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Foi em Munique, no coração da 
Baviera, cidade rica de história e de 
tesouros da arquitectura, que a ERI 
escolheu reunir-se de 7 a 11 de Março 
de 2017 para o seus trabalhos de 
primavera… 
  

 
 
 

 

 
Os nossos amigos equipistas alemães reservaram à 
ERI um acolhimento caloroso e souberam dar-lhe a 
descobrir alguns tesouros da arte barroca, em 
particular nesta bela igreja de São Miguel… 

 
 

 
Toda a ERI e os seus anfitriões 

 
 
 

  



  

Vida do Movimento 
Colóquio sobre o padre Caffarel – Collège des Bernardins, Paris 

Prossegue a preparação do Colóquio no âmbito do avanço da causa de canonização do Padre Caffarel. Este 
Colóquio articular-se-á, a 8 e 9 de Dezembro próximo, em torno de 4 sessões de meio dia cada uma: H. 
Caffarel, a vocação de um homem de Deus; H. Caffarel, fundador na Igreja; H. Caffarel, mestre de oração e 
conselheiro espiritual; H. Caffarel, profeta para o casal e para o matrimónio. Estes 4 grandes temas serão 
objecto de conferências, comunicações, mesas redondas e projecções de clips internacionais. 

A 8 de Dezembro às 19h30, uma celebração eucarística presidida por Monsenhor Eric de Moulin-Beaufort, 
Bispo auxiliar de Paris, permitirá comemorar os 70 anos da promulgação da Carta das Equipas de Nossa 
Senhora na igreja Saint-Augustin de Paris, a paróquia do Padre Caffarel. 

A 10 de Dezembro, uma peregrinação a Troussures para os correspondentes internacionais dos Amigos do 
Padre Caffarel e para os membros do Colégio encerrará este Colóquio. 

 As orientações para os próximos 2 anos: 
2016/2017 – Casais: anunciar a alegria do amor na família (Amoris Laetitia) 
 Orientação: responder aos desafios do matrimónio e da família 
2017/2018 – Casais: renovar a aliança na força do Espírito 
 Orientação: Preparar os caminhos do Senhor (Is 40,3) 

 

Ponto da situação dos trabalhos em curso ou terminados 
Equipas Satélites:Trabalhos apresentados por Clarita e Edgardo Bernal 

Cadernos «Espiritualidade e sexualidade»: são considerados pelo conjunto da ERI como muito bem 
concebidos, acessíveis e bem adaptados às expectativas de muitos equipistas. A sua tradução está em curso; o 
conjunto estará disponível no Colégio de Florianópolis. 

Equipa Pedagogia: estão terminados e serão distribuídos em Florianópolis os seguintes cadernos: A Escuta 
da Palavra, O Retiro Anual, A Regra de Vida. 

Equipa Reflexão e Pesquisa: a base de dados está terminada. Cada SR deverá enviar anualmente as 
necessárias actualizações para o Secretariado Internacional em Paris, que tem por missão garantir a 
actualização e a manutenção da base de dados. 

Análise da Pilotagem no mundo: o inquérito revelou grande diversidade de práticas. Proximamente será 
elaborado um documento-quadro bastante geral; o objectivo não é dar um manual «chaves na mão» da 
Pilotagem para todos, mas definir algumas grandes orientações. 

Formação cristã: A redacção de 7 dos 8 módulos está terminada; as traduções estão em curso; isto vai levar 
algum tempo, pois continua a ser difícil encontrar tradutores… 

 

Os conselheiros e os acompanhantes espirituais 
Este documento, preparado por Amaya e José Antonio Marcén, teve em conta os riquíssimos contributos de 

muitas SR e RR; este trabalho é fruto de uma intensa reflexão levada a cabo pela ERI. A sua versão definitiva 
foi adoptada e será traduzida para as 5 línguas das ENS para ser distribuída no Colégio de Julho. 

 

Guia do Casal de ligação 
Este guia, preparado por Françoise e Rémi Gaussel, foi aprovado pela ERI na sua versão definitiva: será 

traduzido nas 5 línguas, formatado e distribuído a todos os participantes do Colégio de Julho. 
 

Tema de estudo para as equipas antigas 
Graça e Roberto Rocha apresentaram-nos as grandes linhas deste tema, que está a ser elaborado. 
 

Tema de estudo para 2017-2018 
Este tema foi redigido pela SR Espanha, foi ratificado pela ERI e distribuído a todas as SR/RR, que, a partir de 

agora, podem traduzi-lo e formatá-lo para edição e difusão. 
  



  

Perspectivas 
 

Preparação do Colégio Internacional 2017 em Florianópolis (Brasil) 
 
 
De 23 a 28 de Julho próximo, realizar-se-á o Colégio Internacional dos 

responsáveis das Supra-Regiões e Regiões directamente ligadas à ERI. 
A 29 de Julho será organizado um encontro com os equipistas brasileiros. 
A divisa do Colégio será «Sem mim, nada podeis fazer» (Jo 15,1-5). 
No programa: conferências e testemunhos (O amor no matrimónio e na 

família, Espiritualidade e sexualidade, A situação da Igreja no Brasil, 
Protecção da natureza, Vivência num clima de guerra [na Síria], bem como a 
evocação dos grandes temas próprios das ENS, os trabalhos em curso e a 
preparação do grande Encontro de Fátima em 2018… e ainda celebrações, 
reuniões de equipas mistas, fóruns, Assembleia Geral da Associação END, 
dever de se sentar e momentos de convívio… 

 
 

Preparação do Encontro de Fátima (Portugal) de 16 a 21 de Julho de 2018 
Prossegue a escolha dos intervenientes, sendo o Padre Tolentino de Mendonça, vice-reitor da Universidade 

Católica Portuguesa (Lisboa), o teólogo encarregado das meditações diárias. 
Os temas das conferências e das intervenções vão-se definindo; citemos em particular: O sentido da 

liberdade cristã, A ecologia humana, O perdão, Viver a justiça misericordiosa de Deus, A missão das ENS, A 
alegria do encontro… 

A solidariedade está a ser implementada: pede-se a cada SR e RR que continue a difundir amplamente a 
mensagem de entreajuda (não esquecer os mealheiros…) que permitirá que os mais favorecidos ajudem os 
que têm maior dificuldade em financiar, pelo menos parcialmente, a sua viagem. 

O número de participantes previsto (mais de 18 000, de acordo com as respostas das SR/RR) é claramente 
superior à capacidade (9 000) da basílica de Fátima, logo, incomportável. Foram fixadas quotas para cada país: 
as SR e RR transmitirão esta informação. Será importante inscrever-se logo a partir da abertura das 
inscrições, a 15 de Setembro de 2017! (ver o sítio www.equipes-notre-dame.com– separador Fátima 2018, 
que dará acesso ao novo sítio web «Fátima 2018» criado para o acontecimento). 

 

Trabalhos em preparação 
– Um documento sobre a Missão do Casal 
– A actualização do Guia das ENS. 
 

 

Agenda – Próximas datas 
Em Florianópolis (Brasil) em Julho de 2017: 

Reunião da ERI de 19 a 23; Colégio Internacional de 23 a 28. 
 

Reunião da ERI em Paris de 1 a 7 de Dezembro de 2017, antes do Colóquio sobre o Padre Caffarel a 8 e 9 de 
Dezembro. 

 
Em Fátima (Portugal) em Julho de 2018: 

Reunião da ERI de 7 a 11; Colégio Internacionalde 12 a 15; Encontro Internacional de 16 a 21; Sessão de 
Formação Internacional de 21 a 24. 

 

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

