade nova, em que deixam de ser dois para serem um só. 

Embora não percam a identidade individual, assumem que as decisões 

passam a ser tomadas em conjunto, e que as suas vidas passam a 

depender um do outro. 

Espiritualidade: o mesmo no que diz respeito à espiritualidade. A vida 

espiritual tem como fim o amor a Deus e ao próximo. E esse caminho 

leva a uma vivência conjunta de um crescimento desse amor. As ENS 

propõem-nos um método que ajuda o casal através da oração conjugal, 

da regra de vida e do dever de sentar, que só fazem sentido sendo 

vividas em função da felicidade do outro. Em resumo, espiritualidade 

conjugal é um modo de viver que leva à vivência do sacramento do 

matrimónio através do amor total. “Deus é amor, e quem permanece 

no amor permanece em Deus e Deus nele” (1 Jo 4, 16). 

 

 

Oeiras 1 
 

Pedem-nos para escrevermos sobre  

“-» Os Pontos concretos de Esforço: 
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 Como “Sementes da Espiritualidade Conjugal”  

 Como fonte e inspiração para viver os desafios e as 

condicionantes com que nos deparamos. 

 Como força que nos permita ousar o desafio do 

Evangelho proposto para este ano: “Vai e Faz Tu 

Também o Mesmo”. “ 

 

Deixamos aqui algumas pistas. 

 

Do poeta Reinaldo Ferreira 

 

“Mínimo sou, 

Mas quando ao Nada empresto 

A minha elementar realidade, 

O Nada é só o resto.” 

 

Os Pontos concretos de Esforço têm o seu suporte na 

consciência de que somos diferentes do Nada.  

Tomar consciência de que somos alguma coisa e que essa 

alguma coisa pode ser valorizada é o passo seguinte. 

Os Pontos concretos de Esforço, devem ser orientados para 

nos conduzirem a uma valorização do Ser e, como Casal, à 

valorização do Amor Conjugal. 

 

Aqui ficam algumas pistas para descobrirmos e orientarmos 

os nossos esforços: 

 

i. Pobreza  

• Pobreza como uma atitude interior confrontada 

com a afirmação de Jesus: 

• «Mt 19,21 -Se queres ser perfeito, vai, vende o 

que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um 

tesouro no Céu; depois, vem e segue-me.» 

ii. Obediência 

• Obediência  como uma atitude interior 

confrontada com a afirmação de Maria: 
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• Jo 2, 5 -Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o 

que Ele vos disser!» 

iii. Sexualidade 

• Sexualidade como uma atitude interior 

confrontada com a afirmação de Jesus:  

• Mc 10, 8 - e serão os dois um só. Portanto, já 

não são dois, mas um só. 

Atingir este ideal sozinhos com o Senhor, como sabemos, não é 

fácil.  

Atingir este ideal com o cônjuge e o Senhor, começa a ser mais fácil, 

mas ainda assim é difícil. 

É aqui que a Equipa e a Igreja podem dar uma ajuda. A entreajuda e 

o testemunho tornam-se fundamentais e animam-nos a progredirmos 

nos nossos esforços.  

Porém, há tantas pedras pelo caminho….Mas como diz o poeta 

Fernando Pessoa…. 

“Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas 

vezes, 

mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do 

mundo. 

E que posso evitar que ela vá a falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de 

crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

se tornar um autor da própria história. 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

um oásis no recôndito da sua alma. 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 
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É ter coragem para ouvir um 'não'. 

É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que 

injusta. 

Pedras no caminho?· 

Guardo todas, um dia vão construir um castelo...” 

O desafio do Evangelho proposto para este ano: ”Vai e Faz Tu 

Também o Mesmo” bem poderá ser o de construirmos, com as 

pedras do caminho, um castelo, um castelo de Amor para o Reino do 

Amor.  

 

Paço de Arcos 2 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

A espiritualidade é, como definiu o Pe. Caffarel, um sentimento que 

tem por objeto a vida cristã e os meios que levam à sua santidade. 

Bem vivida em casal, a dimensão da espiritualidade ganha um 

expoente maior na justa medida em que os dois - homem e mulher - 

procuram encontrar Deus a partir das suas espiritualidades 

individuais, colocando-as em comunhão no caminho que é 

percorrido em comum. 

Assim, cada um individualmente torna-se responsável e 

corresponsável pela Santificação do outro. 

Naturalmente, esta vivência não se reduz nem se fecha à oração 

individual ou em casal.  

Antes, desenvolve-se principalmente na família, no emprego, nas 

comunidades onde estamos inseridos. Para tal, temos de nos apoiar 

num suporte.  

Nisto, as equipas de Nossa Senhora, através do seu fundador, Pe. 

Caffarel disponibilizam-nos uma ferramenta fortíssima que devemos 

aproveitar. 
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Ao trabalharmos os pontos concretos de esforço, desenvolvemos 

atributos que nos permitem não só abrirmo-nos a nós próprios, como 

podemos “contagiar” com quem partilhamos a vida e assim, 

entregarmo-nos mais a Deus. 

Não é um processo estanque. É dinâmico e progressivo na medida 

em que, face à supressão das barreiras que vamos vencendo, nos 

vamos tornando mais exigentes, mas mais fortalecidos. 

Entregues à força do Espírito Santo, apoiados no Amor de Nossa 

Senhora, vamos em casal, descobrindo também a intensidade e 

desprendimento do Amor de Deus. 

E é esta a grande descoberta da espiritualidade conjugal, em 

que dois seres, fundidos pelo matrimónio cristão, reúnem no 

seio comum, dois amores - o amor do casal e o amor dos dois a 

Deus - e desta vivência estabelecem o caminho a percorrer em 

busca da santidade. 

A forma do casal cristão saber conviver com as exigências da vida 

cristã, implica que o casal encontre o justo equilíbrio entre o físico e 

o emocional, o mental e o espiritual, pois é a partir desse equilíbrio 

que o homem e a mulher se potencializam na espiritualidade 

conjugal. 

 
 
Paço de Arcos 5 
 

Espiritualidade Conjugal 
 

“O casamento é um sacramento permanente, que se alimenta do 

amor dos esposos e da presença de Deus neles.” 

Pegando nesta frase cabe-nos refletir sobre o amor de Deus em nós 

e por nós. 

Ao termos sido chamados para pertencermos às ENS e fazermos a 

nossa caminhada à luz de uma espiritualidade conjugal, percebemos 

que não basta o nosso amor conjugal vivido por cada casal. É 

necessário alimentá-lo todos os dias, por forma a crescermos no 

amor, na verdade e na vontade real e cristã de vivermos e de 
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levarmos a todos os que nos rodeiam uma vivência cristã do 

matrimónio. 

Para que tal aconteça, os pontos concretos de esforço têm-nos 

ajudado na caminhada. Através deles conseguimos progredir na 

nossa relação com o cônjuge, com os outros membros da equipa e 

com Deus. 

Quanto à oração pessoal os diferentes casais têm formas diferentes 

de o fazer, no entanto, ao longo dos anos em equipa é um dos 

pontos que tem vindo a melhorar, através da concretização deste 

PCE, vamo-nos apercebendo qual a vontade de Deus a nosso 

respeito o que vai pedindo a cada casal e à equipe. 

A palavra de Deus que nem sempre foi muito conseguida por parte 

de todos os casais, hoje é talvez a nossa grande melhoria, ou 

através da liturgia diária ou do evangelho quotidiano ou na 

preparação de alguma reunião da comunidade paroquial em que 

cada casal se encontra. Ela ajuda-nos a procurar a verdade sobre 

nós mesmos. 

A oração conjugal embora muito rica nem sempre é o PCE mais bem 

conseguido é aquele que todos nós ainda temos um grande caminho 

a percorrer (graças a Deus!), no entanto, todos fazemos oração 

familiar que constitui um momento importante em todas as famílias 

da equipa. É para nós um momento de encontro e comunhão. 

A Regra de Vida representa para nós o “lembrete” que somos muito 

vulneráveis e esquecidos, precisamos de ter regras que nos ajudem 

a crescer espiritualmente, humanamente e sobretudo despojados 

daquilo que não interessa levar para a caminhada. Ajuda-nos a 

centramo-nos no essencial. 

O dever de se sentar, bem feito, mal comparado, é o mesmo que o 

sacramento da penitência. Conseguir dialogar em casal sob o olhar 

terno e compassivo de Deus, deixando que o Espírito Santo atue e 

que Jesus faça dos nossos receios, alegrias, angústias e 

preocupações a Sua própria oração diante do Pai, que nada lhe 

nega é um dos PCE que nos tem ajudado bastante em casal a 

crescer no amor mútuo e ao próximo. 

Por último, o retiro é a vivência ao longo de um fim-de-semana de 

todos os PCE. Nós vamos neste mês, fazer um retiro só da equipa. 
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Temos de para e de refletir sobre nós: enquanto casais, enquanto 

equipa de Nossa Senhora e enquanto membros de diferentes 

paróquias. 

