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EDITORIAL

Marta e Gonçalo
Castilho dos Santos

Casal Responsável da Comunicação
Equipa Queijas 2

Queridos casais, conselheiros
espirituais e amigos das ENS!

Este número da Carta tem como título “Fátima 2018: Vocação e Missão”. Como não poderia deixar de
ser, sendo a primeira edição depois
do grande Encontro Internacional das
ENS realizado em Fátima, em julho de
2018, subordinado ao lema Reconciliação, Sinal de Amor, oferecemo-vos
um número especial da Carta, inteiramente dedicado a uma (necessariamente discutível e incompleta!)
seleção de ecos, reflexões e interpelações desafiantes a partir do “Fátima
2018”. Sem dúvida, que, de seis em
seis anos, o Movimento redescobre
e aprofunda o seu carisma, alinhando, mais ainda, o trilho a seguir nos
próximos anos pela missão que nos
é apresentada pela Igreja. A esse
propósito, fundimos no título desta
Carta, precisamente, uma referência a
um dos principais documentos que, à
escala mundial, emergem de Fátima
2018 – “Vocação e Missão: no limiar
do terceiro milénio” – e que merecerá, por certo, a atenção de todos,
enquanto proposta de fôlego estratégico da ERI para a vida das ENS, em
estreitíssima ligação com os desafios
lançados pelo Papa Francisco ao nosso Movimento e, portanto, a cada um
de nós, equipistas.

É com especial alegria e a expectativa de conseguirmos estar à altura
de continuarmos a servir, da melhor
maneira, o nosso querido Movimento, desta feita como casal responsável da Supra-Região Portugal para
a Comunicação, que redigimos este
nosso primeiro Editorial. Sabemos
que contamos com a colaboração de
todos, desde logo através de críticas
e sugestões que podem sempre encaminhar para o endereço eletrónico
carta@ens.pt! Antes de vos apresentarmos este número da Carta das
ENS, permitam-nos ainda que dirijamos, publicamente, uma palavra de
reconhecido agradecimento à Fátima
e ao Eduardo Frutuoso, quer pelo seu
excelente serviço nos últimos anos a
favor do desenvolvimento da comunicação das ENS, em particular através
da Carta, do sítio na Internet (www.
ens.pt, muito recentemente renovado) e do Facebook, quer pela paciente
e generosa ajuda que nos foram dando
nesta fase de rotação de responsabilidades. Bem hajam, Fátima e Eduardo, bem como ao grupo alargado de
equipistas que colaboraram de perto
convosco nesta missão!
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Assim, a par da mensagem que o novo
casal responsável da Supra-região
Portugal, a Margarida e o José Alberto
Machado, nos dirige a todos a partir
deste número da Carta, encontrarão,
portanto, uma sequência de testemunhos e de sínteses vividas em casal
e enquanto conselheiros espirituais
do muito que aconteceu de 16 a 21
de julho, em Fátima (cliquem www.
endfatima2018.pt para consultarem,
em detalhe, tudo sobre o Encontro).
Sobretudo, importa agora transmitir
e viver a mensagem vibrante e desafiante que brota de tantos momentos e interpelações a partir do Fátima
2018, nas nossas equipas base, nas
estruturas do Movimento, nas atividades pastorais e eclesiais em que
estamos envolvidos.

Esperamos, pois, que a internacionalidade, a colegialidade, o espírito
de missão, de oração e de festa partilhada, que perpassaram o Encontro
Internacional Fátima 2018, “saltem”
destas páginas para os vossos corações e que tenhamos, com esta Carta,
mais do que um repositório ou memorial de um especialíssimo encontro
mundial das ENS, antes uma fonte de
estímulo a que vivamos, nas nossas
vidas e em nosso redor, o plano de
Deus para a nossa espiritualidade
conjugal, através do sacramento do
matrimónio e da missão de santidade
do e pelo casal cristão.
Boa leitura e meditação, com votos
de um Santo Advento para todos!

…
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Margarida e José Machado da Silva
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Ecos da Supra-Região
•
serem “buscadores de Deus” caminhando em unidade rumo à santidade:
• mostrarem ao mundo a espiritualidade de um amor exclusivo e libertador;

Ao estabelecer o programa de condução da Supra-Região de Portugal para
os próximos cinco anos, dispomo-nos
desde já ao serviço para cuidar do
carisma das Equipas de Nossa Senhora (ENS) e do património deixado
pelas equipas anteriores. Fazemo-lo
em consonância com as orientações
da Equipa Responsável Internacional
(ERI) e motivados para que o movimento continue a ser caminho para
a santidade dos casais. Cremos que
a diferença estará somente no nosso
olhar sobre este serviço porque, sendo sempre fiéis ao essencial, inevitavelmente colocaremos nele a nossa
maneira de ser.

• viverem a espiritualidade da solicitude e a serem semeadores de esperança no meio do mundo.
Os objetivos específicos e as ações
concretas que propomos podem organizar-se em três domínios:
• o da espiritualidade, transmissão da
fé e do carisma das ENS – ad intra e
ad extra ao movimento;
• o da consciencialização dos equipistas como cristãos no mundo que nos
rodeia e não como um conjunto de
casais que se refugiam e distanciam
desse mundo;

Avançamos confiantes de que apesar
de tudo, depois de tudo, “… permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor; mas a maior de todas é o
amor.“ [I Cor. 13, 8]. Encontramos aqui,
na 1ª Carta de S. Paulo aos Coríntios,
o lema para o nosso serviço – “Só o
Amor permanecerá eternamente”.

• e o dos aspetos logísticos, funcionais e estruturais que asseguram e
agilizam a atividade do movimento
como associação.
Este último diz respeito a questões
práticas que não vamos aqui abordar.
Os dois primeiros decorrem da visão
de que os casais das ENS são cristãos
inseridos no mundo.

Apresentamos já as linhas gerais do
nosso de programa de trabalho na carta distribuída com o Tema de Estudo.
É nosso propósito ajudar os casais a:

O Pe. Henri Caffarel afirmou em 1987
que é necessário “Ter em conta as ne5
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cem numa vida fiel ao Evangelho.”[EG
168]. E que estejamos “Comprometidos em todas as frentes” como nos
diz o P. Caffarel na Lettre Mensuelle
des END, junho, 1948.

cessidades e os valores da época em
que vivemos”. Com efeito, o carisma
das ENS visa a santidade dos casais
enquanto cidadãos do mundo. A vivência de uma espiritualidade conjugal não pode dissociar-se da realidade e do ambiente económico-social
envolvente, no que diz respeito à sua
presença como cristão e à forma como
lida e interage com essa realidade.

Entendemos que há aqui um desafio
para que o movimento seja também
de ação. É-o já quando capacita cada
um e cada casal para a ação, mas
também nos deve motivar a fazê-lo
de modo concertado, e porque não
em articulação com a Igreja e com
outros movimentos. A Igreja precisa
urgentemente de crescer e dar uma
imagem de unidade e de ser esteio do
bem e do belo no mundo.

É missão do casal das ENS ser fiel testemunha do projeto que Deus pensou
para as ENS e que nos foi legado pelo
nosso fundador – “O casal, obra-prima
de Deus, tem uma alma que é o Amor;
deixar de lado o amor é condenar o casal; os homens e as mulheres não podem ser fiéis às exigências do amor sem
ajuda de Cristo”. [P. Caffarel, Chantilly].

Três objetivos específicos
que propomos são:
•
Reforçar a fidelidade ao Carisma
fundador e à metodologia das ENS:
Este é um desígnio permanente, “A
linha de conduta é clara, compete a
cada um ser-lhe fiel.” [Pe. H. Caffarel].

© JOANA BATISTA

Como nos diz o Papa “É bom que nos
possam ver como mensageiros alegres de propostas elevadas, guardiões
do bem e da beleza que resplande-
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Neste tempo, temos de colocar bem
longe de nós a soberba de sabermos
tudo. Sermos fiéis ao carisma fundador obriga a que sejamos humildes,
mas firmes, na certeza de que a
mão do Senhor estará sempre sobre aqueles que o temem. Vamos
ter cada vez mais situações que nos
obrigarão a um discernimento profundo e em unidade entre nós. “Se
um ou mais estiverem reunidos em
meu nome Eu estarei no meio deles” e “tudo o que pedirdes ao Pai
em meu nome Ele vo-lo concederá”.
Esta tem de ser a norma de atuação,
discernirmos em conjunto e pedirmos em conjunto.

• Consolidar os esforços de expansão
do Movimento: Há diversas zonas
do país aonde o movimento ainda
não chegou. Sabemos que não é por
falta de esforço, mas há que continuar a insistir, pondo a imaginação
a jogar a nosso favor e procurando
que os Setores trabalhem de forma
concertada entre si. Hoje, mais do
que nunca, há necessidade imperiosa de partilha espiritual e material para que este tesouro que temos
nas mãos brilhe por toda a terra.
Temos de continuar a apoiar todos
os trabalhos de expansão em África.
Há que continuar a insistir na apresentação da cotização como instrumento de partilha, sensibilizando os
equipistas para a cotização de modo
a ser possível chegar a todos, mas
também procurar que todos sintam
que a sua contribuição é usada corretamente.

Uma forma de reforçar esta unidade
é divulgar e fazer parte dos Intercessores. Ouvindo a palavra do Pe.
H. Caffarel “Interceder é verdadeiramente deixar Deus realizar em nós,
connosco, o Seu desígnio de salvar
todos os homens.” Também a “Associação Amigos do P. Caffarel” precisa
de ser mais divulgada nas bases do
movimento. Para que estes sonhos
se concretizem temos de insistir
mais e mais nos casais de ligação
das diversas estruturas. A ligação é
fundamental para que a formação
oferecida aos equipistas seja sentida como uma necessidade por cada
casal e cada Conselheiro Espiritual
(CE). Propomos encontros de CE por
Província para tentarmos chegar
efetivamente a todos.

As Equipas de Jovens de Nossa Senhora são outro foco da nossa partilha de bens, porque desse viveiro
de jovens, virão os casais cristãos da
ENS de amanhã.
• Reforçar a ligação à Igreja dando visibilidade ao Carisma do Movimento: Ligação à Igreja é mergulharmos
na vida e preocupações dos cristãos
das comunidades locais onde estamos inseridos. A nossa fidelidade ao
pensamento do Pe. Caffarel implica
a necessidade de nos debruçarmos
concretamente sobre os assuntos que estão na agenda da Igreja
7
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universal e do seu pastor, o Papa
Francisco, e da igreja local, com a
qual temos uma relação de pertença
mais íntima.

ENS se sentirem capazes de aceitar
e de responder às grandes interpelações do mundo, dando um sentido à
sua existência, graças à sua identidade e à sua especificidade missionária
que conduzem cada casal a comprometer-se com toda a responsabilidade na Missão”. Na sua apresentação,
disse o novo CR da ERI “a Missão não
está no ativismo, a Missão é sair ao
encontro de quem precisa de nós,
sendo dóceis a Deus e deixando-nos
levar por caminhos novos, com a certeza de que, como nos diz a Palavra,
Ele irá à nossa frente”.

O Pe. Henry Caffarel afirmava que “É
preciso não confundir ser fiel a ser
passivo”. Temos de procurar caminhos concretos de atuação, envolvendo os equipistas que têm competências profissionais em domínios
diversos; articular atividades a nível
de Setores/Regiões com os Planos
Pastorais Diocesanos; promover atividades conjuntas com outros movimentos, em particular o CPM e outros
ligados à Pastoral da Família; devemos continuar a apoiar a implementação do Projeto Tandem, pensarmos
na maneira de difundir o documento
sobre a sexualidade e outros.

Das restantes comunicações deste Colégio da ERI, que teve como mote geral
“Permanecei no meu Amor”, retemos
da homilia do Pe. Nuno Rocha “Como é
bom permanecermos no conhecimento de Deus que nos liberta de toda a
ansiedade e nos faz radiantes e irradiadores da sua justiça e bondade.”; da
comunicação do casal Françoise e Rémi
Gaussel “…, as palavras dom, renúncia,
gratuidade, abnegação... como as colocamos em prática? Aceitamos verdadeiramente o plano de Deus para nós
ou, …, tentamos impor-lhe um projeto
centrado em nós e na nossa vida terrena?”; da comunicação do Pe. Jacinto
Farias “E é neste Coração do Senhor
que queremos ficar, permanecer no
seu amor e aprender d’Ele, no que diz
respeito às nossas relações uns com os
outros, as ternuras e as delicadezas do
amor, como disponibilidade para morrer uns pelos outros.”

Ecos do Colégio da ERI
– 11 a 15 de julho 2018
Encontramos no documento ‘Vocação
e Missão, no limiar do terceiro milénio’ da ERI uma excelente motivação
para incluirmos este desafio na nossa
proposta de trabalho. Este documento foi apresentado pelo casal Clarita
e Edgardo Bernal, novos responsáveis
internacionais, no Colégio da ERI que
decorreu entre 11 e 15 de julho. Este
documento “… fruto da dinâmica sinodal posta em prática nas ENS para
responder à Exortação do Papa Francisco dirigida à Igreja Universal ‘para
uma nova etapa evangelizadora’.”, diz
na conclusão “Chegou o momento das
8
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chamamento, afirmam “falai, Senhor,
vosso servo escuta” [1S3, 1-10].

