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No cenário magnífico e «so 
British» do Centro de Hayes 
realizaram-se, de 19 a 29 de 
Julho, as reuniões da ERI e do 
Colégio Internacional. 

 
 
 

 
 
A ERI estava feliz por  

encontrarse reunida para rezar e 
trabalhar em conjunto ao serviço 
das ENS no mundo inteiro… 

 
 

 
 

 
O Colégio trabalhou afincadamente… 

 
 
 
 

 
…mas também fez turismo e conviveu! 

 



 

Vida do Movimento 
Canonização do Padre Henri Caffarel 

Vai realizar-se um simpósio em Paris a 8 e 9 de Dezembro de 2017, por ocasião dos 70 anos da promulgação 
da Carta das Equipas de Nossa Senhora. O Padre Angelo Paleri (Postulador da Causa) reunir-se-á com a 
Associação dos Amigos do Padre Caffarel para definir o objectivo do simpósio. A ERI trabalhará nessa 
organização para definir as modalidades definitivas. Haverá conferências, comunicações, mesas redondas e 
debates. Serão apresentados pequenos vídeos realizados pelas SR/RR: as SR/RR deverão enviar as suas 
propostas de vídeo até ao fim de Abril de 2017 (duração de 5 a 8 minutos, para seleccionar 2 ou 3…). 

 

As orientações para os 2 próximos anos: 
2016/17 – Casais: anunciar a alegria do amor na família (Amoris Laetitia) 
 Orientação: responder aos desafios do matrimónio e da família 
2017/18  – Casais: renovar a aliança na força do Espírito 
 Orientação: preparar os caminhos do Senhor (Is 40,3) 

 

O ponto da situação dos trabalhos em curso ou terminados 
 

Equipas satélites 
Equipa Pedagogia: distribuiu aos SR/RR os documentos «Oração Conjugal» e «Oração Pessoal». Os SR/RR 

vão receber em breve os projectos para «Escuta da Palavra» e «Regra de Vida»; deverão fazer as suas 
observações até ao fim de Dezembro de 2016. 

A Plataforma virtual de formação cristã está na fase de tradução… Alguns «alojamentos» já estão 
disponíveis. 

A Base de dados está terminada e operacional: os códigos de acesso foram fornecidos aos responsáveis das 
SR/RR (link: www.end-doc.com). 

Equipa de Reflexão e Pesquisa: está neste momento a proceder ao exame e à reformulação das fichas de 
pilotagem. 

Equipa Teologia da sexualidade: estão disponíveis 6 cadernos de diálogo, outros 6 em preparação. 
 

As equipas antigas 
Os responsáveis das SR/RR vão receber em breve o produto do trabalho realizado até hoje: as observações 

devem ser feitas até ao final de 2016. Documento final para o Colégio de 2017. 
 

Os conselheiros e acompanhantes espirituais 
O documento preparatório foi entregue aos responsáveis das SR/RR, que deverão enviar as suas 

observações até ao fim de 2016. Documento final para o Colégio de 2017. 
 

Cardeno sobre o casal informador 
Este caderno, simples e fácil de utilizar, foi entregue nas 5 línguas aos participantes do Colégio. Os ficheiros 

informáticos para as edições/impressões encontram-se incluídos nos documentos do Colégio. 
 

Guia das ENS 
O Guia das ENS (que data do ano 2000) tem de ser revisto. Em Abril, foi pedido aos SR/RR que dessem 

sugestões para a sua actualização: esperam-se as últimas respostas até ao fim de Setembro de 2016… 
 

Atelier Mariage 
Depois de tomar conhecimento dos trabalhos do Atelier, o Colégio votou no sentido de que, a partir de 

agora, os mesmos se dêem por terminados e de que, depois de traduzidos, os documentos possam ser 
explorados pelas SR/RR. O Colégio agradece vivamente aos autores, que forneceram um trabalho imenso. 
Bravo e Obrigado!!! 

http://www.end-doc.com/


 

Perspectivas 
Preparação do Encontro de Fátima 

de 16 a 21 de Julho de 2018 
Pede-se que cada SR e RR se prepare para este grande acontecimento, tomando desde já algumas medidas 

úteis: 
 – fazer uma estimativa do número de participantes e enviá-la ao secretariado até 15 de Outubro de 

2016 
 – nomear um casal (equipa) responsável pelas inscrições 
 – nomear um casal responsável pela comunicação 
 – preparar a solidariedade sensibilizando os equipistas para este assunto. Foi proposto um mealheiro a 

ser impresso por todas as SR/RR (ficheiro incluído nos documentos do Colégio) 
 – prever páginas específicas nas «Cartas» e nos sítios web das SR/RR  
 – cada SR/RR poderá abrir um blog específico pra comunicar com todos os equipistas que não vão 

poder participar. 
Algumas informações: 

– custo inscrição/pessoa: 500€, a que se deverá adicionar o preço da viagem a Portugal 
– a ERI fará os seus convites (às suas expensas) e os responsáveis das SR farão os seus convites (às suas 

expensas) 
 – a solidariedade: por equipa (os que podem pagar ajudam os que não podem); o CE é convidado 
  por sector/região: podem organizar festas, várias formas de angariação de fundos… 
  por zonas: os mais desafogados ajudam os que o são menos 
Plano de comunicação: 
 Vai ser criado um sítio web – serão abertas páginas específicas no Facebook e no sítio web 
 Cada SR/RR apresentará o vídeo (apresentado no Colégio de Swanwick) nas diferentes manifestações e 

nos encontros que organizar; este vídeo também se encontra entre os documentos do Colégio… 
 

Agenda 
Próximas reuniões da ERI: em Paris: de 21 a 25 de Outubro de 2016; em Munique: de 7 a 11 de Março de 

2017 
Em Florianópolis (Brasil): ERI de 19 a 23 de Julho; Colégio Internacional de 23 a 28 de Julho de 2017 
Reunião da ERI em Paris de 1 a 7 de Dezembro de 2017, antes do Simpósio sobre o Padre Caffarel a 8 e 9 de 

Dezembro. 
Em Fátima em Julho de 2018: 
Reunião da ERI de 7 a 11; Colégio Internacional de 12 a 15; Encontro Internacional de 16 a 21; Sessão de 

Formação Internacional de 21 a 24. 

 

 

Este logo, artístico e profundamente 
espiritual, evoca Nossa Senhora de 
Fátima, que velará por nós durante os 
encontros de Julho de 2018. 
 
Para saber mais, visite o sítio 
www.equipes-notre-dame.com: o 
artista autor do logo dir-vos-á mais 
sobre a sua criação!!! 
 

 

http://www.equipes-notre-dame.com/