Temos vivido a nossa espiritualidade conjugal também nas nossas 

comunidades. Conforme aquilo a que nos sentimos chamados temos 

vindo a colaborar como chefes de escuteiros, catequistas, ministros 

da comunhão, membros do CPM. 

Atualmente, um dos casais está empenhado num projeto para casais 

recentemente casados que não estejam ainda integrados na Igreja 

ou em algum movimento. Este projeto surgiu do facto de nos termos 

apercebido em conjunto com outro casal, também ele membro da 

ENS que muitos casais fizeram a sua aproximação à Igreja quando 

participaram no CPM. Após um inquérito no final dos CPM’S, alguns 

dos participantes demonstraram interesse em participar ativamente 

na Igreja. No entanto, não sabem como fazê-lo e em alguns casos, 

têm um grande desconhecimento do que a Igreja tem para lhes 

oferecer. 

Cada casal à sua maneira vai encontrando a forma mais adequada 

de viver a espiritualidade conjugal, na certeza porém que os PCE 

nos ajudam e fortalecem na vontade de cumprimos as promessas 

realizadas no dia nosso matrimónio. Temos conseguido em casal e 

em equipa perceber a importância da espiritualidade conjugal 

para podermos viver a fecundidade, quer seja do ponto de vista 

restrito, a procriação, quer seja de uma forma mais lata, a 

fecundidade social e eclesial, estas dão uma riqueza enorme ao 

matrimónio. A partilha em equipa das diferentes formas de viver a 

espiritualidade conjugal tem contribuído também para o crescimento 

de todos. 

Resta-nos agradecer a Deus, a Nossa Senhora e ao Padre Caffarel 

este movimento que muito tem ajudado os casais e as suas famílias 

a crescer.  
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Paço de Arcos 6 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Apesar de estarmos numa equipa de Nossa Senhora há já alguns 

anos, de o método do Movimento nos ser familiar e de concordarmos 

que a questão da espiritualidade conjugal é o aspecto mais 

importante e essencial que o Movimento das ENS nos propõe, este 

continua, contudo, a ser para nós um grande desafio/dificuldade. 

Pois porque apesar de sermos um casal, os ritmos de caminhada 

não são, necessariamente, os mesmos; porque nem sempre temos 

ou criamos tempo e disponibilidade que propiciem essa 

espiritualidade; por preguiça ou inércia ou, simplesmente, porque a 

espiritualidade conjugal exige uma partilha que vai para além da 

intimidade e cumplicidade normal entre os dois membros do casal; 

desafia-nos a expormos ao outro o nosso íntimo e as nossas 

fragilidades. Curiosamente, esta questão não é pacífica para a 

maioria dos casais e apercebemo-nos disso a nível não só da nossa 

Equipa, mas também, no decorrer de encontros promovidos pelo 

Movimento, sobretudo em reuniões de equipas mistas. Nessas 

ocasiões percebermos que, afinal, não estamos sós e que outros se 

debatem com problemas e obstáculos muito idênticos. Esta partilha 

enriquecedora revigora-nos e dá-nos pistas para contornarmos as 

dificuldades. 

Em conclusão: para vivermos a espiritualidade conjugal temos de 

nos desinstalar, o que é trabalhoso, mas quando há vontade sincera 

e um coração aberto, é uma experiência muitíssimo gratificante.  
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Porto Salvo 1 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

A vivência dos casais que compõem a Equipa continua ativa e dão o 

seu testemunho da Espiritualidade Conjugal, salientando o valor que 

os pontos concretos de esforço realizou na vida espiritual de cada 

casal, procurando aumentar os conhecimentos no Movimento para 

os transmitir a outros casais. 

 

Os pontos concretos de esforço são um incentivo para vivermos os 

desafios com que deparamos no dia a dia. 

 

A oração e o dever de se sentar, serviam-nos e servem de apoio aos 

casais para aumentar a vontade de nos darmos cada vez mais. 

 

A Equipa exerce e tomou a seu cargo várias tarefas na vida da 

Paróquia com dedicação e responsabilidade, assim como vários 

cargos na fida das Equipas e Sector. 

Os casais são unânimes e testemunham a grande transformação 

que tiveram na sua vida espiritual com a entrada para o movimento. 

 

A ajuda mútua entre os elementos da Equipa é o grande apoio à 

vivência da Espiritualidade Conjugal. 

 

A longa caminhada da Equipa que tem casais com 45 e 35 anos 

de movimento não parou, continuamos a caminhar de mãos 

dadas na procura de Jesus Cristo. 

 

O acompanhamento do Conselheiro Espiritual da Equipa tem sido 

fundamental para a vida Espiritual da Equipa. 

 

 

 

 



 

 

85 

 

Porto Salvo 3 
 
A Vivência da espiritualidade conjugal 
 

Todos os casais declararam sentirem-se satisfeitos, ou até 

propriamente realizados, no campo religioso, por serem membros 

das ENS. Referiram ter adquirido hábitos de oração individual e 

especialmente conjugal e familiar, bem como no que concerne aos 

PCE. Duma maneira geral referiram que obtiveram grandes 

mudanças no comportamento geral, quer a nível conjugal e familiar, 

como também nas relações com o próximo. 

Referiram também que, por acção do movimento, se tornaram mais 

abertos à comunidade, bem como participantes em actividades da 

Igreja e participação nas actividades do movimento, como retiros, 

encontros, etc. 

Todos se declaram imensamente gratos pelo trabalho, que constitui 

um grande apoio, dos responsáveis do movimento. Todos se 

declararam imensamente gratos aos conselheiros espirituais, sem os 

quais a espiritualidade não teria tal progressão.  

 

Por tudo isto damos graças a Deus pelo privilégio de termos 

sido integrados numa equipa do movimento das ENS. 

 

 

Porto Salvo 6 
 

Através do Sacramento do matrimónio, sentimos Cristo na nossa 

vida, de tal modo Ele é que faz a nossa união, sendo, por isso, a sua 

presença fundamental para o crescimento da vida conjugal. 

 A espiritualidade conjugal consiste justamente em observar a 

lei de Deus e os seus princípios, que se resumem e se 

fundamentam no amor, procurando aplicá-los à vida em casal. 

Na verdade, vivemos a espiritualidade conjugal quando, como casal, 

conseguimos que as nossas acções e relações se transformem pelo 

Dom do Espírito Santo. Tal só é possível quando saímos da zona de 
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conforto individual e de casal e, aqui, os pontos concretos de esforço 

são a “mola” que as ENS colocam ao nosso alcance para nos 

aproximarmos de Deus indo ao encontro do nosso próximo. 

Assim, a espiritualidade conjugal, para nós, ajuda-nos a abrir o 

coração à compreensão, condição essencial ao entendimento e 

caminho do Amor. 

 

São Julião da Barra 1 

A Espiritualidade Conjugal  

A Espiritualidade Conjugal exerce-se no quotidiano, na vivência 

plena do Sacramento do Matrimónio. Esta vivência sempre que 

alicerçada em Deus, permite o crescimento do casal e a experiência 

das promessas de Cristo, de uma vida em comunhão, de paz e de 

um amor profícuo. 

A espiritualidade conjugal é também um caminho! Por vezes 

bem pedregoso… O importante é não desistir! 

É um caminhar de paciência, de escuta, de saber por vezes 

calar, de saber esperar o momento certo, de compreender 

silêncios, de dar as mãos nas dificuldades, de chamar o outro 

quando se distrai no caminho, de tentar acertar o passo para 

caminhar junto, de pensar sempre primeiro no outro. É um 

caminhar de muita perseverança. Muito empenho na Regra de Vida. 

É também um caminhar de perdão. Perdoar implica também aceitar 

as nossas imperfeições, e este é mesmo um princípio de vida que 

permite chegar mais longe nesse, importante e primordial, dever de 

se sentar, a três…no aportar ao casal um melhor viver, pela fé. 

Cada um deve perceber que, se não pode mudar o outro, pode 

mudar a forma como olha e compreende o outro, e deve aceitá-lo 

como ele é… 

Por amor ao outro, por amor a Deus! 

A dificuldade reside muitas vezes em mantermo-nos nessa presença 

de Espírito, que nos conduz na caminhada  da Santidade! 
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Mas é um caminho que vale a pena! 

Acreditamos que a espiritualidade conjugal não é um dado adquirido 

do casal cristão, necessitando de ser trabalhada diariamente, 

destacando-se, como base essencial para a mesma, a oração 

conjugal e surgindo como corolário desta entrega à oração a dois, o 

Dever de se Sentar - sempre a três ( Espírito Santo incluído). E 

porque nos “sentámos” tantas e tantas vezes, e porque sentimos 

tantas vezes a Tua “mão” junto de nós, o que nos permitiu dizer as 

palavras certas, no momento certo, é que podemos afirmar que 

crescemos com as dificuldades, e reforçamos a nossa união neste 

caminho a dois. 