Foi um encontro marcado, por um lado,
pela necessidade de estarmos sempre
ligados às fontes “As Equipas de Nossa
Senhora têm origens sólidas. Elas são
continuamente animadas por uma fonte que não seca, que nos permite beber
abundantemente, se lhe somos fiéis. A
fonte do carisma das Equipas de Nossa
Senhora não secou; mais do que nunca
ela corre em torrentes. Cabe-nos a nós
mergulharmos nela para nos renovar,
inovar nas nossas práticas pastorais
e missionárias, para que a Boa Nova
do matrimónio cristão seja novamente
vista como um caminho de felicidade.” [Pe. Marcovits]. Por outro lado, foi
marcado pela renovação, expressa pela
apresentação de novos documentos e
pela passagem de testemunho dos casais da ERI. Esta foi marcada pela forte
emoção daqueles que tendo deixado
as suas redes para seguirem a Deus,
por Amor, passam o testemunho desse Amor àqueles que, tendo ouvido o

O casal Tó e Zé Moura Soares, anterior CR da ERI, deixou um belo
testemunho de disponibilidade para
o serviço nas ENS, que teve como
ponto alto a organização do Encontro Internacional Fátima 2018.
Além do documento ‘Vocação e Missão, no limiar do terceiro milénio’, a
ERI lançou também o novo ‘Manual
do Casal Piloto’, o tema de estudo
para as equipas antigas ‘Para ir mais
longe’ preparado pela Região Líbano,
assim como a nova versão do ‘Guia
das ENS’. Documentos que serão
oportunamente distribuídos a todos.
Acreditamos profundamente que cada
gesto realizado em Deus tem sementes de eternidade e por isso vos convidamos a trabalhar para o bem do
matrimónio com os pés bem assentes
na terra e os olhos postos no céu.
9
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Próximas atividades
Supra-Região Portugal
Reunião da Supra-Região
Janeiro de 2019, dias 12 e 13

Encontro de Equipas em Caminhada
Fevereiro de 2019, dias 16 e 17

Encontro de Equipas em Comunhão
Fevereiro de 2019, dias 16 e 17

Encontro de Equipas Novo Fôlego
Fevereiro de 2019, dias 16 e 17

Encontro de Equipas em Aprofundamento
Fevereiro de 2019, dias 16 e 17

Reunião da Supra-Região
Março de 2019, dias 8 e 9

Reunião do Colégio da Supra-Região
Março de 2019, dias 9 e 10

Formação de Casais Piloto
Abril de 2019, dias 27 e 28

Formação de Casais Responsáveis de Setor
Maio de 2019, dias 25 e 26

Reunião da Supra-Região
Junho de 2019, dias 6 e 7
10
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Mensagem do Papa Francisco
aos participantes do Encontro
Internacional
Prezados Esposos

grande benevolência, deixem o coração falar: É verdade, Senhor! Sou um
pecador, uma pecadora. Sinto-me tal
e tenho a certeza de o ser. Deixei-me
enganar. De mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente
para renovar a minha aliança convosco. Preciso de Vós. Resgatai-me de
novo, Senhor! Aceitai-me mais uma
vez nos vossos braços redentores. (cf.
PAPA FRANCISCO, Exort. ap. Evangelii
gaudium, 3). Aqueles braços abertos
na cruz provam que ninguém é excluído do amor do Pai e da sua misericórdia. Ele não quer nem Se resigna
a perder ninguém: marido ou esposa,
pais ou filhos... Bem sabem que, aos
olhos de Jesus, não há pessoas definitivamente perdidas, mas apenas
pessoas que devem ser reencontradas. E Ele impele-nos a sair à procura
delas. Porque, se queremos encontrar
o Senhor, temos de O procurar, não
onde nós pretendemos encontrá-Lo,
mas onde Ele nos quer encontrar; e o
Pastor só pode ser encontrado, onde
está a ovelha perdida. Fazendo saber
que vai à procura da ovelha perdida,

MARIA BERTA e JOSÉ MOURA SOARES
Casal Responsável Internacional das
Equipas de Nossa Senhora
acolhendo de bom grado o pedido de
bênção para os participantes no XII
Encontro Internacional das Equipas
de Nossa Senhora, que se realiza de
16 a 21 de julho de 2018 em Fátima
sob o tema «o filho pródigo», O Papa
Francisco saúda-os fraternalmente
recordando, a todos e cada um, que
a Igreja condena o pecado, porque
deve dizer a verdade, mas ao mesmo tempo abraça o pecador que se
reconhece tal, aproxima-se dele, fala-lhe da misericórdia infinita de Deus.
Que grande esperança e alegria nos
dá a Parábola do filho pródigo! Nela,
não se fala apenas de acolhimento
ou de perdão, mas também de «festa»
pelo filho que regressa (cf. Lc 15, 32).
O Santo Padre convida, todos e cada
um, a rever-se naquele filho extraviado que voltou e a quem o Pai não
se cansa de abraçar e repor na sua
grandeza de filho. Comovidos por tão
11
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Ele provoca as outras noventa e nove
para que participem na reunificação
do rebanho. E, se assim procederem,
não só a ovelha trazida aos ombros,
mas todo o rebanho acompanhará o
Pastor até casa, para fazerem festa
com os amigos e os Vizinhos (cf. Lc
15, 4—6). Então «tomados pela mão
da Virgem Mãe e sob o seu olhar, podemos cantar, com alegria, as mísericórdias do Senhor. Podemos dizer-Lhe: A minha alma canta para Vós,
Senhor! A misericórdia, que usastes
para com todos os vossos santos e
com todo o VOSSO povo fiel, também chegou a mim. Pelo orgulho do
meu coração, Vivi distraído atrás das
minhas ambições e interesses, mas
não ocupei nenhum trono, Senhor! A
única possibilidade de exaltação que
tenho é que a vossa Mãe me pegue

ao colo, me cubra com o seu manto
e me ponha junto do vosso Coração»
(PAPA FRANCISCO, Saudação introdutória & Vigília Mariana, Fátima
12/V/2017). Assim consagrados aos
Corações misericordiosos de Jesus e
de Maria, podem contar com a sua
graça, a mesma graça que há cento
e um anos, na pessoa da Virgem Mãe
de Deus, refulgiu aos olhos dos três
Pastorinhos e moldou as suas vidas
para «salvarem pecadores». Com votos de que a paixão com que estes o
fizeram se apodere dos esposos, pais,
filhos membros das Equipas de Nossa
Senhora semeadas pelo mundo inteiro, o Papa Francisco concede-lhes,
extensiva aos assistentes espirituais
e orientadores de retiros e encontros,
a implorada Bênção Apostólica.
Vaticano, 13 de junho de 2018.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE FÁTIMA 2018

Pe. Nuno Rocha

Conselheiro Espiritual da Supra-Região

Mensagens da Hierarquia
da Igreja no Fátima 2018
de hoje. Mas, esta autenticidade – por
ser livre, não deixa de chamar constantemente à responsabilidade das
suas acções perante Deus, perante si
mesmo e perante os outros.

Na internacionalidade dos testemunhos e partilha da vida em família de
lar, a voz da hierarquia da igreja fez-se presente, não para limitar mas
para enriquecer com o ensino próximo
da doutrina cristã sobre o Amor vivido
numa base sólida de Reconciliação.

Referindo-se à passagem do filho
pródigo, como imagem do “Evangelho
dos excluídos” frente aos seus acusadores (fariseus e escribas), “a nossa
reflexão trata da liberdade cristã, isto
é, segundo a Palavra de Deus e recebida em comunhão com Jesus Cristo
nosso salvador”. A verdade e o bem
estão e são de Deus. Com o exercício
da liberdade “o homem não determina o que é bom ou mau, já que a liberdade do homem supõe a vontade
de Deus e a ordem da criação”.

Deter-nos-emos, nestes parágrafos,
em 3 intervenções: a do Cardeal Ricardo Blázquez, Presidente da Conferência Episcopal Espanhola e Arcebispo de Valladolid; a do Cardeal
Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e a do Cardeal Peter Turkson,
Presidente do recém criado dicastério
para o serviço do Desenvolvimento
Humano Integral.
D. Ricardo, na sua comunicação sobre
“o sentido cristão da liberdade”, sendo esta uma dimensão relevante da
dignidade do homem, este tem diariamente a missão de realizar o que
é, de afirmar incessantemente a sua
liberdade.
“Seja o que você é!” Espantosa afirmação tão procurada pelo ser humano
13
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mais autêntico é o amor, melhor se
cumprem as obrigações matrimoniais”, pois o amor situa-se na raiz do
dinamismo do cumprimento da lei.

Com a narrativa da Parábola, o filho
mais novo vai descobrindo como fica
cada vez mais deprimente a sua situação de vida e como vai destruindo
a sua liberdade. É na relação das personagens que se descobrem aspetos
básicos da vida humana e da família:

Entramos, assim, no sentido profundo da Família onde a liberdade cristã
abre-nos o entendimento à condição
de filhos e não de escravos. É Jesus
que o afirma: “garanto-vos que quem
comete o pecado é escravo do pecado
e o escravo não fica para sempre na
casa, mas o filho fica aí para sempre.
Pois bem, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres” (Jo 8, 34-36). Na
parábola denota-se que afastando-se
do pecado, o filho regressa a casa
para viver a verdadeira liberdade.

• liberdade e responsabilidade;
• aventura e desvio;
• nostalgia e retorno;
• pedido de perdão e reconciliação;
• dor da separação e alegria do reencontro.
“Quantas vezes debaixo do nome de
liberdade se esconde uma escravidão
opressora! A liberdade é um dom, um
caminho e uma conquista diária; ser
livre significa romper ataduras, e esse
domínio próprio deve colocar-se ao
serviço dos demais. A liberdade caprichosa e arbitrária é, na realidade,
falta de liberdade”.

O Cristão é filho no Filho e, portanto,
morador em sua casa: “Cristo, como
Filho, esta à frente da família de Deus,
e essa família somos nós.” (Heb. 3, 6).

© SÉRGIO

A nossa vocação, caminho e dignidade é ser livres. Citando H Schiler
“liberdade no Novo Testamento é
entendida como liberdade do pecado, da lei e da morte”, o que leva a
perceber, folheando os evangelhos e
cartas, que a liberdade operada por
Cristo, anunciada na proclamação da
Boa Nova, atualizada pelo Espírito
Santo e recebida através da fé e do
batismo, liberta-nos dos três poderes
que tendem a escravizar-nos: o pecado, a lei e a morte. Ora, a liberdade da
lei rege-se pela via do amor: “quanto

“A Alegria do Reencontro” é-nos exposta por D. Manuel Clemente o qual
começa por considerar e valorizar os
30 anos de Jesus passados em família
14
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D. Manuel salienta um ponto fundamental para que a “alegria do
reencontro” continue a acontecer no
atual contexto social eclesial: “reencontro significa retomar algo que se
perdera, mas realmente existira e
persistia como memória e promessa.
A família é o lugar mais seguro para
que tal memória se ative e reative”.
Sabemos que tal tarefa não é fácil no
contexto actual, onde até a memória se tende a perder ou ignorar pela
instabilidade das relações e perda
dos afetos, que leva a uma desconstrução da identidade.

“onde perfaz o seu percurso humano”
e que depois lhe vem dar uma “experiência atenta e solidária, a qual se
alargará a todos na família de Deus”,
onde nos inserimos todos nós.
Sublinha o aspeto em que a relação
dinâmica do âmbito familiar com o
âmbito eclesial é o percurso cristão
vivido e aberto pelo próprio Jesus. O
cristianismo acontece primeiramente no âmbito familiar, da casa, do lar
e daí cresce e se desenvolve para a
Igreja de Cristo. Diz-nos: “estou convicto que a revitalização das famílias
cristãs e a acentuação do seu lugar
na Igreja são fundamentais para a
nova evangelização que tanto urge,
ou seja, para o reencontro com Cristo vivo. Cristo, autêntico ‘irmão mais
velho’, que – muito ao contrário do
que na Parábola se desgostou com o
regresso do irmão esbanjador – está
absolutamente do lado do Pai e até
nos vem buscar à ‘terra distante’
onde estivermos. Mesmo que isso lhe
custe a vida, mesmo que só assim nos
ganhe e ressuscite. A alegria do reencontro é definitivamente pascal”.

A família crente cria e transmite uma
“memória cristã” indispensável para
alcançar uma “segurança básica que
nos realize e até recupere”. Daí que
esta “nova evangelização só acontecerá com famílias dinamicamente estabilizadas, onde ninguém desista de
ninguém e os conflitos se previnam
e superem pelo exercício de sucessivos reencontros”. O desafio é urgente:
“hoje, mais importante do que uma
pastoral dos falhanços, é o esforço
pastoral para consolidar os matrimónios e assim evitar as ruturas”.

Nesta “nova Evangelização”, evocada
por S. João Paulo II, são desenvolvidas as formas de “missão familiar”,
inclusive de “partida em missão de
casais e famílias inteiras para suscitar
ou ‘ressuscitar’ a vida cristã em muitos lugares por esse mundo além”. É,
por isso, no âmbito familiar que se
revela a fecundidade e criatividade
para que o Evangelho aconteça.

“A proposta matrimonial cristã é constante ingresso, regresso e progresso
na vida divina, reencontrando-nos na
misericórdia do Pai, na fidelidade do
Filho e na união do Espírito Santo”.
Partindo do conceito “Ecologia Humana: fraternidade e comunhão”, o
15
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humana, associada aos de ecologia
social e ecologia da paz, os quais
são bem desenvolvidos na encíclica
“Laudato Si” e onde se “representa
o interesse da Igreja sobre a nossa
consciência pelo ambiente e por tudo
o que nos rodeia”.
Fundamentando-se na Sagrada Escritura, nomeadamente a partir do
livro dos Génesis, “toda a criação sugere que tudo está feito segundo o
desígnio de Deus, criando o homem e
a mulher à sua imagem e semelhança, distinto de toda a criação”. “Deus
criou, também, um jardim para o ser
humano, afim de que fosse um lugar
habitável” e nele se desenvolvesse a
ascendência humana como uma “irmandade”, onde todos partilham da
mesma dignidade. Daí que “a nossa
dignidade não vem das Nações Unidas”, mas sim deste princípio, origem.

Cardeal Peter Turkson levou-nos para
as origens do ser humano criado à
imagem e semelhança de Deus, partilhando da mesma dignidade que foi
dada a todos. Ecologia – oikos logia
– “discurso, cheio de sentido, sobre a
casa comum que é criação de Deus”,
ou seja, este mundo de relações onde
todos estamos chamados a habitar e
a ser vida uns com os outros.
“Saber de onde vimos, quem somos,
qual a nossa origem, segundo os desígnios de Deus (pois somos crentes),
é mais fácil para conhecer e estabelecer condições necessárias à pessoa
humana”, e, por isso, a tudo o que a
integra e rodeia.

“Sendo diferentes não deixamos de
ser irmãos. Por isso, sempre que se
comete algum crime contra o outro, é
entre irmãos que isso se dá, e isto é
um fraticídio. Em qualquer parte do
mundo que isto aconteça, é um nosso
irmão que sofre”. Daí que, a narração
do génesis começa por colocar o ser
humano num jardim “desejado por
Deus”, onde todos pudessem exercitar os maiores cuidados desse “espaço”, com amor, carinho, e não uma
selva onde, por norma, acontece o
contrário.