Na sua vertente mais prática da vida quotidiana em casal, e 

 cimentando a relação deste em todas as suas componentes, a 

espiritualidade conjugal exige a presença atenta e física de cada 

membro do casal relativamente ao outro, no âmbito do espírito da 

caridade cristã, entendida esta como o viver para o outro e com o 

outro, e ambos no serviço aos nossos filhos, à nossa família e à 

comunidade em geral. 

Quando se acerta o passo, se dá a mão, a caminhada fica bem mais 

fácil! 

É neste âmbito que o Movimento das ENS, ao propor os pontos 

concretos de esforço, designadamente no convite a fortalecermo-nos 

com a leitura e meditação diária da palavra de Deus, à fidelidade na 

oração conjugal, a transformar em vida uma regra definida para o 

bem familiar, à partilha das questões familiares à luz do Espírito 

Santo e à participação no retiro anual, constitui uma ferramenta 

essencial para o crescimento e caminhada de santidade em casal. 
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São Marcos 1         
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

A vida do ser humano tem associada uma vida espiritual que 

necessita ser descoberta, trabalhada, desenvolvida, a fim de se 

tornar cada vez mais um ser completo, um ser mais perto de DEUS. 

Como ser individual, as dificuldades que se lhe deparam são muitas 

e na maior parte das vezes nada fáceis. 

A vida em casal é a união de duas espiritualidades em que é preciso 

moldar, aproximar, redefinir o ideal dessa espiritualidade. É um novo 

desafio, é uma nova aprendizagem que é colocada a cada membro 

do casal. 

Se as dificuldades na vida isolada são muitas, as do casal não são 

menores; muitos desafios, muitas barreiras vão surgindo ao longo da 

vida que é preciso ter muita atenção para não quebrar os laços do 

matrimónio. 

Com a inclusão dos casais nas Equipas de Nossa Senhora, há uma 

maior consciencialização do que é esperado da vida em casal. De 

facto a caminhada que vimos fazendo na ENS tem-nos permitido 

aprofundar um pouco essa reflexão, tentando ver qual é o objetivo 

da espiritualidade conjugal, isto é, a vivência entre marido e mulher 

de modo a aproximarem-se da perfeição esperada por DEUS.    

Para esta ajuda de crescimento interior como membros de um casal, 

existe uma ferramenta muito útil e eficaz. Estamos a falar dos Pontos 

Concretos de Esforço. 

Pontos Concretos de Esforço 

Durante o mês, cada casal com os objetivos traçados por cada um e 

com os da própria ENS vamos trilhando um caminho que nos leva a 

evoluir como seres espirituais e nos ajuda a manter no caminho 

certo em direção a DEUS. 

Temos também aprendido muito e crescido com a partilha dos 

problemas, das alegrias, das tristezas, da vivência de cada casal. 
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É uma amizade que cresce entre os casais, que vai para sempre 

ficar marcada e que de outra maneira, provavelmente, nunca iria 

existir. 

Com a nossa vivência, procuramos ser um exemplo para os outros 

casais que necessitem de um apoio, de um empurrão na sua vida 

conjugal, para alcançarem, também eles, um elevado grau de 

espiritualidade. 

Os nossos exemplos são como sementes e convém que eles sejam 

bons para produzirem grande fruto. 

As nossas reuniões mensais da ENS, são como um balão de oxigénio 

que nos ajudam a tirar algumas nuvens que se vão instalando na 

nossa cabeça. 

Resumindo: 

O Movimento das Equipas de Nossa Senhora, contribui para 

que dia após dia, aprofundemos e reflitamos no nosso 

casamento e nas suas potencialidades para a descoberta de 

novos caminhos no amor. 

 

 
Sector Oeiras B 
 

 
Algés 3 
 

Espiritualidade conjugal 
 

Como casais, vivemos a espiritualidade um do outro, muito com a 

ajuda das ENS, nomeadamente, através dos Pontos Concretos de 

Esforço. 

Quando se fala no assunto, em casal ou em equipa, parece que 

realmente se trata de um esforço, mas ao longo dos anos, esse 

esforço tem-se revelado compensador, pois partilhamos o mais 

íntimo dos nossos corações, através da oração e do diálogo na 

presença de Deus. 
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Algés 4 
 

A nossa vivência em casal nas ENS  
 

Entrámos no Movimento no ano em que nos casámos, aprendemos 

assim a compartilhar entre os dois a nossa espiritualidade desde o 

início. Fomos aprendendo a rezar a dois, a ser um e ao mesmo 

tempo três com a ajuda das Equipas. 

O Movimento através da metodologia dos pontos concretos de 

esforço foi essencial nesta aprendizagem, foi através de passos 

pequeninos mas muito certeiros que fomos construindo esta 

intimidade com Cristo no nosso casamento.  

Continuaríamos cristãos se não tivéssemos sido chamados para as 

Equipas? Claro que sim, mas seríamos pessoas diferentes e 

teríamos, certamente, um casamento diferente.  

A riqueza das reuniões, nomeadamente através da partilha, ajudam-

nos a superar momentos de maior fraqueza ou de dificuldade e a 

valorizar aqueles em que estamos mais motivados e empenhados 

para cumprir os Pontos Concretos de Esforço. Acreditamos que a 

partilha de um sucesso incute em todos a vontade de fazer melhor 

potenciando assim o crescimento a Equipa. 

As ENS são uma parte importante da nossa vida pois permitem 

mantermos uma relação com Deus sempre presente. O facto de 

podermos partilhar aspectos e discussões de religião com pares na 

mesma situação, ajuda-nos a sedimentar e aumentar a nossa fé. 

As reuniões ajudam-nos bastante na nossa caminhada cristã, pois 

as dificuldades dos outros e os seus sucessos motivam-nos e 

ajudam-nos a seguir em frente. 

O método das ENS, nomeadamente os Pontos Concretos de 

Esforço, sinaliza na nossa vida diária a presença de Deus e as 

exigências de ser cristão. Têm-nos ajudado a sistematizar alguns 

hábitos que, de outra forma, corriam o risco de não se concretizar. 

Têm também sido um ponto de partida para momentos de oração e 

reflexão em casal, que ajudam a nossa caminhada na Fé. 
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Correspondem a uma forma de estar que se vai consolidando e que, 

discretamente, vai transformando as nossas vidas. 

Quando nos casamos sentimos um apelo de Deus, mas ainda não 

sabíamos concretamente qual era. Colaboramos na nossa paróquia 

de então mas sentimos que faltava mais qualquer coisa, foi nessa 

paróquia que nos apresentaram as ENS e sentimos no íntimo do 

nosso coração que era o que faltava para completar o nosso 

casamento. Tínhamos casado mas faltava casar a nossa união 

com Deus, as ENS ajudam-nos a aprofundar e aproximar Deus de 

nós, quer individualmente quer em família. 

Com os pontos concretos de esforço propostos pelo movimento 

temos ferramentas que consideramos extremamente válidas que nos 

permitem crescer a nossa espiritualidade individual como em casal, 

tendo como resultado a construção de um casamento sólido. 

Cedo compreendemos que não nos podíamos ficar pela nossa 

equipa de base e que a entrega ao próximo faz parte do ADN do 

Cristão, assim sempre que o movimento das ENS nos interpelou 

demos sempre a nossa contribuição. Assim como nas paróquias por 

onde temos passado. 

Os PCE quando vividos de uma forma profunda e consistente com 

os ensinamentos do Pe Caffarel são ferramentas extremamente 

poderosas para enfrentar os desafios da vida em que nos 

encontramos. A resignação não é caminho, enfrentar com coragem e 

sabendo que temos Deus do nosso lado dá-nos uma tranquilidade e 

paz em que a ausência de fé e de método nos colocaria no vazio e 

na desorientação. 

As reuniões mensais, expoentes da construção espiritual mensal, 

ajudam-nos em equipa a reconhecer as nossas fraquezas, a buscar 

força nos nossos companheiros de caminhada e acima de tudo a 

constatar todos os meses a riqueza que é termos outros seres 

humanos que partilham da mesma fé e que o que nos une não é 

mais que Deus, Espírito Santo e Cristo ressuscitado. 
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Linda-a-Velha 1 
 

A Espiritualidade Conjugal 
 

Agradecemos ao Senhor a sua proteção e, a sua Mãe Maria, a sua 

bênção ao longo dos mais de 30 anos da nossa equipa. 

A fé no nosso Deus foi professada todos estes anos e, pela ação do 

Espírito Santo, se foi renovando sem que nenhum de nós a tenha 

perdido. 

Jesus Cristo foi o nosso alicerce seguro. 

Quando, nos nossos leitos O referimos, cada um de nós - em casal e 

em plena liberdade - renovou a sua espiritualidade e, nessa 

renovação, foi duplamente sentido o reforço desses laços de amor 

para com um Deus misericordioso, a tal ponto que muito mais 

facilmente foram ultrapassadas dificuldades encontradas no nosso 

caminho percorrido como casal cristão. 

Assim crescemos juntos para, numa esperança carregada de 

certeza, amarmos um Deus bom que não nos abandona nunca. 

Esse Deus misericordioso e pronto a atender aquele que O chama, 

foi o Deus que imperou na nossa equipa e fez de nós cônjuges 

amparados pelo Espírito Santo, tolerantes mas firmes na fé, 

caridosos e de abundante benevolência, prontos essencialmente 

para amarmos o outro como se aquele fosse o Cristo filho de Deus. 

A espiritualidade conjugal materializa-se assim pela ação dos 

cônjuges.  

Fomos um testemunho vivo de Cristo pela forma como agimos e 

fomos assim observados?  

Estamos convictos que sim. No entanto sabemos que muito mais 

podemos ainda fazer. Assim Deus nos ajude ainda mais se de tal 

somos merecedores. 

Com as equipas de casais de Nossa Senhora, nossa oportunidade 

permanente e rampa de lançamento de tantos momentos belos, 

queremos continuar a dar o que nos faz falta, darmo-nos por amor, 

servindo a causa da salvação em Cristo, sendo fiéis às promessas 
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para com o nosso cônjuge, mostrando claramente a todos que o 

amor pelo nosso Deus é belo e superior a tudo o resto. 

Confiantes na vida para além da nossa morte, tendo como exemplo 

Jesus, é esta a nossa fé. 

Cristo amou a sua Igreja até à dádiva maior na cruz, nós, por amor 

a Ele, amamos o nosso cônjuge como se de nós mesmo se 

tratasse pois já não somos mais dois, mas um só, e esse 

comportamento tem sempre muitas testemunhas que terão podido 

observar como, personalidades diferentes e independentes podem 

agir de forma harmoniosa e cristã, com e por amor. 

 

 

Linda-a-Velha 2 
 

Vivência na espiritualidade 
 

Quem desejar ter uma vida em verdade  

Deve preenchê-la em espiritualidade 

Ser sempre aprendiz de amor e santidade 

E viver o dia-a-dia para a solidariedade. 

  

Conseguir tornar cristã a nossa vida conjugal 

Ter princípios éticos para o bem e o mal 

Comprometer-se diariamente em partilhar  

E ter um coração para entender e aceitar. 

Não discutir a relatividade de tudo do nosso tempo 

Onde os objectivos se sobrepõem ao sentimento  

Os valores evangélicos devem orientar a nossa vida 

Porque é neles que se constrói uma vida enriquecida. 

 

Não nos podemos habituar a viver na obediência 

Temos de viver de acordo com a nossa consciência 

Ser solidários com a humanidade mais necessitada 

E nas injustiças querer a nossa vontade mais reforçada. 
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A espiritualidade é o caminho na fé para a santidade 

É semearmos sementes de esperança na humanidade 

É sermos activos e participativos na construção do bem 

É sermos diariamente bons exemplos de pai e de mãe. 

 

Termos um coração aberto a qualquer irmão   

Combatermos com coragem e amor a solidão 

Termos o sentido de servir na nossa forma de agir 

E a felicidade do próximo ajudarmos a construir. 

 

A espiritualidade na nossa vida é um bom pilar 

Que na alegria e na tristeza tem de nos orientar 

E uma regra de vida que dá relevância aos valores 

É uma conjugação de emoções e de muitos amores. 

 

Sejamos homens e mulheres de Gratidão 

Deixemos Cristo entrar em nosso coração 

Aproveitemos para vivermos com alegria 

Semeando paz, amizade, ternura e simpatia. 

 

 

Linda-a-Velha 4 
 

Reflexão sobre a Vivência da Espiritualidade 
Conjugal  
 

Enquanto católicos, crentes e praticantes, sabemos que a Palavra de 

Deus é a nossa força: ler e escutar a Palavra de Deus é o nosso 

compromisso cristão, em casal e em equipa. 

Como casal equipista, procuramos viver a nossa fé em coerência 

com a nossa vida quotidiana e na oração conjugal, na regra de vida, 

e no dever de sentar, encontramos uma preciosa ajuda para 

tentarmos ser exemplo na comunidade, aprofundando de uma forma 

mais séria a nossa espiritualidade conjugal. 
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Mas a rotina quotidiana, o trabalho e o cansaço são capazes de 

levar as nossas forças ao limite e por isso é essencial parar de vez 

em quando para respirar fundo e reposicionar a nossa vida no 

sentido do caminho e da verdade: Aqui entra o retiro anual, 

verdadeiro balão de oxigénio contra o ‘facilitismo comportamental’ da 

sociedade actual. 

Sentimos que os PCE's são um verdadeiro barómetro da 

espiritualidade conjugal: Se o Casal está bem, facilmente se 

cumprem os PCE's. 

Mais ainda, se há na equipa um Casal que cumpre 'periodicamente' 

os PCE's e faz essa mesma partilha reunião após reunião, tal leva 

os demais a tomarem-nos como exemplo e esforçarem-se um pouco 

mais no sentido de melhorar a sua ‘performance’ neste campo. 

Assim, em equipa todos crescemos na ajuda e exemplo partilhados.  

A sua designação não poderia ser mais correcta: O Padre Caffarel 

foi um verdadeiro visionário - Os pontos concretos de esforço 

implicam dificuldade, empenho, aplicação e dedicação, mas são a 

permanente fonte de inspiração para esta longa caminhada. 

A Espiritualidade é um ponto essencial no Movimento, mas talvez 

alguns casais ainda não tenham despertado para a sua importância.  

É fundamental para um casal equipista que se alimente na 

espiritualidade conjugal. 

O casal irá fortalecer espiritualmente nas reuniões mensais, nos 

momentos de vida do Movimento, nas missas, nos retiros anuais. 

É a Espiritualidade conjugal que favorece a mútua compreensão 

do casal sobre os desígnios de Deus, Amor Misericordioso, 

para o matrimónio cristão.  

Sem a espiritualidade conjugal, faltará o fermento que favorece 

o crescimento em santidade do casal, na vida a dois e no lar. 

Sabemos que os PCE não são a meta. A meta é viver melhor o 

baptismo numa espiritualidade que brota do sacramento do 

Matrimónio. Mas os PCE são meios que favorecem o casal, numa 

constante reflexão e actuação na vida conjugal.   

Não deveriam ser tratados como um peso, mas como um impulso 

para nos lançarmos para a frente, para favorecer a caminhada a 
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dois. Por isso, os PCE não são opcionais, mas fazem parte da vida 

de quem quer ser equipista de Nossa Senhora. 

 

 

Linda-a-Velha 5 
 

A nossa existência toma sentido na relação. Somos o que 

somos na medida em que nos relacionamos com o outro. O outro 

espelha-nos, torna-nos reais: Todas as nossas relações são 

aproximações da nossa relação com Deus. Quando melhoramos 

esta relação, a tornamos mais presente, mais diária, lhe damos um 

toque de ternura e a colocamos no centro da nossa vida, os 

pequenos milagres vão acontecendo e experienciamos isso nas 

outras relações.  

A vivência da espiritualidade, o deixar Deus ter 

importância nas nossas acções, nas nossas opções, nas 

nossas relações, tem um efeito transcendente nas nossas 

vidas, leva-nos para outro nível. 

A vivência dessa espiritualidade em casal é o primeiro passo 

de abertura ao mundo. Deixo de ser eu em relação e somos nós em 

relação com Deus. A aproximação a Deus é no fundo a nossa 

missão de vida. Estamos neste mundo para conhecer Deus.  

O caminho a dois é tão mais rico. Quando tu cais eu ajudo-

te a levantar, quando eu tropeço tu és o braço que me levanta. 

Quando me perco em becos sem saída tu mostras-me outra 

estrada, quando tu te perdes em estradas secundárias eu mostro-te 

um corta-mato. E o caminho torna-se mais fácil. Deixamos de ser 

dois para passarmos a ser um, mais forte. Trabalhamos em pelotão, 

e descansamos na proximidade da roda da pessoa que segue na 

frente para diminuir o desgaste do atrito. Noutra altura serei eu na 

frente, a “rebocar” o outro. 

A nossa vida pode passar por um sonambulismo de rituais e 

de obrigações ou tornar-se plena, rica e radical.  

O movimento propõe alguns instrumentos para esta estrada. 

Os pontos concretos de esforço, são um desafio a dar sentido, a 
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vencermos a preguiça, o comodismo, os nossos obstáculos 

pessoais, e a arranjar, com esforço, espaço para Deus nos nossos 

dias sem tempo. Com esforço porque tudo o que nos preenche é 

conseguido com esforço, é uma luta, uma batalha contra tantas 

solicitações que nos desviam, a pressão profissional, as tecnologias, 

o nosso umbigo, as nossas faltas de humildade, a nossa dificuldade 

de perdoar, a nossa resistência a verdadeiramente dar o que nos faz 

falta e a receber aquilo que choca com o nosso orgulho. 