É na experiência do contacto com os
outros, concretamente com os mais
pobres, frágeis, que surgem palavras
e indicações importantes na linha da
Igreja para o desenvolvimento dos
povos. O Cardeal faz um percurso pelos discursos que desde Paulo VI até
ao atual papa Francisco deram origem
e sentido aos conceitos de ecologia
16
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Para o crente, a relação com Deus realiza-se pela Palavra criadora e que na
Encarnação se faz na Pessoa de Jesus
Cristo. Este movimento relacional é
imprescindível. “O mundo sem Deus é
um grande desafio a que o movimento
se laicização/secularização vai dando
lugar”, colocando tudo centrado no
homem, o qual com os seus caprichos
e desvios do coração é causador de
uma “cultura de morte”, contrária à
ecologia humana. Ora, esta (ecologia
humana) não é um conceito apenas
e só, mas uma condição que protege a vida humana: “nós protegemos

criando as condições morais e éticas
para proteger o que Deus criou à Sua
imagem e semelhança”.
Por fim, o Cardeal criticou, ainda, a
sociedade que quer impor uma ideologia de género e que coloca na pessoa a escolha de ser homem ou mulher, com os graves erros de uma falta
de identidade e de dignidade. Ora “o
não respeito pela dignidade humana
contraria a própria natureza e retira
as condições necessárias para o bem-estar do ser humano”.
Recolha e resumo por Pe. Nuno Rocha
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D. Tolentino Mendonça
e a Parábola do Filho Pródigo
© JOANA BATISTA

No dia 17 de julho, que estava subordinado ao mote da “Liberdade”, D.
Tolentino Mendonça refletiu especialmente a partir do versículo “Pai, dá-me a parte da minha herança”, arrancando logo com uma interpelação
que não deixou ninguém indiferente:
“a relação filial é uma ventura de liberdade”. Ligando a família, a partir
desta Parábola, a um fio condutor de
exercício permanente do Dom, o teólogo português sublinhou que Deus,
porque nos ama, não questiona antes
de dar, simplesmente Ele dá e oferece gratuitamente o Seu amor. Por fim,
recordando que Deus libertou-nos,
exatamente, para “sermos livres no
ser e no amor”, D. Tolentino Mendonça deixou nessa manhã, provocatoriamente, uma interrogação profunda
à assembleia de equipistas, a qual só
pode hoje continuar a ecoar nos nossos corações: “Mas será que estamos
preparados para receber nas nossas
mãos este amor infinito e misericordioso que nos é dado por Deus?”.

D. José Tolentino Mendonça foi o orador fixo do XII Encontro Internacional
das ENS, em Fátima. Todas as manhãs, depois da oração inicial, o Arcebispo poeta partilhava com uma Basílica da Santíssima Trindade repleta
de casais e conselheiros espirituais a
sua reflexão diária, tendo por base a
Parábola do “Filho Pródigo” ou, como
muitos gostam antes de referir, a Parábola do “Pai Misericordioso”.
“Misericórdia é levar
o outro aos ombros”
“Não há misericórdia sem excesso”
“A misericórdia é a arte
necessária para salvar a vida”
“O Pai corre ao encontro
do filho porque mais importante
que a partida é o regresso”
18
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mil equipistas presentes
em Fátima com algumas
questões
estruturantes:
“Onde estamos nas nossas
vidas? O nosso compromisso é deveras fecundo? Onde
estou eu e onde estamos
nós como casal?”. O versículo em causa “oferece-nos
muita luz para refletirmos
sobre nós próprios”, dizia
o Arcebispo. No entanto,
tal como Jesus que não se
detém a explicar as razões
que levam o filho a tomar a
decisão de partir, devemos
assumir que “cada ser humano carrega consigo uma dor não resolvida, um
abandono que ainda dói, que nos atira mais ainda para a solidão da distância”. Eloquentemente, como sempre, D. José rematava que, tal como
o filho pródigo, “entregamo-nos claramente ao mal que detestamos, mas
que não sabemos fugir dele”. Deus
não nos abandona, todavia, neste
risco de desalento destrutivo. “Amar
é adotar a passividade do pai da parábola”, que não exige que o filho seja
perfeito, tal como, na reflexão de D.
José Tolentino Mendonça, “os casais
das ENS não devem ter a expectativa
de serem pessoas perfeitas”, mas antes de fazerem constantemente “uma
revisão de vida, porque é fácil perder
de vista o essencial”, arriscando-nos
a uma dissipação sofrida e estéril.

“Misericórdia não é dar
ao outro o que ele merece,
é antes, precisamente,
dar-lhe o que ele não merece”
“A família é exercício
permanente do Dom”
“A relação filial é uma
aventura de liberdade”
“O amor não é prender, mas dotar
aquele que amamos de asas para
que ele viva em liberdade
a sua singularidade”
A segunda meditação baseou-se no
versículo “O Filho partiu para um país
distante e dissipou os seus bens”,
alinhando-se, portanto, pelo mote do
dia 18 de julho: “Dissipação”. D. José
Tolentino Mendonça inicia o desafio
matutino que dirigiu aos cerca de nove
19
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A um desperdício do tesouro que
nos é confiado, por exemplo ao dom
do matrimónio ou à “qualificação da
nossa vida familiar, fazendo do nosso
tempo um verdadeiro templo”.

egoísmo ou de um instinto de sobrevivência, devendo deixar o Espírito
atuar sobre esse arranque tímido e
contraditório, até culminar num “arrependimento sincero e amoroso”.

Na sua terceira meditação, D. José Tolentino Mendonça debruça-se sobre
o versículo “Já não sou digno de ser
chamado teu filho!”. Era o dia do Fátima 2018 orientado em torno do “Arrependimento” e o Arquivista da Santa Sé não perdeu tempo a salientar
que “a família não é uma ideia, não é
estática; é dinâmica, ela reconfigura-se permanentemente, em fases boas
e difíceis, crises que fazem parte do
caminho de amor”. Devemos, pois,
assumir que todos somos vulneráveis
e que, portanto, devemos deixar brotar de nós o arrependimento sincero
e de coração, mesmo quando ele dá
os primeiros passos em torno de um

“O ponto firme daquele
que ama é, assim, não desistir”
“Deus não nos deixa
abandonados. De tudo
ajudar-nos a fazer caminho.
Apoiados em Deus tudo é graça”
“É tão fácil perdermo-nos
de vista um do outro na
relação conjugal”
No dia 20 de julho, arrancámos com
um dia luminoso de “Misericórdia”. D.
Tolentino Mendonça subiu, nesse dia,
mais um patamar no aprofundamento da reflexão em torno da Parábola
que nos conduziu durante esta se20
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mana inesquecível do Encontro Internacional. Desta vez, partilhou, logo à
cabeça, que para ele uma das lições
fundamentais desta Parábola é o de
que “não há misericórdia sem excesso”. A partilha do nosso querido Arcebispo fica a ecoar na Basílica, para,
logo de seguida, dar lugar a uma
concretização tantas vezes atual nas
nossas vidas: quando o pai abraça o
filho repetidamente, reintroduzindo-o
na intimidade familiar, alguns poderiam pensar que esta atitude do pai
foi “excessiva”, porque deveria antes
ter repreendido o filho e aplicar-lhe o
“castigo devido”. Contudo, sabemo-lo,
Deus não nos sobrecarrega com a recriminação, presenteando-nos antes
com um abraço de infinito amor, que
tudo sara, queiramos nós entregarmo-nos a esse abraço de “Abba”. D.
Tolentino Mendonça não se ficou por
aí, sublinhando logo de seguida que
“a misericórdia é um caminho que todos precisamos de aprender” e que é
“preciso encarar a misericórdia para
que a possamos tocar”. Em família e
em casal, sejamos capazes de viver o
“Evangelho da Misericórdia” e “abraçar uma ferida, percebendo tudo, sem
termos necessidade de dizer muito”.
Na verdade, rematou o Arcebispo, “a
experiência da misericórdia é uma
das coisas mais exigentes e fascinantes da vida” e, tal como com o filho
pródigo, podemos ser transformados pelo amor misericordioso do Pai,

tantas vezes doado através do nosso
Próximo e, diríamos nós, em particular
na nossa vida conjugal!
“Às famílias devem ser
comunidades do encontro,
do perdão e da festa”
“Não temos um défice de
festa nas nossas famílias?”
“A Alegria é o dever
da Misericórdia”

© JOANA BATISTA

Por fim, a última meditação da semana orbitou em torno da “Festa”,
tema escolhido para esse dia do Encontro, a partir do versículo “O meu
filho estava morto e voltou à vida”. D.
José Tolentino Mendonça, mais uma
vez, não poupou nos sublinhados em
torno da centralidade vivificante da
alegria! Enunciou, aliás, uma questão
primordial – “Não teremos um défice
de festa nas nossas famílias?” – para
logo de seguida acrescentar que, na
verdade, “somos atravessados, somos
conduzidos, somos levados pela mão

21
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“O esquecimento não é
uma condição para o perdão”
“O perdão é um ato unilateral
de amor. É dar ao outro não
o que ele mereceria pelo que
praticou, mas aquilo que está
no coração de Deus”
de uma promessa, e essa promessa
é a alegria”. O Arcebispo teólogo defendeu que “em vez de crescermos
na severidade e na intransigência,
na indiferença, nos sarcasmos, na
maledicência, no lamento, caminhemos esperançosamente no sentido
contrário”. “Tínhamos de fazer festa”, disse o pai ao filho mais velho,
que escavou uma trincheira contra
a alegria que o circundava. A festa é
um dever da misericórdia, é como a
analogia maravilhosa escolhida por D.
José Tolentino Mendonça, a de uma
caixa de brinquedos dos filhos, que
durante anos esteve sempre desarru22

mada, mas quando os filhos crescem
ou saem de casa passa a estar “muito
certinha”, mas precisa de ser remexida e recordada, para ser símbolo de
alegria, de contemplação e memória
de amor e não de nostalgia silenciosa e solitária. Desarrumemos os brinquedos da nossa vida! Demos graças
a Deus pelas alegrias dos pequenos
e grandes pormenores, das pessoas
que se cruzam no nosso caminho!
Já a assembleia se levantava de pé,
aplaudindo entusiasmada e grata, comovida e marcada no coração por uma
semana maravilhosamente enriquecida por D. Tolentino Mendonça, e ainda ressoavam as últimas palavras do
orador: “As nossas famílias, os nossos
casais, devem tornar-se comunidades
do encontro, do perdão e da festa”, “o
essencial não são as coisas, mas as
pessoas. O importante não é o que se
perdeu ou o que ficou para trás, mas o
que hoje podemos encontrar!”.
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As Equipas Mistas no Encontro
Internacional de Fátima 2018
da Nossa Senhora, Maria, a nossa primeira experiência, agora permanentemente marcada nos nossos corações.

Rúbens
e Tatiana Coimbra

Casal Responsável da
Comunicação da Supra-Região Brasil | Equipa 55
da Região Brasília IV

Ainda sentimos a paz desse belo lugar, a experiência a ser chamados por
Jesus Cristo sob o olhar maternal e a
proteção de Nossa Senhora, Maria.

Nossa participação nos encontros
internacionais das ENS são sempre
experiências únicas e pelas quais esperamos ansiosamente. Fátima não
foi diferente! Já na chegada, fomos
recebidos com o amor do Pai misericordioso ao ver seu filho ao longe
e ternamente acolhidos sob a manto
protetor da Virgem de Fátima. O tema
“Reconciliação, sinal de amor” nos levou a meditar sobre a nossa trajetória cristã, em casal, na família e no
mundo, para que, confiantes na Sua
misericórdia, pudéssemos voltar aos
nossos lares plenos do perdão e confiantes no Senhor que nos diz: “Não
tenham medo, saiamos”. Façamos
agora a diferença no mundo!

Ainda recordamos a fraternidade, visões, abraços, palavras, sorrisos de
todos, de diferentes países e línguas,
mas do mesmo Espírito.
Ainda nos alegramos ao recordar as
mensagens e perceções dos palestrantes, todas elas tão valiosas; Ainda estamos motivados a viver essa
mensagem de amor ao nosso irmão
que regressa a casa não apenas para
receber e dar com generosidade, mas
também para ir na sua direção.
Ainda nos sentimos felizes de ver
mais de 8.000 pessoas juntas e admirar a capacidade e a qualidade de
todos os organizadores, proporcionando-nos a incrível experiência de
ver uma parte do nosso querido movimentos das ENS como uma amostra
do que somos, a Igreja Única, Católica
e Apostólica.

Cecilia
e Miguel Vidal

Equipa Nossa Senhora da
Paz | Região 2 do México

Ainda temos… e teremos esse presente para sempre!

A nossa presença no Encontro Internacional de Fátima 2018 foi um
presente precioso do nosso Deus e

Obrigado a todos!
23
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dador “A minha Herança”. Foram-nos
dados como pistas de reflexão os conflitos que se vivem nas nossas famílias
e que Jesus bem conhece: as discussões entre pais e filhos, as rivalidades
entre irmãos por direitos às heranças,
a liberdade e o desejo de sair de casa,
a degradação e o arrependimento.

Ana e Mário
Jorge Cabral

Equipa Ponta Delgada 22

Integrar uma equipa com outros casais é uma graça em que a única
preocupação é encontrar uma linguagem comum que possibilite a comunicação perante a diversidade.

A terceira reunião versou sobre o
tema “Reconciliação, Misericórdia,
Encontro”. Nas pistas de reflexão Jesus convidou-nos a viver a experiência de um encontro com Deus misericordioso que ofereceu sempre o seu
acolhimento, o seu perdão a todos os
que Jesus abraça com ternura e beija
sem medos.

Uma graça por pertencermos a uma
pequena comunidade onde impera um clima de amizade fraterna e
entreajuda que ganha outra dimensão quando nos incorporamos numa
equipa mista com casais de todo o
mundo como acontece num encontro
internacional como o de Fátima 2018.

Pertencer a uma equipa mista é extraordinariamente enriquecedor porque percebemos que os desafios de
hoje são iguais aos desafios dos outros na sua sociedade. Saímos mais
ricos destas reuniões, conscientes
que essas oportunidades são únicas,
porque nos proporcionam a oportunidade de partilharmos em conjunto o
tema da reconciliação enquanto “sinal
de amor” que deve reger sempre todas as famílias.