Os pontos concretos de esforço são um convite à oração, à 

partilha em casal, a abrir as portas e deixar Deus entrar na nossa 

casa, para que depois possamos sair, cheios, como os queridos 

discípulos saíram, depois de receberem o espírito santo. Sabemos 

que a vivência da espiritualidade conjugal transforma a nossa 

vida, porque resistimos?  

A nossa equipa é unânime em eleger os PCE como o grande 

desafio das equipas e aquilo que pode fazer a diferença no nosso 

matrimónio, na relação do casal com Deus e na sua abertura ao 

mundo. Não tem sido fácil começar, mas os primeiros passos já 

estão a ser dados. Queremos que a equipa, através das partilhas, 

das sugestões e do exemplo de cada casal, seja mais uma asa que 

fará cada casal voar. 

 

 

Queijas 1 
 

DA NOSSA VIVÊNCIA ENQUANTO EQUIPA E ENQUANTO 

CASAL, SOBRE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL E O PAPEL 

DOS P.C.E. NESSE CAMINHO 

 

 Como Equipa, vamos tentando, uns melhor do que outros, fazendo 

por corresponder às metas que os P.C.E. nos propõem. 

   Como Casal, estabelecemos o objectivo de conseguir alguns dos 

P.C.E., em particular os que nos sejam mais adversos, com a ajuda 

da Virgem Maria e do Divino Espírito Santo. 
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A vida espiritual do nosso Casal tem evoluído devido á Oração 

individual, á Oração da PALAVRA DE DEUS, que nos tem dado a 

Graça de conhecer, Amar e Servir o SENHOR. Ultimamente pela 

Graça do DIVINO ESPÍRITO SANTO conseguimos fazer mais um 

Ponto Concreto de Esforço, que é a Oração Conjugal, que durante 

muitos anos não conseguimos (mesmo na primitiva Equipa). Esta 

Oração leva-nos a sentir a presença do SENHOR entre nós, pois 

como ELE disse: "Quando dois ou três tiverem reunidos em MEU 

NOME, EU ESTOU com eles" e dá-nos mais força para: Louvar, 

Orar, dar Graças e pedir ao SENHOR a sua proteção. A Regra de 

Vida também tem contribuído para irmos deixando o "homem velho", 

para nos tornarmos pouco a pouco no "homem novo". 

O Retiro e a Missa, são momentos de encontro com o SENHOR, em 

comunhão com os irmãos, aos quais nem sempre somos assíduos. 

O Dever de sentar é o PCE mais difícil para o nosso Casal, fazemo-

lo nos Retiros e em mais alguns meses em que estamos mais 

despreocupados. 

A Vivência em Equipa, tem sido muito semelhante á nossa, havendo 

diferenças em alguns Casais, na dificuldade da Oração Conjugal, na 

PALAVRA DE DEUS e nos Retiros. 

A nossa vivência como Equipa e como Casais, têm-se caraterizado 

pelo facto de partilhar-mos valores comuns e Evangélicos, criando 

fortes laços afetivos, prontos para a entreajuda e com um objetivo 

comum. 

Conseguir um crescimento de Espiritualidade Conjugal com a ajuda 

dos meios muito concretos de esforço, progredindo no Amor a DEUS 

e no Amor ao próximo, para melhor se corresponder ao apelo de 

CRISTO. 
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Queijas 2 
 

"Vivência da Espiritualidade Conjugal" 
 

“Ao olharmos para trás, temos a sensação de que nada foi ao 

acaso!...  

Quando nos convidaram para integrarmos as Equipas de Nossa 

Senhora, muitos de nós encontravam-se fragilizados por algumas 

situações em seu redor, que de certa forma, nos ajudaram a tomar a 

decisão de pertencer a este Movimento. 

 Tomada a decisão, iniciámos a nossa caminhada, uns primeiro, 

outros alguns anos depois, integrando e construindo uma caminhada 

de uma Equipa maravilhosa, com casais que hoje podemos dizer 

com alegria que são nossos amigos, com quem sabemos que 

poderemos contar e com um Conselheiro Espiritual fantástico, que 

tem sempre uma palavra amiga e sábia, esclarecendo-nos nos mais 

variados temas que já abordámos e a fazer caminho de 

espiritualidade e comunhão connosco. 

Enquanto casais, alguns até mais afastados da vivência pastoral ou 

mesmo litúrgica, confrontados com algumas das propostas das 

Equipas de Nossa Senhora, como por exemplo os Pontos Concretos 

de Esforço, verificaram com agrado e muitos frutos nas nossas 

vidas, o bem que nos traziam como casal cristão e como famílias. 

Em particular o Dever de se Sentar e a Oração Individual permitiram 

abrir as portas para uma espiritualidade conjugal mais vivida e 

consequente nas nossas vidas, onde depois a Regra de Vida, a 

Oração Conjugal e a incontornável Palavra de Deus surgiram como 

marcos incontornáveis nas nossas vidas. 

Sentimos também que estar nas Equipas é exigente, porque 

confronta a qualidade da nossa relação mensalmente e se o casal 

não tiver uma comunicação frequente, sobretudo através do Dever 

de se Sentar, o casal pode sentir-se deslocado acabando por sair. 

Nesse sentido, nem sempre é fácil manter os casais na Equipa. 

No entanto, é com satisfação que fazemos um bom balanço destes 

momentos vividos em casal e em Equipa, que não só nos ajudam no 
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nosso dia-a-dia, como também nos permitem assumir uma visão 

mais concreta do que queremos para nós enquanto casais e 

famílias, dando testemunho missionário à nossa volta da 

espiritualidade conjugal que em nós é semeada pelo Método do 

Movimento e que nos faz, quotidianamente, mais felizes e 

preparados para os desafios do nosso tempo!” 

 

 

Queijas 4 
 

“Vai e faz Tu também o mesmo” 

A nossa entrada nas ENS, embora atribulada, foi o passo que o 

Senhor escolheu para nos oferecer um oásis de meios que nos 

ajudaram a crescer na nossa vivência espiritual conjugal e, 

consequentemente, engrandeceram o nosso Lar. A equipa que 

nos acolheu tem-nos ajudado a perceber que se as pedras da 

calçada teimam em soltar-se para todos, também nos permitiram 

vivenciar de uma forma mais real a certeza que, com a intercessão 

do Pai, tudo se resolve a seu tempo. Esta experiência leva-nos a 

concluir que, aos olhos de Deus, tudo é possível, porque o seu 

perdão e o seu Amor por nós não tem fim. A partilha mensal dos 

diferentes testemunhos desenvolve uma vontade de crescimento 

pessoal, o desejo de ser melhor amanhã do que fomos hoje. Um 

outro meio que nos ajuda, na desafiante caminhada da vida, são as 

“Sementes da Espiritualidade Conjugal”. 

Embora nada fáceis de concretizar, temos verificado que nos 

permitiu viver de um modo continuado a oração conjugal, algo que 

era muito difícil de concretizar há uns anos atrás. Esta é uma das 

sementinhas que subtilmente nos permitiu fortalecer a nossa relação 

conjugal, desenvolvendo a espiritualidade no nosso Lar. 

É com alegria que vemos os nossos filhotes, a darem os primeiros 

passos no conhecimento de Jesus Cristo, com pequeninos gestos, 

como por exemplo, dar as boas noites à sua imagem já por própria 

iniciativa. São estas pequenas maravilhas que nos fazem felizes e 
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que nos impelem a procurar o oásis, buscando outras sementes que 

nos alimentem na caminhada que o Pai desenhou para nós. 

 
 
Queijas 6 
 

Espiritualidade conjugal, o caminho para a perfeição cristã do casal, 

intimamente associada ao Sacramento do Matrimónio. É a presença 

continuada de Cristo na vida do casal, de tal maneira que ele é que 

faz sua união. Essa presença de Cristo na vida do casal é o fator 

básico, fundamental, indispensável para que se atinja a perfeição da 

sua vida conjugal. Toda a vida conjugal, pela presença de Cristo, 

passa a ser fator de felicidade para o casal. É através da vida 

conjugal que Cristo atinge o casal e que o leva para a frente.  

O casal santifica-se, simplesmente vivendo até as últimas 

consequências o Sacramento do Matrimónio. 

Os PCE são um meio de intensificar de reflectir sobre a fé e de 

ajudar o casal, como crentes em Cristo, a tornar mais consciente e 

revigorante a sua adesão ao Evangelho. Não os vemos como um 

esforço, mas sim como um auxiliar para cultivarmos a nossa fé e 

crescermos como cristãos e como casal. 

Integramo-los na nossa vida com naturalidade, é certo que uns com 

mais dificuldade que outros, como o Dever de Sentar e da Regra de 

Vida, que, na nossa opinião, são sem duvida os mais desafiantes 

para um casal cristão.  

É na equipa que encontramos a força e o apoio para melhorarmos 

nos PCE que cada casal considera mais desafiantes para si, através 

da partilha da experiência que cada um faz dos mesmos. Os PCE 

são uma ajuda preciosa, enquanto crentes e casais cristãos, para 

renovarmos e fortalecermos a nossa conversão ao Senhor e para 

vivermos numa Espiritualidade conjugal plena. 
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Sector Oeiras C 
 

 

Carnaxide 1 
 
A Espiritualidade Conjugal 

 

A espiritualidade conjugal é algo mais que a soma aritmética da 

espiritualidade de duas pessoas que vivem juntas, e que comungam 

dos mesmos ideais de vida. Vista esta à luz dos PCE,s e por causa 

deles, torna-se mais fecunda e traz um imenso valor acrescentado à 

vida que ambos se comprometem a prosseguir em conjunto.   

A espiritualidade conjugal é um apelo a um amor maior, é tentar 

em casal e com a ajuda de Cristo ser um só. É o meio para 

atingir a santidade conjugal, é ter um projecto a dois, sem 

egoísmos, assente no projecto que Deus tem para nós. Isso, poderá 

implicar renúncias, cedências, mudanças, mas também um amor fiel, 

a interajuda e o apoio de cada membro do casal para que se 

santifiquem e se aproximem cada vez mais de Deus.  

Esta vivência cristã e espiritual terá os seus frutos na família, amigos 

e comunidade. 

Este compromisso reflecte-se na ajuda, na compreensão e na 

superação dos desafios da vida moderna, que se tornam ameaças à 

fidelidade e à convivência, à recusa de uma vida vivida na 

superficialidade, sem o balizamento dos valores inscritos por Deus, 

que fez do amor conjugal um instrumento de revelação, do seu amor 

por nós. 

A espiritualidade conjugal reflecte-se também e potencia a relação 

do dia a dia dos esposos, nos actos mais simples da vida conjugal, 

nos compromissos que assumem juntos, nos sucessos e nos 

fracassos, na saúde e na doença, nos bons e nos maus momentos. 

Por isso a família é ainda o esteio desta sociedade cada vez mais 

esquecida de valores éticos, morais, sociais e espirituais.   
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Sentimos que temos um amigo invisível, uma vara que nos suporta 

nos momentos bons e maus. A graça de Deus ajuda-nos a caminhar 

e a crescer em conjunto.  

O início de vida de um casal cristão, como qualquer outra relação, 

começa numa troca de olhares, num encontro, numa conversa a 

dois, no início de um caminhar que culmina no Sacramento do 

matrimónio. 

A partir daí uma nova caminhada se inicia. Um percurso escolhido 

livremente, que os leva a seguir um rumo, abençoado por Deus. 

O percurso que espera o casal não é uma longa autoestrada, mas 

um caminho com alguns acidentes, por vezes sinuoso, e que, em 

conjunto e com a ajuda de Deus e Maria ambos tentam ultrapassar.  

É uma caminhada feita de Amor, que transforma as dificuldades 

em desafios e oportunidades para serem felizes. É o ter Deus 

por companhia, onde não há lugar a tu e eu, mas apenas nós 

(um só).  

Gera-se uma cumplicidade tão grande, que basta um olhar para 

saber o que o outro precisa: quando um abre a boca, o outro já sabe 

o que vai dizer. A espiritualidade é assim uma comunhão de 

pensamento. Eu sei bem o que me dizes, mesmo que às vezes não 

me fales, eu sei bem o que tu sentes, mesmo que não partilhes 

comigo. A teu lado caminhei, junto a ti eu sempre estive, tenho sido 

o teu apoio, fui o teu melhor amigo. 

Nas ENS existe um auxiliar poderoso, que pode transformar a vida 

de um casal cristão e levá-lo a viver uma verdadeira espiritualidade 

conjugal, a caminho da santidade. Esse auxiliar são os PCE,s. Com 

os pontos concretos de esforço, a vida espiritual do casal vai 

ultrapassando os obstáculos. O sentimento de satisfação pelas 

dificuldades vencidas, enriquece o relacionamento de amor do casal 

e solidifica o caminho para Deus.  

O caminho escolhido das ENS, com um acompanhamento espiritual 

feito á Luz da Palavra de Deus fortalece a relação, com a ajuda de 

Maria, Mãe e Protectora em todos os bons e maus momentos da 

vida do casal. 

 

 



 

 

104 

 

Carnaxide 2 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Para partilhar com as ENS uma reflexão sobre o que é para 

nós a vivência da espiritualidade conjugal achamos que era 

oportuno, em primeiro lugar, começar por “arrumar a nossa casa…” 

a nível individual meditando sobre como está a vida espiritual de 

cada um de nós, membro do casal. Sentimos que só com esta 

consciência de que devemos crescer na nossa espiritualidade 

pessoal, apesar dos avanços e recuos que ela comporta, cada 

homem e mulher caminhará em direcção ao (s) outro (s) em espírito 

de atenção, ternura e caridade. 

Todos sabemos que a vida do casal cristão é tarefa bem 

difícil. Somos iguais a todos os outros casais, mas com a grande 

diferença de termos Cristo por companheiro na nossa vida e de 

termos sido abençoados por Ele no Sacramento do Matrimónio, 

naquela cerimónia tão bonita onde sentimos a presença d’Ele 

assumindo connosco a comunhão total de toda a vida por toda a 

vida. Como casal, a partir desse dia, transformamo-nos na imagem 

de uma realidade concreta, a unidade e o amor fecundo entre Cristo 

e a Igreja. 

Não é fácil a vida a dois. Há que sintonizar as virtudes e 

defeitos de cada um, tarefa exigente e complicada. A maior 

dificuldade é a caminhada para a perfeição que nos é exigida por 

sermos um casal cristão. Este caminho difícil e exigente é o 

desenvolvimento da caridade conjugal. Esta é a linha mestra à volta 

da qual se deve organizar todo o esforço comum para levar a vida 

conjugal à sua plenitude. Esta caridade (amor) que começa a 

existir a partir de uma acção divina transforma as pessoas e dá-

nos a possibilidade de amar de uma maneira nova. Só com a 

oração conjunta, o carinho, a compreensão e aceitação mútuas se 

criam os alicerces do nosso Amor, para que ele transborde para fora 

da nossa união e frutifique na comunidade. 
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As ENS e os seus Conselheiros Espirituais, são uma escola, 

um movimento que nos ensinam a aperfeiçoar a espiritualidade 

conjugal cristã que não nos isola, antes pelo contrário, nos projecta 

para os outros no testemunho e na vivência do nosso Matrimónio. 

Como casais cristãos sentimos o dever de apresentar a vida 

matrimonial como caminho de santidade, principalmente entre os 

casais que fracassaram, porque muitos desses casais, apesar da 

situação que vivem, estão ansiosos por encontrar um sentido 

espiritual para a sua relação. Um casal que pertença às ENS tem a 

missão de ser ainda mais “activo” junto desses irmãos ajudando-os e 

apoiando-os para que compreendam a beleza do Sacramento que 

receberam um dia. 

Quando um homem e uma mulher se amam com um 

amor verdadeiro, procurando doação e aliança de vida, amam-

se porque foram transformados e atingidos pelo poder de Deus 

que engloba, abraça, inclui toda a realidade do amor entre um 

homem e uma mulher. Não se trata apenas de um amor 

espiritual: é amor do espírito e da alma, mas é também o amor 

do coração e da carne, amor do desejo e da atracção. 

Os Pontos Concretos de Esforço que nos propõem as ENS 

são os instrumentos perfeitos para nos ajudarem a viver a nossa 

vida de casal cristão, para fortificarem a nossa fé, tantas vezes 

sacudida pelas vicissitudes da vida actual. Vivemos num século em 

que as forças do mal vagueiam pelo mundo, tentando atingir tudo e 

todos, prevalecendo a cultura do prazer, do ter em vez do ser. 

Os PCE são o escudo que defende o casal cristão contra 

esses males do mundo de hoje e a semente que nos faz progredir, 

devagar, mas sempre juntos na orientação a uma relação cada vez 

mais íntima com Deus. Ao sentirmo-nos obrigados a cumpri-los, 

assumimos que diariamente não descuramos a nossa oração 

pessoal, conjugal, familiar, a leitura da Palavra de Deus e que uma 

vez por mês faremos o dever de sentar, sem esquecer a regra de 

vida. 

As ENS ensinaram-nos a melhorar a nossa forma de rezar. 

Rezar é a união com o divino em todos os momentos da nossa vida. 

Pela oração da manhã agradecemos ao Senhor mais um dia de vida 
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e pedimos-Lhe a Sua protecção de Pai para o nosso dia, ao mesmo 

tempo que nos propomos estar atentos às necessidades dos nossos 

irmãos, por quem intercedemos. Pedimos misericórdia para este 

mundo, para os pobres, as crianças, os idosos, os doentes. Também 

rezamos a Nossa Senhora, Mãe incansável para os Seus filhos, Mãe 

que nos foi dada por Jesus na Cruz. No Seu regaço colocamos a 

nossa família pedindo-Lhe que afaste dela todos os perigos e a 

ajude a caminhar pelas sendas do Evangelho em direcção ao Pai. 