O caminho não é difícil porque cada
casal parte do mesmo ponto. É certo que caminham ao seu ritmo mas o
que importa é a entrega e o esforço
para integrar no grupo a bagagem de
humanidade e de fé, a história e os
sonhos que fazem parte de cada um.
Assim, fizemos três reuniões ao longo
da semana com assistente em que o
tema proposto para a nossa primeira
reunião foi a leitura e meditação de Lc
15, 11-32 “O filho pródigo”. E tal como
ao filho pródigo foi-nos interrogado
se preparamos a nossa viagem para
o encontro em Fátima. A misericórdia
de Deus deu-nos força para mudarmos os nossos projetos de caminho
numa conversão pessoal e em família.

Maria do Céu
e Adelino Fonseca
Equipa Mindelo 6,
Setor São Vicente,
Região Cabo Verde

Residimos na cidade do Mindelo, ilha
de São Vicente – Cabo Verde.
Estamos casados há 16 anos e temos

Na segunda reunião foi-nos proposto
refletir sobre um texto do nosso fun24
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sem dúvida, um sonho realizado. Se
o encontro tivesse terminado ali, garantidamente regressaríamos com um
sentimento feliz de termos realizado
um sonho.

dois filhos, já adultos (um rapaz e uma
menina). Somos formados em Contabilidade e Administração de empresas.
Normalmente costumamos ponderar,
com algum vagar, as decisões importantes. Contudo, não terá sido assim
com a decisão de irmos a Fátima e
participar no encontro internacional
das ENS realizado em Julho de 2018.

Mas estávamos apenas a começar!
Levámos um espírito aberto, corações
vazios de espectativas e uma vontade
enorme de aprender, participar, e partilhar do espírito e carisma das ENS.

Ainda em fase de pilotagem da Mindelo 6, o Casal Piloto partilhou com
a equipa a informação relativa ao
encontro internacional das ENS que
se realizaria em aproximadamente 2
anos em Fátima, Portugal. Nem foi
preciso uma concertação prévia que,
se calhar, se justificava. Dissemos que
iriamos participar.

Seria, certamente, uma missão muito
difícil descrever os sentimentos, de
alegria, gratidão e de felicidade que
íamos, a cada momento, disfrutando.
A caminhada a pé (por vontade própria) que tinha um sabor diferente, as
conferências, os momentos de oração, as partilhas nos intervalos sem a
preocupação de ser pessoas conhecidas ou não, as eucaristias, a energia
positiva que quase brotava do chão,
enfim… Todos os minutos valeram a
pena. Seria interessante dar testemunho de cada um destes momentos.
Talvez noutra altura.

Contámos com o Espírito Santo e
Nossa Senhora para superar os vários
obstáculos que tivemos de enfrentar
até conseguirmos estar em Fátima no
dia 21-7-2018. O último, que quase
nos deitava abaixo, foi o cancelamento da nossa viagem, dois dias antes
de viajarmos para Portugal. Felizmente conseguimos um voo alternativo
com escala num outro país. Aquilo
que parecia ser o último (o maior, talvez) obstáculo acabou por se transformar numa alegria pois acabámos
por conhecer outro país, mesmo que
por escassos momentos.

Por ora, focamos num aspeto que nos
marcou (mesmo correndo o risco de
ser injusto com os outros vários momentos). Trata-se dos encontros de
equipas mistas.
A nossa equipa (equipa 7 – Hotel
Santa Cecília) foi composta por 7 casais: Um casal Português (Helena e
Francisco, Rio do Mouro 2 – Sintra),
5 casais brasileiros (vários locais do
imenso Brasil), e nós (casal Ceu e
Adelino, Mindelo, Cabo Verde).

Lembrámos os momentos em que,
pela primeira vez, pisámos o espaço
do Santuário de Fátima. Aquela tranquilidade! A singeleza do espaço. Era,
25

© JOANA BATISTA

Lembramos, como se fosse hoje, a
nossa apreensão (receio, mesmo)
nos momentos que antecederam o
primeiro encontro da equipa mista.
Estávamos muito longe da tranquilidade que normalmente experimentamos nos momentos que antecedem
os encontros da nossa equipa. Íamos
sair do nosso espaço de conforto! Não
conhecíamos as pessoas e o facto de
sermos praticamente principiantes no
movimento minava a nossa confiança. Mas lá arranjámos coragem (não
havia outra saída) e fomos tentando,
em vão, calar o bater dos corações, recordando o hino do encontro (...) Por
amor, Com amor, No amor, …caminhar
/ celebrar / festejar / retornar (…)

de pessoas que não conhecíamos
palavras e mensagens muito semelhantes àquelas que costumamos ter
na nossa equipa base (mesmo que
ainda quase criança) conformou-nos e
nos trouxe uma paz gratificante. Estar
no meio de casais com mais de 30 a
40 anos de vivências das Equipas de
Nossa Senhora e experimentar uma
sensação de os conhecer há muito
tempo apesar de serem os primeiros
momentos de convívio para nós foi
uma graça e uma bênção.
Talvez por sentirem a nossa juventude nas ENS, (e merecer, portanto,
encorajamento e apoio) os outros casais acabaram por nos eleger casal
responsável da equipa. De pouco serviram os argumentos que o Adelino
esgrimiu para contrariar a escolha.

Afinal, foi mais uma e garantidamente das melhores e agradável surpresa do encontro.

E começavam assim alguns encontros
que decididamente marcaram, pela
positiva, a nossa participação no Encontro das ENS – Fátima 2018.

A titubear lá fizemos a nossa apresentação, tentado, logo à partida, justificar com a nossa juventude nas ENS,
eventuais falhas que poderiam surgir.

As reflexões em volta do texto de meditação, as orações, as partilhas, foram
momentos que nos transportaram para
um estado de paz interior, de tranquilidade, de um sentimento de pertença

A tranquilidade (possivelmente resultante de uma longa vida de convivência nas equipas) dos outros casais na
sua apresentação serenou-nos. Ouvir
26
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e encaramo-los com um espírito diferente e entendemos que talvez seja
uma forma de crescimento e proximidade de Deus.

que, garantidamente, vão ficar presentes na nossa memória. Ouvir o Francisco a partilhar aspetos relacionados
com a educação dos filhos, saber que
ele experimenta sensações parecidas
com as nossas eclipsava qualquer distanciamento que um recém conhecimento pode ainda oferecer.

Percebemos também que a diversidade pode complementar. Lembramos
um pequeno embaraço que sentimos
no final do primeiro encontro ao rezarmos o Magnificat. Foi a dois tons.
Portugal e Cabo Verde de um lado e
o Brasil de outro, devido a pequenas
alterações introduzidas na versão
Brasileira. Parece que não fomos os
únicos a sentir a diferença porque
no dia seguinte, dando corpo a uma
vontade nossa, a Helena e Francisco
apresentaram um postal com a versão a que estamos habituados. E os
dois lados ficaram mais ricos. Duas
versões, mesmos com pequenas diferenças, é sempre melhor.

Sentir aquela alegria prazerosa do
Aldair (Campo Grande, Brasil), confortava a alma. Aquela serenidade e
tranquilidade do Fernando (Ribeirão
Preto, SP), que certamente somente
uma longa vivência em equipa poder
assegurar, deixavam em nós uma vontade firme de continuar. São apenas
exemplos e não mencionámos todos
para não alongar neste testemunho.
E percebemos, com alguma surpresa,
a real dimensão do carisma das ENS.
A partilha, a entreajuda, a metodologia e a vivência orientada por uma
doutrina Cristã faz com que barreiras
entre nacionalidades, culturas e estrato social perdem a relevância que
infelizmente ainda grassa por este
mundo fora.

O único senão é terem sido tão pouco
estes momentos. É por isto que, com
fé em Deus, contamos estar presente
no próximo encontro daqui a 6 anos,
seja onde for a sua realização.
Deixamos igualmente um apelo aos
equipistas, especialmente os de Cabo
Verde, para programarem e estarem
presentes no próximo encontro. Será
certamente uma experiência que valerá a pena.

Esta convivência fez-nos perceber
que ser equipista é sobretudo entreajudar tendo Deus no comando. Entreajuda em casal, entre equipas (não
interessa de que país for, pois até
questões de língua parecem perder
importância) e em comunidade. Garantidamente o reflexo na espiritualidade conjugal melhora. Saber que os
nossos problemas não são os únicos e
os maiores do mundo torna-os leves

Que Nossa Senhora continue à frente de
cada casal, interceda por nós para aumentarmos, diariamente, a nossa fé, a
nossa capacidade de perdoar e reconciliar e a nossa disponibilidade em servir.
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Paula e Nuno Barreto

Casal Responsável do Setor Oeiras B
Equipa Linda-a-Velha 4

As conferências
da Irmã Ângela Coelho
no Fátima 2018
Amigos Equipistas,

Felizmente, o vídeo que está disponível no Portal do Encontro https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=13&v=I H EqYG KQ7Z M)
corresponde ao dia em que assistimos à Conferência, que foi apresentada todos os dias de terça, a sexta-feira. Poderão retirar a vossa própria
impressão, embora o impacto presencial seja diferente.

Tal como com alguns de vós, tivemos a
Graça de poder participar no Encontro
Internacional Fátima 2018. Dessa experiência riquíssima, vimos partilhar
convosco um evento em particular - a
Conferência da Irmã Ângela, sobre o
mistério das aparições de Fátima.
Já estávamos ansiosos por assistir à
conferência depois de um casal francês, que tinha assistido no dia anterior à apresentação para os participantes francófonos, nos ter revelado
o quão maravilhados tinham ficado.
“Arrepiado”, nas palavras dele, tanto
que, a partir de certo ponto, preferiu
escutar diretamente a voz da Irmã,
sem o filtro do tradutor simultâneo
para francês. Entendia o português,
elucidou-nos.

A Irmã Ângela transportou-nos para
o ambiente dos Pastorinhos – para
aquele lugar, naquela época; para a
infância e para o coração daquelas
crianças tocadas por Deus. Cada um
dos que assistiram terá sentido de
acordo com a sua própria realidade
de vida e, claro, o que os Pastorinhos realmente vivenciaram apenas
eles, bem como o Pai, e a nossa Mãe
Santíssima, sabem. Mas pudemos de
alguma forma sentir que partilharam
essa vivência connosco.

E eis que nos deslumbrámos com a
prestação maravilhosa da Irmã Ângela, que teve o condão de nos fascinar
como quando em crianças ouvíamos
histórias de encantar.

A conferência foi também uma lição
sobre o mistério das aparições, e uma
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•
Um aspeto que desconhecíamos:
que as aparições de Nossa Senhora
à Irmã Lúcia também ocorreram, já
mais tarde, por terras Galegas em
Pontevedra (1925) e Tuy (1929); foi
na primeira destas localidades que
Nossa Senhora pediu a devoção do
primeiro Sábado de cada mês, que
para nós, equipistas, é tão especial.

lição sobre como dar uma lição. Uma
excelente demonstração de pedagogia. Dessa lição, sublinhamos:
• a centralidade de Deus nas aparições de Fátima; a novidade da adoração a Deus na oração, ensinada
pelo Anjo aos Pastorinhos; O pastorinho Francisco resumiu muito facilmente: “gosto tanto de Deus…”

Por fim, a conferência permitiu-nos
conhecer um pouco essa belíssima
Pessoa que é a Irmã Ângela de Fátima
(é esse o seu segundo nome próprio,
mais um mistério…), e também por
isso enriqueceu as nossas vidas.

• a devoção ao Coração Imaculado de
Maria;
• a resposta de Maria à pequena Lúcia
quando esta lhe perguntou se ficava “cá sozinha”: “Não. Eu nunca te
deixarei! O meu Coração Imaculado
será o teu refúgio, e o Caminho que
te conduzirá até Deus!”

Possam estas breves palavras motivar os leitores a melhor conhecerem
a Pessoa, a sua missão e o seu trabalho, e assim enriquecerem no seu
conhecimento dos Mistérios de Fátima e da vida dos Pastorinhos, bem
como descobrirem várias curiosidades interessantes, que sempre acompanham o estudo e a reflexão. Para
nós, foi um momento excecional, que
também sentimos que tocou de igual
forma àqueles que se encontravam ali
connosco.
Com um abraço em Cristo, sob o olhar
de Maria.

…
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Um dever de se sentar
bem saboroso!
o dever de se sentar “a transformação
do nosso amor conjugal acontece por
essa certeza da presença de Jesus,
que nos sacia com a Eucaristia, que,
ao fazer-se dom para o mundo, nos
dá a medida do amor que somos chamados a viver”.

Como não podia deixar de ser, o Encontro Internacional de 2018 ofereceu
aos cerca de 4000 casais presentes
em Fátima a oportunidade de vivenciarem mais um momento de dever
de se sentar. Cada casal foi convidado
a refletir a partir do versículo “Quantos trabalhadores de meu pai têm pão
em abundância, e eu aqui a morrer

Para surpresa de todos os que saíam
da Basílica da Santíssima Trindade
em busca de pistas da organização relativamente ao momento que
se seguiria no próprio Recinto do
Santuário, foi dado a cada casal um
pouco de pão, envolvido num lenço
de namorados, uma tradição portuguesa. Estes lenços eram bordados
e exprimem os anseios e esperanças,
sobretudo quando um dos cônjuges
se fazia mais distante e levava o
bordado como desafio de não deixar
morrer o amor.
Com estes símbolos, explicava-nos o
texto de enquadramento do momento
de realizarmos o PCE do dever de se
sentar, quis-se recordar que “a conversão é um caminho comunitário,
que começa na fé da Igreja, celebrada
em cada Eucaristia, proclamada na fé
de que o outro cônjuge é um instrumento de Deus para a minha transformação, porque ambos, enquanto
casal, nos fazemos dóceis à vontade
do Pai”. Há ainda o festejar, intrínseco a

© INÊS E JOÃO LANDUREZA

de fome!” (Lc 15,17), mais uma vez no
quadro da Parábola do Filho Pródigo,
que nos acompanhou durante toda
a semana do Encontro. Tal como no
Evangelho de S. Lucas, também os
casais foram interpelados a recordar
esse momento interior de conversão
na dinâmica do “Dever de Se Sentar”.
Conforme nos era dito no guião para
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tarmos da vontade de Deus? Como
podemos ajudar-nos um ao outro a
regressar ao projeto de santidade vivida a dois?