Para rezarmos em casal é necessário que ambos tenhamos 

o coração aberto a Deus. Por vezes há a falha de um de nós e o 

outro deve respeitar o estado de espírito do seu companheiro.  

A oração pessoal torna-se uma necessidade, de tal forma 

que durante o dia, nos momentos de silêncio, quando executamos 

tarefas que não exigem disponibilidade mental, logo o pensamento 

corre para Deus. É bom falar com Ele como falamos com os nossos 

amigos; o nosso coração transborda de paz e serenidade nesta 

união profunda e completa com Ele.  

A leitura da Palavra é a fonte inesgotável de inspiração, de 

evangelização. O Evangelho exige, mas liberta. Nos momentos de 

dor achamos conforto na Paixão do Senhor. Os momentos de alegria 

agradecemo-los a Cristo Ressuscitado! A Palavra de Deus dá-nos o 

impulso de emanar para o mundo a imagem de Deus que somos, 

porque nos amamos! Somos a nova família dos discípulos a quem 

Jesus pede que transformemos o mundo. É a nossa missão como 

casal das ENS. 

O dever de sentar é o encontro por excelência dos dois, na 

presença de Jesus e de Nossa Senhora. Como nos ajuda a evoluir 

na nossa relação! Abrimos o coração ao outro, partilhamos o que vai 

no mais fundo do nosso ser, sem limites. Nada fica escondido, 

ultrapassam-se os escolhos, as recriminações! Damos o melhor de 

nós! 

É consolador saber que o amor conjugal é um caminho 

para Deus, que na sua essência é Amor! É uma certeza que 

procuramos ter presente na nossa vida a dois. Por vezes surge a 

angústia, o medo dos desfalecimentos, da falta de perseverança no 
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caminho da nossa vida terrena. Como diz S. Paulo “quem pensa 

estar de pé, tome cuidado para não cair”.  

Pedimos a intercessão de Maria junto do Seu Filho para que 

o nosso amor se mantenha firme, para que saibamos dar 

testemunho de Cristo na família e no mundo, para que consigamos 

ser fiéis até ao fim! 

 

ORAÇÃO DO CASAL 

 

Que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós, no 

corpo e no espírito; 

que nos aceitemos e nos amemos como somos, com as riquezas e 

limitações que temos. 

Cresçamos juntos, sendo caminho um para o outro; 

saibamos carregar o fardo um do outro, encorajando-nos a crescer 

sempre no mútuo amor. 

Sejamos tudo um para o outro: 

os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores ações, 

o nosso melhor tempoe as nossas melhores atenções. 

Encontremos um no outro a melhor companhia. 

Senhor, o amor que vivemos seja a grande experiência do Teu amor. 

Cresça, Senhor, em nós a mútua admiração e atração, 

a ponto de nos tornarmos um só: no pensar, no agir e no conviver. 

Para que isto aconteça, estejas Tu entre nós. 

Seremos, então, eternos enamorados. 

 

 

Carnaxide 3 
 

A Espiritualidade Conjugal 
 

A espiritualidade geral consiste na vivência da caridade fraterna, a 

espiritualidade conjugal consiste na vivência da caridade 

conjugal. 
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A caridade conjugal, vem de Deus, é sobrenatural, leva a uma 

aliança partilhada de toda a vida e por toda a vida e encarna-se 

no amor conjugal vivido em plenitude, com o objectivo de fazer 

a felicidade do outro, encontrando aí a sua própria felicidade. 

São estes os caminhos que podem levar-nos à santidade. 

Mas, face aos nossos egoísmos e imperfeições, precisamos de um 

método, que nos permita chegar à perfeição cristã ajudados pelo 

amor mútuo, pela convivência carinhosa, pelo apoio, pela alegria e 

por tudo o que nasce do nosso amor. 

Daí que o Padre Caffarel, tenha apontado os PCE como o caminho 

adequado para essa espiritualidade conjugal, na base da fidelidade 

do nosso amor de do amor de Deus para connosco, com o suporte 

da fidelidade, da reconciliação e do perdão, estribados na Palavra de 

Deus e na oração. 

O casal cristão deve tornar cristã a sua vida conjugal. Como tal, 

vivermos em casal é viver com um só e mesmo amor, o amor 

conjugal e o amor a Cristo. 

Esses PCE´s alicerçados, nas 3 atitudes – Procura assídua da 

vontade de Deus, Procura da verdade sobre nós mesmos e 

Experiência do encontro e da comunhão, proporcionam a cada 

casal, ferramentas indispensáveis para viver intensamente a 

caridade conjugal e caminha na Espiritualidade Conjugal, rumo à 

santidade.  

A descoberta da Palavra de Deus, da Oração individual, conjugal e 

familiar, da Regra de Vida e do Dever de se Sentar, com a 

experiência do retiro anual, proporcionam essa envolvente 

fundamental, para prosseguir a caminhada para Deus, com Cristo a 

nosso lado, rumo à santidade. 

Nesta Espiritualidade Conjugal, assenta o carisma fundamental das 

Equipas de Nossa Senhora.  

Na nossa Equipa, podemos dizer que cada um individualmente e em 

casal foi a seu tempo tocado pelo Espírito, fazendo-o perceber a 

importância de cada um destes PCE na sua vida pessoal e de casal. 

Fomos interiorizando que a santidade não é algo do outro mundo. 

Com a ajuda de Cristo, é hoje, aqui e agora no nosso actuar diário. 
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Carnaxide 4 
 

Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 

Um homem e uma mulher caminhavam, percorrendo um 

caminho de pedregoso que parecia não ter fim. Ele, de olhar 

baço...ela, de olhar vazio...e ambos davam um passo de cada vez, 

um passo cansado, tão cansado como aquelas solas de sapato já 

gastas de tanto caminhar. Ela afaga as côdeas no fundo do avental, 

ele faz tilintar as moedas no fundo do bolso. E continuam assim, ele 

caminhando apoiado no cajado, e ela, seguindo-o. 

Cansados, sentam-se à beira do caminho à sombra de uma 

árvore. Ambos descansam... e olham para o caminho percorrido. Um 

caminho tão longo, inóspito, solitário... e olham um para o outro com 

medo do caminho que ainda falta percorrer. E assim, os dois, 

descansam silenciosamente debaixo de uma árvore. 

  Abeira-se deles um casal - talvez pelas mesmas idades - 

procurando a mesma sombra, procurando o mesmo descanso. 

Tinham vindo atrás, seguindo o mesmo caminho pedregoso e 

inóspito.  

 Ele pergunta se não se importam de partilhar a sombra daquela 

árvore, o outro anuiu.   

  Cansado, agradeceu e sorriu! Olhou para a sua mulher, 

olhos nos olhos, como se lhe dissesse que iam conseguir. Afagou a 

mão dela, e ela timidamente sorriu. Descansaram ambos os casais 

sob a copa daquela árvore até ao anoitecer. 

  Fazia frio. O homem, recém-chegado, tirou dum saco uns 

panos velhos e construiu um abrigo, pois pouco mais tinha que 

oferecer, a sua mulher pegou em duas maçãs e partiu-as ao meio e 

convidou o outro casal para comer e partilhar o seu abrigo. A outra 

mulher revolveu o avental e partilhou as côdeas que tinha, o marido 

dela, de olhar renovado, sorriu. Um deles deu graças, o outro 

verbalizou-as. E conversaram ambos os casais até a tímida fogueira 

se apagar. 
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Adormeceram. Uma mulher adormeceu afagando um velho e 

gasto terço, com o marido já adormecido a seu lado. A lua fazia 

brilhar o pequeno crucifixo que uma tinha trazido esquecido ao 

pescoço, o marido, ainda acordado, meditava. 

Nasceu o sol! E no dia seguinte partiram os dois casais 

percorrendo aquele caminho pedregoso que parecia não ter fim, 

acreditavam que iam conseguir, seguiam cansados mas felizes e 

confiantes, tinham força para continuar, não desistiam nem olhavam 

para trás... 

E ficou abandonado um punhado de moedas de ouro, sob a copa de 

uma árvore, de um caminho que parecia não ter fim. 

 Conclusão: Os PCE ajudam a manter a consciência que o caminho 

por mais difícil que seja deverá ser feito a dois, e dá-nos alento 

para continuar, pois sabemos que não estamos sozinhos na 

caminhada. Esta tranquilidade leva-os a ter um espírito de quase de 

missão, visando propagar aquela chama que nos faz caminhar. 

Assim estendemos a mão ao outro para connosco iniciar esta 

caminhada. E caminhando vamos abraçando e dando alento a 

todos aqueles que de alguma forma connosco, na vida, se vão 

cruzando. 

  

 
Carnaxide 5 
 

“Vede como eles se amam” 
 

Carmo e Celso, Alda e Armindo, Cristina e Manuel, Adelaide e 

Miguel, Susana e António, Margarida e Miguel, Teresa e Fernando. 

Sete mistérios abençoados, alianças matrimoniais celebradas em dia 

de júbilo. “Os dois, uma só carne.” É desta massa humana e das 

suas circunstâncias que esta Equipa tem vivido, tal como os 

precedentes anos dedicados ao CPM.    