este momento de conjugalidade na intimidade com o nosso Deus, mediador
e amigo do amor matrimonial, porque o
nosso regresso a um amor purificado e
mais autêntico nos coloca, afinal, mais
próximos do abraço de Deus.
Partiram, pois, todos aqueles milhares
de casais, aos pés do Altar do Mundo,
com os banquinhos e as sombrinhas
de cores diferentes, conforme as Zonas do Movimento à escala mundial,
levando os símbolos para o dever de
se sentar; tantos caminhando em silêncio, de mãos dadas, em busca do
sítio mais propício ao diálogo a três.
Cada casal, depois de fazer a oração
de convite a Deus, teve, consoante
o seu momento de vida, o seu próprio “guião” de diálogo sobre o que,
naquele momento, o coração os convidou a falar sobre o caminho de
conversão, o passado, o presente e o
futuro, o amor conjugal.
De modo a, eventualmente, podermos
recriar e (re)utilizar num dos nossos
próximos dever de se sentar mensal,
partilhamos algumas perguntas que foram sugeridas pela
Organização neste maravilhoso
dever de sentar no Fátima 2018:
• Em que medida a contemplação do Amor de Deus tem sido
uma prioridade no aperfeiçoar
o nosso modo de viver a vida
espiritual, e o amor conjugal
em cada dia?
• Em que aspetos da nossa vida
corremos o risco de nos afas-

• Temos sido capazes de fazer festa
por cada conquista de autenticidade e de unidade na nossa vida em
família? Somos capazes de acolher
com misericórdia os pecadores que
somos nós, os nossos filhos e a família mais alargada?
Não se esqueçam, claro, de ver as fotos
avassaladoras desse momento único,
quer no site das ENS, quer no site dedicado ao Encontro Internacional
www.endfatima2018.pt
Bem hajam, assim, todos aqueles que
nos permitiram viver mais um dever
de se sentar tão saboroso, a começar, literalmente, pelo originalíssimo
pãozinho ofertado a cada casal e que,
envolvido no lenço de namorados,
nos acabou por unir, também nesse
simbolismo, à mencionada “medida
do amor partilhado e rezado”.
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A Vida Diante de Nós,
intervenção de Marie
D’Amonville no Encontro
Internacional de Fátima 2018
Marie e Louis D’Amonville foram o
primeiro casal a assumir a responsabilidade internacional das Equipas de Nossa Senhora (ENS), tendo
como Conselheiro Espiritual o Pe.
Tandonnet. Foram escolhidos pelo
Pe. H. Caffarel para lhe sucederem
como responsáveis do Movimento em
1973, após cinco anos de colaboração
próxima e frutífera. Durante 11 anos,
Louis e Marie dedicaram-se a tempo
inteiro ao serviço, cuidando do desenvolvimento e divulgação das ENS
em França e no mundo.

saber como se retirar quando Deus
nos dá o sinal.”.

Estão casados há 66 anos, estiveram
nas equipas 58 anos e nos Intercessores 51 anos. A última equipa a que
pertenceram esteve ativa durante 41
anos e dissolveu-se em 2010. Louis
d’Amonville partiu para o Senhor em
18 de outubro de 2015.

“Quando a equipa a que pertencíamos
se dissolveu porque só restavam dois
casais e uma viúva, sentimos que se
o Pe. Caffarel ainda estivesse na terra, encontraria uma solução para esta
situação uma vez que desejava ajudar
os casais em todas as fases da vida.

Quando passaram o testemunho em
dezembro de 1984, citando Dom
Tchidimbo, afirmaram: “Há uma virtude difícil de ser praticada na Igreja:

Rezando muito ao Espirito Santo e
ao Pe. Caffarel decidimos falar com o
pároco para, criarmos qualquer coisa
para os idosos.

Contudo, esta dedicação às ENS e à
Igreja não terminou para Louis e Marie com a passagem de testemunho
em 1984 nem com a partida de Louis.
Dedicaram-se em 2011 à criação do
movimento «A Vida Diante de Nós»,
especificamente destinado a idosos.
Marie foi convidada para o apresentar no Encontro Internacional Fátima
2018. Das palavras que proferiu no
dia 18 de julho destacamos:
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• Fazer novos amigos apesar de todas
as diferenças existentes entre os
participantes.

Parecia-nos ser um grande desafio
a preparação para a grande passagem. Sentíamos que os idosos têm
necessidade de uma ajuda específica,
adaptada à vivência da última etapa
da vida na fé e na esperança.

Quando for possível é muito bem-vinda a presença de um sacerdote.
Voltando às palavras de Marie:

O Pe. Bissonnier, autor do livro “A vida
diante de nós”, diz-nos: “Os mais velhos devem ser, de um modo muito
específico e insubstituível, a luz do
mundo, são eles que abrem a estrada,
que mostram o caminho.

“Somos um movimento de espiritualidade fundado na oração, na reflexão,
na troca de pontos de vista com pessoas que vivem a mesma realidade.
Os métodos são semelhantes: o estudo de um tema, uma partilha, uma
entreajuda material e espiritual.

Os idosos continuam a ser membros
de pleno direito das comunidades paroquiais e são chamados a participar
na sua vida através da oração, da oferenda e do testemunho.

Concretizem o apelo que vos lanço
criando as Equipas «A vida diante de
nós» no vosso país, na vossa cidade.
Toda a documentação está disponível no Secretariado Internacional das
Equipas de Nossa Senhora.”

Foi com este espírito que uma dezena de equipas arrancou há sete anos.
Estas equipas dão muita alegria a
quem a elas adere.”
Destinam-se a todos aqueles:
• Que acreditam em Deus.
• Que têm 75 anos ou mais.
• Que sejam leigos, pessoas sozinhas,
em casal, divorciados, padres ou religiosas.
Na reunião mensal propõem-se a:
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• Ajudarem-se uns aos outros espiritualmente e a descobrirem como
viver na esperança e na verdadeira
alegria.
• Quebrar a solidão, às vezes mesmo
em casal ou em lares de idosos.
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Luísa e Armindo Santos

Casal Responsável da Região Madeira
Equipa Funchal 24

Acolher como casal responsável
de casa no Fátima 2018
A receção dos casais e dos dois sacerdotes foi ocorrendo durante a
manhã do primeiro dia do Encontro.
Começámos por dar as boas vindas
e acompanhávamos ao quarto dando
as indicações previstas no manual de
acolhimento salientado que, pelas 16
horas, deveriam estar todos no jardim
da casa para uma breve apresentação
de grupo.

De uma forma muito sucinta tentaremos dar o nosso testemunho de
responsável de casa no Encontro Internacional.
O acolhimento é uma das obras de
misericórdia, conhecido como um momento muito forte de amor a Deus e
ao próximo.
Quando fomos convidados para este
serviço ficámos um pouco apreensivos: era o nosso primeiro Encontro,
as expetativas eram muitas e não
queríamos, de forma alguma, que a
nossa participação fosse privada de
alguma conferência ou participação
nas equipas mistas.
Ser casal responsável de casa, para
nós, envolveu capacidade de adaptação, humildade, compreensão, dedicação, saber escutar e espírito de
serviço e neste caso quisemos deixar
uma marca inesquecível da hospitalidade portuguesa.
Assim, quando chegou o grande dia,
colocámo-nos a caminho e assumimos a nossa missão de corpo e alma.

Rapidamente estabeleceu-se uma
grande amizade, desde o começar
do dia, com o pequeno-almoço na
casa, passando pelo almoço e jantar
em restaurante. Éramos, de facto,
uma grande equipa, uma família onde
estava bem presente a união, a ajuda,
a partilha e a compreensão.
Agradecemos a oportunidade que
nos foi dada e podemos afirmar que
esta experiência foi tão boa que ainda
hoje estamos em grupo a trocar mensagens onde se reflete diariamente
sobre a palavra de Deus.
Em conclusão, podemos referir que, à
medida que vamos conhecendo o Movimento e a sua dinâmica, ficamos cada
vez mais entusiasmados e sentimos
quanto é gratificante estar ao serviço.

Na nossa casa, muito havia a fazer e,
com a colaboração de todos, atingimos os objetivos traçados.
34

ENCONTRO INTERNACIONAL DE FÁTIMA 2018

Tinuxa e Domingos Duarte
Casal Responsável da Região Porto
Equipa Porto 130

Musical “A CAMINHO”
sentava um ambiente de penumbra, e
um ruído normal de uma plateia completamente cheia que aguardava o
início do espetáculo. De repente ouviram-se as pancadas típicas que anunciavam o seu início. Na sala faz-se
silêncio e deu-se então início a uma
viagem surpreendente. Uma viagem

terça e sexta-feira, em cada uma destas atividades. O Centro Paulo VI foi
o espaço eleito para a realização do
Musical. Durante quatro dias o grande
anfiteatro encheu-se repetidamente
com a ocupação dos mais de dois mil
lugares de que dispõe. Nós assistimos
à última sessão, precisamente o de 6ª
feira à tarde.
Já tínhamos ouvido rumores de vários
equipistas das impressões que o musical lhes deixara, mas não tínhamos
ideia do que nos esperava.
Batiam as 15h15, exatamente a hora
prevista, e o anfiteatro, aquele espaço
enorme que nos é tão familiar, apre-

de quase 2 horas que se esfumaram
de tão rápidas que passaram. Durante
todo o tempo somente alguns sussurros que acompanhavam as lágrimas
incontidas, quebravam o silêncio que
dominava aquela enorme plateia de
gente tão diversa. As emoções eram
de facto muito fortes.
Já conhecíamos naturalmente a história de Fátima, mas este musical revelou-nos a Mensagem de uma forma
nova, uma forma inovadora e renovadora, inspirando-nos e desafiando-nos a refletir sobre a sua atualidade.
Partindo da vida de duas pessoas que
se cruzam numa peregrinação a Fá-
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Um Musical intitulado “A Caminho”
constituía uma das quatro grandes
atividades coletivas que constava do
programa do Encontro Internacional
de Fátima. Os mais de oito mil equipistas presentes no encontro, foram
repartidos em grandes grupos para
participar, de forma rotativa, entre
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histórias reais tão expressivamente
representadas, que se fundiam numa
única história, e que nos fizeram sentir
parte da mesma. Uma história de salvação revelada das formas mais surpreendentes, tanto a crentes como a
não crentes, tanto a gente simples e
humilde como a gente culta. Uma his-

gulhamos nas suas histórias de vida.
Histórias que nos transpõem para a dimensão do transcendente; que nos fazem entender que o mistério de Fátima
não se esgota na Cova da Iria mas que
tem uma expressão verdadeiramente
universal; que nos mostram como de
formas tão diversas a Mensagem pode
atingir vidas concretas e promover a
sua transformação e abertura à conversão; que nos confrontam com a realidade da fé, da nossa própria fé; que
nos aproximam de Deus.

tória que nos tocou, que nos emocionou, que não nos deixou indiferentes.
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tima somos integrados numa viagem
no tempo e no espaço que nos transporta um pouco por todo o mundo
nos anos que antecedem a Segunda
Guerra Mundial. Nessa viagem somos
colocados perante histórias de pessoas que se deixaram tocar pelo mistério de Fátima. De cena em cena mer-

No fim, do silêncio da plateia, irrompe
uma enorme massa humana que, de
forma quase automática, se coloca de
pé para uma enorme ovação. Uma viva
aclamação a um jovem grupo que de
forma tão bela e sublime nos iluminou
a todos com a Mensagem de Fátima.
Depois o silêncio regressou! A saída
processou-se num ambiente em que
não havia nem ruídos nem palavras.
Apenas silêncio. O silêncio de quem
se sentiu tocado interiormente. Um
silêncio que para nós era sinónimo de
uma enorme serenidade e paz interior; de uma luz que nos tornava mais
próximos de Maria que nos aponta o
Caminho para o seu Filho Jesus. Afinal o caminho de procura incessante
de felicidade e santidade, de que as
ENS são também um meio.

Para nós este musical não se resumiu à beleza de um espetáculo, bem
representado, interessante de se seguir. Ele teve o grande mérito de nos
transpor para uma realidade bem
maior capaz de nos envolver e nos tocar profundamente conduzindo-nos a
uma verdadeira experiência de Deus.
A força da Mensagem, retratada em
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Fátima e António Carioca
Equipa de Serviço da SR Portugal
Equipa Almada 9

À margem do Encontro
Internacional Fátima 2018
dade de quem recebe qualquer membro da família, esta grande família das
ENS, dispersa pelo mundo, que se
encontra como nunca se tivesse chegado a separar.

Para todos os que acompanham a vida
do Movimento Internacional das ENS,
não é estranho o facto de haver anualmente uma reunião do chamado Colégio Internacional das ENS, órgão onde
em última análise se tomam as grandes
decisões sobre o futuro do movimento.
Em 2018, o acolhimento a este Colégio
Internacional foi da responsabilidade
da SR Portugal, decorrendo em Fátima
e antecedendo o grande Encontro Internacional Fátima 2018.

A equipa de serviço da SR Portugal,
que esteve presente e acompanhou
estas reuniões, teve por detrás muitos
casais e conselheiros espirituais, que
cada uma à sua maneira, contribuíram para que tudo estivesse pronto
nos momentos necessários e a apreciação geral dos participantes, fosse
muito positiva. De destacar a relação
pessoal estabelecida com os membros
do Colégio, com as suas necessidades
e realidades próprias, em registo de
grande amizade e sã cooperação.

Desde que a decisão de realizar o Colégio de 2018 em Portugal (Fátima) foi
tomada, que a equipa da SR se dedicou a planear o evento, que na verdade se desdobrava em várias reuniões:
Uma reunião da Equipa Responsável
Internacional (ERI), a reunião do Colégio Internacional e ainda uma Sessão
de Formação Internacional, após o
Encontro Internacional.

Embora o trabalho desenvolvido pela
equipa de serviço e a SR Portugal,
tenha sido muito gratificante e prestigiante, temos a consciência que
apenas foi relevante para o momento
(agora já passado) enquanto se desenrolava um trabalho para o futuro do
Movimento. Desejamos que possamos
ter contribuído para que esse trabalho tenha sido bem feito e traga frutos
abundantes e doces.

Tudo foi pensado para que as necessidades de acolhimento, transporte,
estadia, apoio local, convívio, liturgia,
corressem serena e discretamente,
mas com uma forte ênfase numa ideia
apenas: acolher bem, acolher muito
bem, com a naturalidade e a simplici37
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Carmo e António Pedro
Equipa Leiria 26

Ao serviço do amor
– Intercessores e Amigos
do Padre Caffarel
longe no amor porque, antes de mais,
vão longe no conhecimento de Cristo.
Procuram-no na oração, longamente,
pacientemente.”

Entre afazeres profissionais e de serviço como responsáveis de casa, vivemos este Encontro Internacional (EI)
com muitas intermitências, mas com
a certeza de que seríamos recompensados. E eis que a recompensa surgiu
em forma de convite para testemunhar um pouco do que vivemos.

Neste sentido, ele próprio é santo, um
santo que viveu para que os casais
também sejam santos. Na Basílica da
SS. Trindade, rodeados de milhares
de casais vindos dos quatro cantos do
mundo, unidos na mesma vontade de
caminhar de acordo com a proposta
que este homem desenvolveu para as
ENS, ao refletir nestas palavras, reconhecemos que nos devemos esforçar
mais na causa da sua canonização,
para que mais pessoas, mais casais,
possam ser tocados pelas suas propostas de vida.

No dia 18 de julho, após a reflexão de
D. Tolentino, que nos interrogou sobre
o que é amar, dizendo que é “abraçar
o outro… sem julgamento”, os diaporamas sobre a Oração Interior e a Oração Conjugal, tivemos a oportunidade
de nos aproximarmos mais daquele
que fez da sua vida uma entrega a
Deus, procurando que homens e mulheres unidos pelo sacramento do
Matrimónio, em equipa, consigam ser
santos – o padre Caffarel.

O P. Caffarel viveu em profunda oração e foi dela um mestre. Aos vinte
anos teve o Encontro com Cristo, que
o marcou profundamente. Desde esse
dia “tenho apenas um desejo: entrar
eu próprio mais na intimidade com
Cristo e levar os outros a entrarem
também nessa intimidade, porque
isso foi fundamental na minha vida
e deu-me a alegria de viver, a graça

No diálogo entre Jean Allemand, o
padre Marcovits e o casal Gaussel,
compreendemos melhor o fundador
da ENS: “alguém que encontrou Deus
em Jesus Cristo, que ficou deslumbrado por Ele e que se esforçava por
levar toda a gente a esse encontro”.
O P. Caffarel dizia que “os santos vão
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de viver, o entusiasmo de viver. Afinal, não posso deixar de desejar aos
outros esse encontro com Cristo vivo,
essa descoberta de que Deus é amor.”

mais atentos aos desafios do mundo
de hoje e da Igreja”.
O testemunho deste casal foi apresentado em jeito de desafio para que
muitos mais equipistas passem a
fazer parte desta cadeia de oração.
Disseram-nos ainda: “a primeira missão dos intercessores é a de acolher
as intenções de oração que lhes são
confiadas. Nós acreditamos verdadeiramente que o Pai do Céu as acolhe.
O resto não nos pertence.” Nós, que
somos intercessores, compreendemos o muito que nos falta fazer…pois
“interceder é verdadeiramente deixar
que Deus realize em nós, e connosco,
o Seu desejo de salvar todos os homens”. (P. Caffarel)
Associemo-nos à causa da Canonização do P. Caffarel e deixemo-nos desafiar pelas propostas que a Equipa
Internacional de Animação dos Intercessores, criada neste EI, nos há de
apresentar!

© JOANA BATISTA

É da relação profunda com Deus que
lhe surge a intuição para introduzir a
leitura da Palavra de Deus e a Oração
nos Pontos Concertos de Esforço.
Foi também o P. Caffarel que lançou o
apelo para que haja “Vigilantes” que
se levantem e rezem para que as fundações do movimento sejam sólidas.
Desse apelo nasce o movimento de
“Intercessores”, de que nos falou o
casal de la Motte. Há vários anos que
vivem a proposta de rezar uma hora
durante a noite, uma vez por mês.
“Isto pode parecer pouco, mas sentimos que traz abundantes frutos para
a unidade do nosso casal. Ajuda-nos
a viver cada dia a partir do “espírito
de intercessão”: abre os nossos corações para sermos mais compassivos,
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Afonso e Pedro Sousa

Voluntários no EI Fátima 2018

Fátima 2018, uma festa
apaixonante em Igreja

Há uns bons meses os nossos pais, a
Dora e o João Pedro Sousa que fazem
parte da Equipa Parede 12, da Região
Cascais-Oeiras, foram convidados
para assumir a Equipa Funcional das
Relações Públicas e Comunicação do
Encontro Internacional das ENS, que
iria ter lugar em Fátima. Nós (somos o
Afonso e o Pedro Sousa) dissemos logo
que os apoiávamos, nesta que viria a
ser uma experiência marcante para
toda a família.

Nos últimos 10 anos temos acompanhado, mais de perto, os nossos pais nas
Equipas, mas nunca tínhamos estado
tão por dentro do Movimento como beneficiámos agora em Fátima. Quando
descobrimos que podíamos ser voluntários quisemos logo inscrever-nos e
levar mais alguns rapazes que vivem
connosco no Seminário.
Chegados a Fátima, rapidamente compreendemos que aqueles números que
em casa já tínhamos ouvido falar, de
40
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partilhar esta experiência do amor
conjugal enriqueceu-nos, fez-nos ver
a profundidade da relação da vocação
matrimonial com a vocação sacerdotal.
Foi realmente um testemunho da fidelidade a Cristo!
Sem dúvida, os voluntários foram o
rosto da equipa organizadora! Foram

a animar a vida de tantos equipistas,
com a nossa energia e boa disposição;
a ajudar na publicação dos conteúdos
para o site; a acompanhar alguns VIPs,
etc. A nossa experiência contou ainda, a pedido da Anica e do Francisco
(casal responsável pelos voluntários),
com momentos dedicados só aos voluntários, onde fomos desafiados a
rezar juntos, a festejar juntos a nossa fé e a abrir-nos ao conhecimento
deste Movimento. Como seminaristas,

as caras destes 70 jovens que ficaram
gravados nos equipistas participantes. Para isso contribuiu muito andarmos identificados com t-shirts azuis a
dizer STAFF. Vivemos belos momentos
com casais, entre selfies, fotos, vídeos,
conversas…e a língua não foi um
entrave… o sorriso e o gesto foram
muitas vezes a nossa língua…. Foi,
indiscutivelmente, uma semana de
festa em Igreja!

© JOANA BATISTA

uns tais 4 mil e tal casais, eram na
realidade um mar de gente, vinda de
países e culturas tão diferentes! Durante o Encontro fomos chamados a
fazer de tudo um pouco: a acompanhar os casais, quando chegavam de
autocarro; a distribuir pilhas ou headphones; a ser “polícias sinaleiros”;

…
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Joana e Samuel Sanchez

Casal coordenador do Encontro de Fátima 2018
Equipa Lisboa 100

Testemunho do casal
coordenador da equipa
organizadora do Fátima 2018
Queridos amigos,

de forma a rezarmos o desafio... Era
importante perceber se o convite vinha do Alto...

É um enorme gosto podermos deixar aqui gravadas algumas palavras
sobre o que representou para nós a
organização do XII Encontro Internacional (EI) das ENS - Fátima2018. Foi
uma experiência tão rica que todas as
palavras são poucas para a exprimir...

O Pe Henri Cafarel afirmava que
estes Encontros Internacionais são
da vontade de Deus. É Ele que a todos convoca. Era por isso importante rezar bem o desafio que nos era
proposto à luz da Sua vontade. Nem
sempre é fácil discernir, mas foi na
oração que gradativamente fomos
percebendo que era o Senhor que
nos chamava a essa missão... E quando assim é, nada há a temer, não há
espaço para hesitações! Lembrámo-nos muitas vezes daquela frase, que
não é nossa, e nos diz: “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os
escolhidos”!... Por isso havia que ter
confiança n’Ele.

© SÉRGIO

Em Dez/2015 o casal Moura Soares
convidou-nos para assumirmos a responsabilidade da coordenação da organização do EI Fátima2018. Ficámos
surpreendidos pois já nos sentíamos
fora do “prazo de validade” para tão
grande responsabilidade! Pedimos
duas semanas para dar uma resposta

Aceitámos assim o desafio de nos tornarmos como os serventes de Canã
que obedeceram às instruções de
Maria - “Fazei o que Ele vos disser!...”
- na certeza de que, à semelhança
42
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dos serventes, o resultado do nosso
trabalho só poderia ser eficaz com a
intervenção do Senhor... E foi isso que
acabou por acontecer!

dobra” aqui e acolá, quando necessário, apoiando os casais responsáveis
das mesmas.
Voltando ao início, foi neste Espírito que começámos a elaborar, em
conjunto com a ERI, um documento
programático, com as orientações,
os objetivos gerais e o planeamento
do trabalho a desenvolver. Aí concebemos também um organigrama
funcional que incluía a definição das
equipas de trabalho necessárias às
diversas áreas da Organização. Naturalmente que estas definições iniciais
foram sofrendo alguns ajustes que
se revelaram oportunos no decurso e
desenvolvimento das várias tarefas.

Utilizando as palavras da madre Elvira, fundadora da comunidade Cenacolo, que muito nos ajudou em Fátima,
aceitámos a missão com os dois “M”: o
“M” de Marta e o “M” de Maria, as irmãs de Lázaro. Isto é, com o propósito
de nos entregarmos ao trabalho sem
receio de criar ‘calos nas mãos’ como
Marta, nem receio de criar ‘calos nos
joelhos’ como Maria...
Sabíamos, de início, que só a conjugação destas duas dinâmicas em
simultâneo, ação e oração, também
à semelhança de Canã - “Filho, Eles
não têm vinho...” - permitia a ação do
Senhor que nos daria a garantia de
sucesso na Organização do Encontro.

Feito este programa, a nossa primeira
grande dificuldade foi a escolha dos
diversos elementos que iriam compor
o núcleo forte da Equipa Organizadora (EO). Há muito que estávamos arredados das dinâmicas do Movimento,
pelo que estávamos desatualizados
relativamente ao conhecimento das
pessoas mais empenhadas que nos
poderiam ajudar. Tínhamos a noção
de que era muito importante encontrar as pessoas certas e capazes para
o efeito, sem falhar!

Hoje, podemos afirmar que ao longo
dos dois anos e meio de preparação,
todo o trabalho, todas as decisões,
foram devidamente rezadas, tornando a ação eficaz porque inspirada na
vontade Divina cujo discernimento
nos ia sendo dado pelo Espírito Santo
na oração. Foi por isso um trabalho
elaborado em permanente comunhão
com o Senhor a quem servíamos, abusando da Sua disponibilidade para
intervir... Ele não permitiu que ficassem “pontas soltas”, mas ajudava-nos
a coordenar todo o trabalho com as
várias equipas funcionais, “fazendo a

Melhor que ninguém, o Senhor sabia,
antecipadamente, quem deveriam ser
os casais certos para responsáveis
pelas diversas equipas funcionais!
Bastava por isso pedir-Lhe, sem rodeios, que nos aproximasse daquelas
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meçando pela Ana e Nuno Teiga
Vieira, para as funções de nossos
adjuntos, continuando com os casais
responsáveis das equipas funcionais,
que se consolidaram da seguinte forma: Tiago e Regiani Líbano Monteiro para a Equipa de Inscrições e
Reservas; Graça e António Frazão
para a Equipa dos Transportes; Inês e
Jaime Forero para a Equipa de Acolhimento; Ana e Pedro Líbano Monteiro para a Equipa da Logística; Dora
e João Pedro Sousa para a Equipa
da Comunicação e Relações
Públicas; Guigui e Bruno
Duthoit para a Equipa da
Documentação; Dulce e
Pedro Correia para a Equipa da Liturgia.

que seriam as pessoas mais adequadas a cada função. E aí sentimos
verdadeiramente a mão de Deus a
ajudar-nos ou a corrigir-nos quando
necessário...
Muito rezadas e trabalhadas foram
essas escolhas! Depois de múltiplos
contactos que fizemos com as diversas estruturas do movimento, de muitas informações recolhidas, de muita
oração, fomos começando, com confiança, a escolher e convidar gradativamente os diversos elementos, sem
precipitações.

Estes casais, por sua vez, escolheram outros casais para
compor as suas próprias
equipas funcionais cujos
nomes não explicitamos
aqui para não tornar mais
extenso este texto. Apenas
fazemos a exceção do casal
Manuel e Teresinha Líbano
Monteiro, responsáveis pelo excelente grupo coral, os quais integraram a
equipa da Liturgia.

A primeira pessoa que convidámos
foi o Pe Robson Cruz para Assistente
Espiritual da EO. E que escolha fantástica! Ele ofereceu-nos a sua disponibilidade, a sua oração, os seus preciosos conselhos, a sua criatividade, e
deu-nos sempre a todos uma enorme
motivação e confiança.

Juntaram-se ainda como assessores
da coordenação, o Jorge Girão na área
das finanças; a Rosário Gaspar na
área jurídica e a Margarida Noronha
M Delgado no secretariado da EO.

Seguiram-se os diversos casais, co44
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É justo referir ainda dois casais que
deram algum contributo no início,
como a Ana e o Pedro Malta, que
estiveram na conceção informática da
estrutura do site, e a Maria e o José
Prata que tiveram um papel importante no “team building”, na motivação do espírito de equipa, na célebre
dinâmica do encontro do Rodízio, em
Out/2016, já com a participação dos
então cerca de 53 casais de todas as
equipas funcionais.

sentirmos pequeninos ou impotentes
para abraçar tão grande responsabilidade, ou de não compreendermos os
critérios do Senhor nas Suas escolhas.
Não nos compete a nós conhecer as
razões dos Seus desígnios!... A certeza de que se tratavam de desígnios
Seus era suficiente. Era para todos
nós uma enorme razão de Esperança,
era garantia de sucesso!...
Deu-nos Deus ainda a possibilidade
de contarmos com o precioso apoio
do casal Fátima e António Carioca,
sempre disponíveis de alma e coração para representar, e muito bem, o
apoio da Supra-Região Portugal enquanto país anfitrião.

Como poderíamos nós construir tão
preciosa e tão competente equipa de
trabalho sem a ajuda do Senhor?
Sinceramente não era possível!... Por
isso nunca sentimos esta Equipa como
nossa, mas sim como uma equipa de
trabalho liderada pelo Senhor, que nos
competia a nós servir. Para nós Deus
foi sempre o primeiro elemento da EO,
foi-nos escolhendo a cada um e a cada
casal para com Ele trabalharmos e por
isso, seguros da Sua orientação, nada
tínhamos a temer...

Neste contexto, começámos todos a
trabalhar para um mesmo fim na certeza que o sucesso de um era o sucesso de todos e o fracasso de um era
fracasso de todos também... E assim
foram-se multiplicando as diversas
reuniões de trabalho com um grande
espírito de entreajuda e colaboração
inter-equipas funcionais.