Após o sobressalto espiritual iniciador, são oito anos a tentar 

percorrer os caminhos de Deus, fundados em pontos concretos de 

permanente esforço. Perseverar nestes cinco pontos é desafiante. E 
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como este caminho se faz caminhando ao ritmo de todos e de cada 

um, assim se vão espelhando especificidades várias em função dos 

talentos que a render colocamos. Fazemo-nos ao largo com a 

vivência dinâmica em outros chamamentos a que vamos 

respondendo: a envolvência paroquial, o voluntariado empenhado, a 

participação noutros movimentos, sendo instrumentos ao serviço de 

missões várias e tentando integrar o sagrado na espuma dos dias, 

nas múltiplas vertentes humanas a que nos apresentamos.  

Cada reunião, cada encontro, é sempre diferente, sempre novo. Um 

prazer irmanado. Com voltas e contravoltas a rasar o tema proposto, 

em palavras vivas, em aproximações e fugas à proposta traçada, em 

diálogo mais calmo ou mais intenso, com fios de humor a marcar o 

ponto. Com o valor acrescido da reflexão oportuna do padre 

Alexandre Santos, o Conselheiro Espiritual, uma dádiva privilegiada 

que o sacerdote para nós representa.    

Partilhamos as contingências da vida nas suas expressões 

peculiares: os sucessos e os fracassos, as alegrias e as tristezas, a 

saúde e a doença, as luzes e as sombras, os nós e os laços que os 

nossos familiares percursos escrevem. Sabemos, sem nos vermos, 

o que fazemos no silêncio interior das nossas almas: rezar por nós é 

regra de vida vivida e assumida. E tantas vezes experimentamos 

essa força indizível da oração… Essa alegria consoladora e 

reconfortante que nos enche de felicidade partilhada. Somos 

agradecidos e reconhecidos por esta marca indelével, uma âncora 

em porto seguro. Guardando, como Maria, preces, gestos e obras no 

fundo do coração. E de nós poderão dizer, à semelhança das 

primeiras comunidades cristãs, “vede como eles se amam”.                      

A amizade na fé, o amor na fé e a alegria na fé poderiam ser a 

trindade desta minúscula comunidade feita Equipa de Nossa 

Senhora. Com a Família de Nazaré no horizonte, sob o manto 

protetor de Maria. Ela é Mãe, Rainha e Educadora. Basta abrirmo-

nos a ela. Segui-la. Deixarmos que nos conduza. Para a Felicidade. 

Para a Santidade. Para o Alto. Para Deus. 
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Carnaxide 6 
 

Espiritualidade Conjugal 
 

Nós, Equipa de Carnaxide 6 consideramos que a Espiritualidade 

Conjugal tem o seu alicerce fundamental na Oração. 

1 - Por isso todos os casais foram unânimes em afirmar que a 

oração deve ser íntima e confiante, fazendo-nos capazes de amar 

mais.  

Assim, ela é o suporte da Fidelidade Conjugal, característica 

fundamental da nossa Espiritualidade.  

Faz de cada casal um instrumento dócil, à semelhança de Maria, 

mulher orante por excelência. 

Faz-nos compreender que o Amor é sempre fecundo, porque 

manifestamos o Amor de Deus à face da terra. Por isso, falamos 

com Ele como nosso Pai.  

Sempre que um casal está em oração, está a dar um lugar de 

destaque ao Amor de Deus nos nossos corações. 

2 – Fomos coerentes em afirmar que, tendo em conta o que 

dissemos antes, não estamos a concorrer com o amor de Deus nem 

Ele connosco. Ao contrário, sentimo-nos ‘vaidosos’, porque o nosso 

amor conjugal conduz à plenitude do amor divino. 

Sentimos que é a própria vida divina que é comunicada aos 

esposos, sempre que defendemos e vivemos a dignidade do nosso 

amor conjugal pelo sacramento do matrimónio. 

Ao assumir a Espiritualidade Conjugal dos PCE, descobrimos a 

importância da Abnegação e da Gratuidade. Sabemos o que isto 

significa e que o desafio é amar e amar até ao fim. 

3 – Todos estamos bem atentos aos perigos do relativismo moderno. 

Sabemos que se torna presa fácil trocar a espiritualidade conjugal 

por um ‘nada’, desprovido de qualquer valor e fácil de trocar por 

outro e a qualquer momento. 

Concordamos plenamente com o Padre Caffarel, quando no seu 

discurso de 4 de Maio de 1959, dizia: «Quando o coração humano 
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”comete a imprudência” de se abrir à caridade de Cristo, esta alarga-

o irresistivelmente às dimensões da Igreja e do mundo».  

À luz da Espiritualidade Conjugal o nosso amor é, deste modo, muito 

abrangente, tanto como Deus quis que fosse o de Maria.  

É tempo de despertar para o compromisso e para a 

responsabilidade de transformar realidades que nos gritam aos 

ouvidos. Não é aceitável ficar insensível. Não podemos isolar-

nos no conforto das nossas reuniões...  

Há muitos casais (multidões) que nos esperam, que têm sede 

do nosso amor, que têm necessidade do nosso amor.  

Sentimos que é este o desafio da nossa Espiritualidade.  

Não o acreditamos muito fácil; como nunca foram muito fáceis os 

desafios da Fé. 

Mas preferimos dizer como o Salmista, no Salmo 22(23): “O Senhor 

é meu Pastor, nada me falta.” 

4 – Embora com um percurso pequeno, no que ao tempo de equipa 

diz respeito, os nossos olhos (os físicos e da alma) já adquiriram um 

alcance maior.  

Dizemo-lo isentos de soberba, porque quem nos abriu os olhos foi 

Maria. 

Ela soube como ninguém, “penetrar na terra e iluminar sem ferir...”. 

Como seu Filho um dia disse, Ela soube ser sal e luz, a partir da sua 

humilde ‘casa’. 

Testemunhamos, assim, que a Espiritualidade Conjugal tempera 

e ilumina o nosso caminhar.  

Queremos ser uma vela de esperança, que possa ainda derreter 

muito arame farpado... 

Queremos ser sóbrios nas nossas afirmações. Contamos com Maria, 

Senhora dos Lares, Senhora dos aflitos e Mãe da Esperança. 

 

COM ELA E POR ELA SEREMOS FORTES. 
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Carnaxide 7 
 
Vivência da Espiritualidade Conjugal 
 
A nossa equipa está no seu segundo ano de vida e o 

desenvolvimento da espiritualidade conjugal era sem dúvida um dos 

nossos objectivos ao integrarmos este Movimento. 

Muitas são as formas através das quais sentimos que as ENS nos 

têm ajudado neste caminho, tais como a partilha, o pôr em comum, 

mas sem dúvida que um dos factores mais estruturantes são os 

PCE. Isto porque os PCE possuem uma metodologia que nos ajuda 

a atingir aqueles objectivos que parecem tão simples como arranjar 

tempo para falar em casal, mas que sem este método acabamos 

sempre por adiar. 

Os pontos concretos de esforço são sementes para colher os frutos 

do Amor de Deus, são boas pistas de reflexão, são momentos de 

santidade e de união do casal, são momentos de sinceridade e 

abertura em casal e com Deus, são momentos de reconciliação, 

alegria e oração. 

A metodologia dos PCE, com as suas métricas muito assertivas 

através da partilha em equipa, mostra com uma grande clareza e 

sem forma de escamotear como na realidade por vezes os 

objectivos mais simples são os mais ridiculamente difíceis de atingir. 

O facto de periodicamente expormos aos restantes casais da nossa 

equipa, os progressos e as dificuldades que sentimos no 

cumprimento dos PCE’s, faz com que também nos 

responsabilizemos e nos obriguemos a cumpri-los caso não 

tivéssemos essa apresentação periódica. 

Esta dimensão de espiritualidade, a conjugal, alarga a experiência 

individual de cada um enquanto cristão, para uma experiência da 

vivência a dois, em função do casal e da família. 

O alcance da plena espiritualidade conjugal, é um processo de 

caminho contínuo, de avanços e recuos, por etapas que muitas 
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vezes ficam por cumprir e onde a vivência dos PCE se traduz numa 

educação do nosso “coração” para uma vida verdadeiramente dos 

dois, que transcende e exponencia a espiritualidade individual 

O caminho para a Espiritualidade Conjugal só é possível assente na 

presença e na busca de Deus no outro, na busca e cumprimento do 

projecto definido para os dois, enquanto casal. 

A espiritualidade conjugal mantém e fortifica a nossa união, orienta-

nos em todas as nossas decisões e no nosso modo de viver o 

sacramento do matrimónio.  
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“Na origem da Espiritualidade Conjugal, há um apelo de 
Cristo: Nós, casais, a nossa vocação, é de irmos juntos 
a Cristo, um e outro, um com o outro, um pelo outro”. 
 

(Pe. Henri Caffarel) 
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