Acreditamos mesmo, como sempre
transmitimos a todos, que o Senhor
nos foi escolhendo não propriamente
por sermos pessoas de Fé, mas porque Ele próprio tinha Fé em cada um
de nós... Em cada casal e Conselheiro
Espiritual...

À medida que o tempo ia passando,
o trabalho foi evoluindo, foi crescendo, e tornou-se cada vez mais intenso. Estamos convictos que nem nós,
casais da coordenação, nem qualquer
dos casais responsáveis das equipas
funcionais, imaginávamos, no início, o
volume de trabalho que nos esperava! Graças a Deus que só nos fomos
dando conta gradativamente à medida que íamos avançando na missão.

Esta convicção deu sempre muita
segurança a toda a Equipa de trabalho. Estávamos todos envolvidos
nesta missão porque Deus escolheu
cada um, independentemente de nos
45
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Na Vida parece que também é assim:
tudo o que é um grande esforço, ou
um sacrifício maior, é o destino que
nos vai informando!...

muito úteis na motivação das equipas
funcionais e permitiam a melhor articulação e coordenação dos trabalhos
a desenvolver.

Na função de coordenadores da EO,
era-nos possível manter um olhar

Nenhum trabalho é desenvolvido sem
dificuldades, sem obstáculos a ul-

de grande angular, transversal a todas as áreas de ação das diversas
equipas, cujo trabalho íamos acompanhando. Ficávamos deslumbrados
ao sentir como cada equipa, fiel às
orientações iniciais, ia desenvolvendo
o seu trabalho, com a sua criatividade
própria, apresentando soluções que
íamos debatendo e de onde nasceram
ideias fantásticas. Mais uma prova de
que o Senhor nos inspirava! E agia
em todos nós...

trapassar. Mas todos sentíamos que
estávamos a trabalhar para uma realidade que nos transcendia...: “o Patrão” é lá do Alto!... Pelo que ninguém
se queixava do volume de trabalho,
ou das muitas dificuldades e sacrifícios que ele exigia...
Vimos casais que se superaram relativamente àquilo que julgavam ser o
limite das suas forças!... Casais que
ultrapassaram em trabalho e sacrifício todas as expectativas que poderiam ter!... E, acreditem, sem nenhum
queixume!... Bem pelo contrário, houve mesmo quem, cheio de gratuidade,
tirasse férias para desenvolver trabalho para a organização do Encontro,
sem que disso nos desse conhecimento!... Não há palavras!... No fim,

Aqui e acolá fizemos alguns encontros
com todos os casais responsáveis das
equipas funcionais, e por vezes com
casais da ERI presentes também, o
que permitia que todos fossem percebendo a evolução do trabalho de cada
área. Estas dinâmicas foram sempre
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quando tudo acabou, fomos todos
descansar, mas esses, que já tinham
esgotado as suas férias profissionais
ao serviço do Movimento, continuaram a trabalhar!... É inefável!... Sentir o Amor ao Movimento, o Amor a
Deus, de casais que cumpriram a sua
missão com um tão grande Espírito de
sacrifício e entrega...

a casa de tantos e tantos casais que
recomeçaram a sua Vida quotidiana,
familiar e profissional, numa esperança renovada, enriquecidos pela graça
que receberam ao longo do Encontro… Enriquecidos pela Sua presença… Sempre fecunda… É maravilhoso... É Magnificat!...
Não podemos esquecer aqueles 50
equipistas e amigos, não inscritos no
Encontro, que em Família, com filhos e
por vezes netos, se associaram a nós e
ajudaram a montar os 4600 Kits personalizados, na Igreja de São Francisco Xavier, em Lisboa, para distribuir a
cada casal e conselheiro espiritual no
respetivo alojamento em Fátima.

Sentimos que houve Páscoa no trabalho e na missão de cada um!… Sentimos que, na gratuidade e na superação, foram todos até à exaustão, com
sacrifícios muito grandes!… E foram
perseverantes até ao fim… Com uma
perseverança, diríamos mesmo, nalguns casos, heroica!… Na exaustão
sem desfalecer!…

Nem tão pouco podemos esquecer os
163 casais que tiveram a coragem de
se juntar à nossa equipa organizadora, na reta final dos trabalhos de preparação, cerca de dois meses antes,
para assumirem as funções de casais
responsáveis de casa, o que fizeram
com notável sentido de responsabilidade e hospitalidade contribuindo
para o bom acolhimento de todos os
participantes em Fátima.

Como poderia isso acontecer sem a
presença do Senhor?... Sem a motivação do Seu exemplo na Cruz?...
Hoje, depois de concluído todo o trabalho e toda a missão, sentimos a Alegria
da Ressurreição… Houve a transfiguração dessa entrega, desse sacrifício,
desse dom, dessa capacidade de servir, que cada qual transportou a seu
modo, numa Alegria Viva que encheu
todos os nossos corações e os corações
dos mais diversos participantes do Encontro!... Uma Alegria indizível...

Nem aqueles 75 elementos, não ins-

Todos acreditamos que valeu mesmo
a pena todo o esforço!...
Imaginamos também a Alegria do Senhor!… Ao ver os frutos de todo o Seu
trabalho no qual nos deu o privilégio
de participar… Ao observar o regresso
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diariamente, diante do Santíssimo,
que sobre esses que se mantinham
a trabalhar, fizesse recair as mesmas
graças e as mesmas bênçãos que a
todos os participantes eram derramadas nas mais diversas dinâmicas e
atividades do Encontro. Estamos certos que isso aconteceu...

critos no Encontro, que no dia da chegada, 16/Jul, ajudaram a acolher os
participantes nos terminais aéreos e
ferroviários das cidades de Lisboa e
Porto, e os orientaram para os autocarros, ou os receberam em Fátima e
os orientaram para as casas/hotéis, os
quais iam transmitindo desde logo a
Alegria que sentíamos a recebê-los
em Portugal.

Foi muito gratificante para nós a forma
como correu a cerimónia de abertura
no primeiro dia do Encontro. Se por
um lado Deus Nosso Senhor, acompanhou todo o trabalho da EO, como um
protagonista da mesma, era importante também que todo o Encontro se desenrolasse como uma grande reunião
de uma equipa base, na presença do
Senhor, com o Seu protagonismo também... E era importante que esta cerimónia desse esse mote, esse impulso
para os restantes dias do Encontro.

Nem ainda os cerca de 80 jovens voluntários, oriundos das mais diversas
partes, que a nós se associaram uns
dias antes para garantir os serviços de
ordem nas mais diversas atividades do
Encontro, e que fizeram um trabalho
fantástico numa Alegria e boa disposição que a todos contagiou.
Nem, por fim, todos aqueles casais e
conselheiros espirituais que alojaram
nas suas casas alguns participantes que chegaram uns dias antes do
Encontro a Portugal ou partiram uns
dias mais tarde para suas casas.

Isso aconteceu quando os porta-bandeiras dos 78 países, vindos de todo o
mundo, se congregaram em redor do
manto de Maria, em espírito de oração, marcado pela presença dos Santos Francisco e Jacinta Marto, pastorinhos de Fátima, levados ao local
por uma Família das ENS, enquanto
se cantava e rezava a Avé-Maria com
o respeito e a participação de toda a
Assembleia em pé... Este momento foi
um ponto alto que marcou definitivamente o espírito em que ali todos nos
encontrávamos!... E a permanência
das imagens dos Santos Francisco e
Jacinta em oração aos pés de Maria,
com a estética e simplicidade que

Fizemos um enorme esforço para que
todos os casais inscritos no encontro, ainda que com responsabilidades
na organização, pudessem assistir
a todos os momentos, mas isso nem
sempre foi possível, havendo casos
concretos de casais que, estando permanentemente a trabalhar em serviços de atendimento, ou na organização dos transportes, apenas tiveram
possibilidade de assistir a duas ou três
celebrações, o que foi muito pouco!
Era uma oração discreta e recorrente
aquela em que pedíamos ao Senhor,
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tão alegres e tão felizes!...”

conferiam ao ambiente, tornaram
esse espírito de oração perene ao
longo de todos os dias do Encontro.

Isto comprova a visibilidade para o
exterior da força do testemunho e do
exemplo de tantos casais das ENS,
dos mais diversos povos e culturas,
nesses dias, e o contágio de felicidade que a sua experiência conjugal
de matriz cristã, católica, transbordou

Um antigo responsável da ERI dizia,
no dia seguinte, que a cerimónia de
abertura foi marcada por um equilíbrio muito grande entre simplicidade
e espiritualidade, e isso conferiu-lhe
eloquência... Para nós foi muito gratificante ouvir este comentário. Sentimos mesmo que essa eloquência
permaneceu até ao último dia...

© SÉRGIO

O Encontro vivido e observado por
diversos ângulos, impressionou até a
comunicação social naquelas fotografias largamente difundidas do Dever
de Sentar no Recinto! Contemplando
essas imagens de fora, alguns, surpreendidos, como que diziam: “Olhai
como eles se amam!”...

para fora! Que bom!... Mais uma vez:
Magnificat!...

A própria Direção do Santuário de Fátima, que sempre nos deu um apoio
extraordinário ao longo de toda a
preparação do Encontro, nas palavras
do seu Reitor, ficou surpreendida com
o impacto dessa imagem dos casais
distribuídos no recinto, a fazerem o
Dever de Sentar, uma imagem que só
teve algo de parecido no Encontro Internacional das ENS em 1994.

Por sua vez, a presença massiva de todos estes casais que enchiam e compunham todos os dias a Basílica da
Santíssima Trindade nos momentos
das conferências, dos testemunhos e
das celebrações, comprovava a vontade da aprendizagem, de formação e
a permanente sede de Deus...
Tivemos a oportunidade de perceber
que cerca de 60 a 70% dos participantes no Encontro, estavam em Fátima pela primeira vez! Foi por isso
importante que, aos preciosos conteúdos das múltiplas conferencias
e testemunhos, dos mais diversos e
notáveis oradores, sobre a Misericórdia e sobre a Família, se tivesse junto

Foram fantásticos os diversos testemunhos que se ouviram. Entre eles,
soubemos que alguns dos jovens voluntários chegaram a casa muito tocados e perguntaram aos seus pais:
“porque não pertencem a este Movimento? O que estão à espera para
nele entrar? Um Movimento de casais
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também a apresentação de Fátima e
a atualidade da sua mensagem 100
anos depois. Tal foi conseguido com a
preciosa ajuda da Irmã Ângela Coelho; com a mensagem que tão bem
o Musical “A Caminho” transmitiu; e
com o respirar do ambiente que envolvia os pastorinhos, em 1917, no
percurso dos Valinhos...

nos entregamos ao serviço, deu Alma à
organização... Deu Alma ao Encontro...

Naturalmente que, durante o Encontro propriamente dito, a nossa prioridade foi a atenção às necessidades
permanentes das diversas equipas
funcionais. Pois nesses dias, também
se foram tomando decisões importantes, mais ou menos radicais, para

Resta-nos agradecer a Deus a Alegria do dever cumprido que derramou em todos os nossos corações,
com a qual retomámos a nossa vida
quotidiana, nas nossas casas, nas
nossas famílias, no nosso dia a dia...
Com novas e gratas amizades... Afinal, a vida continua!...

Cremos que nos consideramos todos
humildes servos, como os serventes
de Canã da Galileia, e todos os louros se devem ao Senhor que, à semelhança do que se passou nessas bodas, transfigurou todo o nosso esforço
e o tornou eficaz a Seu modo...

© SÉRGIO

Pedro, João e Tiago, tiveram certamente muita dificuldade em descer o monte Tabor após a experiência tão rica
da transfiguração do Senhor, mas foi
muito importante regressarem ao quotidiano das suas vidas para aí ajudarem o Senhor a fundar a Sua Igreja!...
Salvaguardadas as devidas distâncias, também nós, depois de tão rica
experiência, somos convidados a descer o “Tabor de Fátima2018” e voltar
ao quotidiano das nossas vidas para
aí continuarmos a missão que Deus
nos confia, de sermos cada vez mais
Igreja em movimento, mais Família no
mundo, no serviço e na caridade...

melhor servir todos os participantes.
A atenção de todos foi permanente.
No fim, damos graças a Deus por tantos dons que distribuiu por todos nós,
elementos da Equipa Organizadora,
com os quais fomos capazes de levar
até ao fim a missão que Ele próprio
nos confiou: “O Senhor fez em nós
maravilhas!...”.

Um bem haja a todos quantos, em espírito de comunhão, unidos na Fé e
na Esperança, contribuíram connosco
louvando e glorificando o nome do
Senhor nesta tão nobre missão...

Éramos todos voluntários, não havia
profissionais em eventos, mas o verdadeiro Espírito de Amor com que todos
50
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Pe. Ricardo Londoño Domínguez
Conselheiro Espiritual da ERI

Mensagem do Conselheiro
Espiritual da ERI
Muito queridos casais e conselheiros
equipistas:

Foi a sua última encíclica, embora
ainda lhe restasse um pouco mais de
dez anos de pontificado. Esta encíclica
gerou grandes controvérsias no mundo e rebeliões dentro da Igreja. A sua
mensagem não foi compreendida e os
meios de comunicação reduziram-na
à proibição do controlo artificial da
natalidade. A intenção era valorizar a
vida, o amor, o matrimónio, os filhos
como dons do Pai que convidam o homem a reflectir a imagem de Deus e a
tornar-se semelhante a Ele.

Há 50 anos, o inesquecível e santo
Paulo VI publicou a Encíclica Humanae Vitae, que, sem dúvida alguma,
constitui um marco na história da
Igreja, e assim será reconhecida no
futuro, na história da humanidade. É
um texto que apresenta a beleza do
amor conjugal e o valor e a grandeza
da vida humana. Apareceu num momento em que a tecnologia e o materialismo fortaleceram a rutura entre
sexualidade e amor e entre sexualidade e vida.

Paulo VI alertava para as consequências nefastas para a humanidade se
se aceitasse o caminho fácil de uma
visão parcial destas realidades. A
encíclica serviu também para compreender muitos vazios eclesiais nos
campos da antropologia, da sexualidade, do matrimónio. E, logicamente,
alargou-se o fosso entre moral cristã
e sociedade.
Vejamos alguns parágrafos deste texto profético:

«O problema da natalidade, como de
resto qualquer outro problema que
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diga respeito à vida humana, deve
ser considerado numa perspetiva que
transcenda as vistas parciais – sejam
elas de ordem biológica, psicológica,
demográfica ou sociológica – à luz da
visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas
também sobrenatural e eterna (n.º 7).

gem a quem tanto sofreu pela sua
incondicional defesa da vida humana
e do seu ambiente, e convidá-los a
aprofundar a profecia que se encontra
no texto. Dentro de poucos dias, viveremos na Igreja a desejada canonização do amado Paulo VI. Quero deixar
uma cordial memória de um Pontífice
que amou profundamente a Igreja e a
humanidade, que sofreu imenso por
este motivo e quis sempre ser um fiel
discípulo do Senhor Jesus.

O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza, quando se
considera na sua fonte suprema, Deus
que é Amor [...] O matrimónio não é,
portanto, fruto do acaso ou produto
de forças naturais inconscientes: é
uma instituição sapiente do Criador,
para realizar na humanidade o seu
desígnio de amor (no 8).

Nas suas confidências e em diálogos
com amigos íntimos (há belos testemunhos na obra de Jean Guitton), na
sua oração e nas suas mensagens,
mostrou sempre a serenidade e a
humildade de quem conhecia a sua
responsabilidade e o seu desejo de
fidelidade e corria o risco da perda
de prestígio. Paulo VI não escondeu o
seu sofrimento.

Não é preciso ter muita experiência
para conhecer a fraqueza humana
e para compreender que os homens
– os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto – precisam de
estímulo para serem fiéis à lei moral
e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a
sua observância. [...] Pense-se ainda
seriamente na arma perigosa que se
viria a pôr nas mãos de autoridades
públicas, pouco preocupadas com
exigências morais [...] (n.º 17).

Para nós, membros das Equipas de
Nossa Senhora, Paulo VI deve ser
sempre alguém a ter em conta. Que
ele interceda por nós.
Não é preciso ter muita experiência
para conhecer a fraqueza humana
e para compreender que os homens
– os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto – precisam de
estímulo para serem fiéis à lei moral
e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a
sua observância. [...]

[...]Mas, com o nosso predecessor João
XXIII, repetimos: “Estas dificuldades
não se podem vencer recorrendo a
métodos e meios que são indignos do
homem”» (n.º 23).
Quero, nesta comunicação aos meus
irmãos equipistas, prestar homena-

O meu abraço fraterno.
52

CORREIO DA ERI

Paul e Helena McCloskey
Casal de Ligação à Zona EurAsia

O Encontro Mundial
das Famílias
Quatro semanas após o Encontro Internacional em Fátima, onde cerca de
8500 equipistas de mais de 80 países
se reuniram como uma grande família,
encontrámo-nos no nono Encontro
Mundial das Famílias em Dublin, na
Irlanda. Este acontecimento realiza-se de três em três anos, tendo o anterior em Filadélfia, EUA. Na Irlanda,
37 000 pessoas, incluindo mais de 13
000 de 116 países, vieram celebrar a
riqueza da vida conjugal e familiar.
Além das palestras e dos workshops,
houve também sessões para crianças
e adolescentes e um espaço de exposição que albergou 300 stands representando organizações baseadas
na fé. As Equipas de Nossa Senhora
tinham um desses stands e tiveram o
prazer de receber visitantes de muitos países. Alguns eram equipistas,
outros conheciam-nos e, para outros,
foi a primeira vez que ouviram falar
das ENS. Pontos particularmente fortes para nós foi conhecer o casal canadiano que está a pilotar a primeira
equipa de língua árabe no seu país, e

um padre irlandês que exerce o seu
ministério junto da comunidade filipina na Islândia! A nossa aldeia global
assemelha-se cada vez mais a uma
máquina de lavar roupa, misturando
nacionalidades e culturas. Já temos
mais de 100 equipas de língua francesa em outras partes do mundo e,
mais recentemente, equipas libanesas em Sydney e uma equipa espanhola na Suécia. Haverá certamente
muitos outros exemplos de que não
temos conhecimento.
Estamos muito gratos à região Irlanda
por acolher equipistas visitantes, por
organizar a literatura, o stand e a sua
escala de serviço. Os casais e padres
das Equipas estavam muito contentes por passar uma hora ou duas a
testemunhar junto de outras pessoas
as bênçãos que lhes traz o facto de
serem membros das ENS. Também
ficámos particularmente satisfeitos
por ver que a Associação de Famílias Inter-Religiosas também estava
representada na exposição. Na zona
Eurásia, temos equipistas de outras
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igrejas cristãs, já que apenas dois dos
doze países que ligamos se podem
considerar “católicos” (Irlanda e Filipinas), e o casamento misto é vulgar.
As Equipas de Nossa Senhora podem
ser um lar acolhedor para esses casais. Durante grande parte dos três
dias, um casal das Equipas, Antony e
Janet Denman, da Grã-Bretanha, ocuparam-se do stand da Associação de
Famílias Inter-Religiosas. Eles contaram que muitas pessoas mostravam
um grande interesse pela missão especial da associação e dirigiam vários
casais e padres para o stand das ENS.
O casal do sector da Irlanda fez uma
belíssima conferência sobre a esperança para o casamento através das
ENS, o que também resultou em muitas mais visitas ao nosso stand.

tema importante em todo o evento foi
o cuidado com a nossa casa comum,
que o Papa Francisco tanto realça na
Amoris Laetitia. «No ambiente familiar, é possível também repensar os
hábitos de consumo, cuidando juntos
da casa comum» (nº 277).
Todas as sessões foram transmitidas
ao vivo, e aquelas a que assistimos
foram excelentes. Muitas podem ser
ouvidas no sítio do Encontro Mundial das Famílias (https://www.worldmeeting2018.ie) ou no YouTube. No
sábado, houve uma maravilhosa Festa
das Famílias com a presença do Papa
Francisco, e com alguns testemunhos emocionantes de famílias que
se tinham confrontado com situações
adversas. O evento terminou no Domingo com a missa no Phoenix Park,
presidida pelo Papa Francisco. O Vaticano estimou a participação em 300
000. No final da missa, foi anunciado
o próximo local para o EMF em 2021:
Roma! Mais uma vez, este é um lugar onde existem muitas equipas que
podem contribuir para o programa.
Encorajamo-vos todos a começarem a
poupar para irem ao que certamente
será outro grande acontecimento.

Os principais tópicos e temas do
evento estavam relacionados com o
ensino do Papa Francisco em Amoris
Laetitia e centraram-se em A Família
e a Fé, A Família e o Amor e A Família
e a Esperança. As sessões abordaram
o amor na família, como lidar com o
fracasso na vida familiar e olhar para
fora para outras famílias e pessoas
de qualquer fé ou sem nenhuma. Um
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Acolhemos com muita alegria as equipas
que entraram para o Movimento
PROVÍNCIA SUL
ABRIGADA 1
CASCAIS 16
CHELEIROS 2
ÉVORA 11
LISBOA 247
ODIVELAS 3
PAREDE 21
SANTA IRIA DA AZÓIA 3
CABO VERDE
MOSTEIROS 1 - ILHA DO FOGO
MOSTEIROS 2 - ILHA DO FOGO
SAL 5
OUTRAS 16 EQUIPAS DE SANTIAGO
MOÇAMBIQUE
EQUIPA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SETOR DE MAPUTO
EQUIPA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MAPUTO 10 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - MAHOTAS
MAPUTO 11 - NOSSA SENHORA MARIA DE NAZARÉ
JARDIM 11 - CANAÃ - SETOR JARDIM
JARDIM 12 - EBENEZER – SETOR JARDIM
MATOLA 7 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - XINONANQUILA - SETOR DA MATOLA
XAI XAI 12 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - SETOR DE XAI XAI
XAI XAI 13 -NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SETOR DE XAI XAI
INHAMBANE 7 -SANTA CECILIA - SETOR DE INHAMBANE
INHAMBANE 8 - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SETOR DE INHAMBANE
INHAMBANE 9 - SANTA MONICA - SETOR DE INHAMBANE
INHAMBANE 10 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SETOR DE INHAMBANE
INHAMBANE 11 - BEATO JOSE ALAMANO - SETOR DE INHAMBANE
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“Eu sou a Ressurreição e a Vida; aquele
que crê em Mim, ainda que esteja morto,
viverá; e todo aquele que vive e crê em
Mim, não morrerá eternamente” Jo 11, 25-26
✝M
 aria Idília Fernandes Lira Ramos Fernandes

2018-06-25, Equipa Viana 7, Setor Viana do Castelo, Região Norte

✝A
 madeu Caetano Peixoto
2018-06-30, Equipa Coimbra 26, Setor Coimbra Centro, Região Centro Litoral

✝M
 anuel Duarte Campilho
2018-07-02, Equipa Porto 97, Setor Porto F, Região Porto

✝A
 gostinho Albino Pires Tavares
2018-08-02, Equipa Águeda 2, Setor Águeda, Região Centro Litoral

✝C
 ristina Esmeralda Zembo Baptista
Equipa Luanda 2, Setor Luanda A, Região Angola Centro

✝B
 landina da Graça Madail
2018-10-20, Equipa Ílhavo 1, Setor Aveiro B, Região Centro Litoral
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LIVROS RECOMENDADOS

O Meu Calendário do Advento
(com 24 Minilivros)

Anna Casalis e Tony Wolf
Para o período de Advento, a nossa recomendação é afinal a de um livro infantil, o qual,
verdadeiramente, traz consigo 24 minilivros,
para serem lidos e “vividos” em família! A proposta é que cada um desses minilivros seja
lido em cada noite do período do Advento,
desde o dia 1 ao dia 24 de dezembro. Além
disso, cada livro tem a forma de uma bola de Natal, trazendo incorporada uma
fita dourada. Por isso, à medida que os formos lendo, podemos ir pendurando
cada um dos livros na nossa árvore de Natal para a termos decorada de forma original, quando dermos as boas vindas ao Menino Deus, depois da Missa do Galo!

Vocação e Missão – no limiar do terceiro milénio
Equipa Responsável Internacional das Equipas de Nossa Senhora,
Edição pelo Secretariado Internacional
Trata-se de um dos documentos oficiais aprovados e divulgados pela Equipa Responsável
Internacional das Equipas de Nossa Senhora,
por ocasião do Encontro Internacional Fátima
2018. A par do “voltar à fonte”, o livro convoca
a reflexão em torno de um mundo em mudança
que interpela as Equipas de Nossa Senhora e,
em particular, ao desenvolvimento da prática da
“arte do acompanhamento”. O documento - que
em 2019 será editado na Supra-Região Portugal - debruça-se ainda sobre pistas de discernimento por parte das Equipas de Nossa Senhora relativamente a “quais os desafios concretos
a que o Movimento pode responder e como?”.
Pode também ser consultado a partir da denominação de “Carta de Fátima às Equipas de Nossa
Senhora (2018)” e em https://equipes-notre-dame.com/sites/default/files/vocacao_e_missao_final_a5_-_pt_0.pdf
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NO SITE ENCONTRA

No site
encontra
conjunto de fotografias das últimas
atividades do Movimento, salientamos
a página dedicada aos calendários de
atividades, preparada para preencher
com os programas anuais dos setores que os pretendam disponibilizar,
o destaque dado às Equipas Tandem,
um novo projeto das ENS, apoiado
pela hierarquia da Igreja e ao serviço
da Pastoral Familiar, a ênfase colocada
nas atividades com inscrições on line,
que passam a estar integradas na página de abertura, e a ligação à página
de Facebook da Supra-Região, visível
no símbolo da respetiva rede social,
que surge no topo da Homepage, junto
da barra de pesquisa.

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
LANÇARAM UM NOVO SITE

As Equipas de Nossa Senhora têm
um novo site. Dez anos se passaram
desde que o primeiro site foi criado pela Equipa da Supra-Região de
então, em resultado de um trabalho
notável, competente e generoso de
um pequeno grupo de equipistas.
Mas como dez anos é muito tempo no
que respeita às tecnologias, tornou-se necessário renová-lo, atualizando
a estrutura, melhorando a imagem e
aprimorando as funcionalidades, por
forma a tornar a navegação mais prática e intuitiva.

Para além destas novidades, o site
continua a dar relevo às notícias,
aos eventos, à documentação e a
um conjunto diverso de informações
que pode ser conferido com uma visita mais cuidada. Acima de tudo, o
site é um instrumento ao serviço do
Movimento, ou seja, das equipas e
dos equipistas. Por isso, utilizem-no,
consultando-o, dando sugestões e
enviando notícias das atividades que
considerem adequadas para publicação. O Movimento conta com a colaboração de todos!

Com este objetivo em mente, o último
ano foi de intenso trabalho, e o resultado pode ser seguido em www.ens.pt.
De entre as novidades, para além do
banner da página inicial, com um
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Hino do Encontro
Letra: Padre Robson Cruz | Música: Francisco Líbano Monteiro

Por amor,
Com amor,
No amor,
...caminhar / celebrar / festejar / retornar
Por amor duas vidas se encontraram. – vies rencontrées (FRA)
Tantos sonhos, desejos de união. – desideri d’unione (ITA)
Teu Dom de vida nova partilharam. – a new life (ENG)
no Matrimónio para ser comunhão. – matrimonio – comunión (ESP)
Com amor, o seu dom cresceu fecundo. – Gabe der Liebe [gab’ der libe] (DEUT)
Na pobreza lhes deste o vinho novo. – nowe wino [nóve vinó] (PL)
Com tua Graça, renovas todo o mundo. – alles vernieuwt [alles ferníut] (NL)
– .Em seus filhos criaste um novo povo “‘abna’ allah” [abná ‘âl_lá]
(ÁRABE) – trad.: Hijos de Dios.
No amor ofereceste-nos tua Igreja, outros, como nós, peregrinos teus,
rumo à glória, que todo o mundo o veja, Em Equipa, aqui acenamos aos céus.
Se amor é construção de cada dia, sempre frágil, sujeito à tentação.
Longe de Ti, onde encontrar a alegria? Vimos pedir, ó Pai, o teu perdão.
Renasce das feridas em cada dia, há de aprender de novo a renascer.
Perdoado é renascido em alegria. Renascido, no Pai irá crescer.
Na estrada do amor temos um guia, tua Palavra ensina a escutar, com tua
e nossa Mãe, Santa Maria, Teu perdão vamos hoje celebrar.
No altar da Paz, tornado lugar santo, vimos o nosso amor em Deus renovar.
Junta a tua voz ao nosso canto, ensina-nos, ó Mãe, a confiar.

Equipas de Nossa Senhora
MOVIMENTO DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

