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Newsletter de l’ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

 +33 (0)1 43 31 96 21 

 

Queridos amigos, 

Aqui estão as notícias da ERI. Nesta edição mencionamos 3 

importantes reuniões que se realizaram no último trimestre de 

2018: a reunião da Associação dos amigos do Pe. Caffarel; o 

encontro do casal responsável da ERI com Marie d’Amonville; 

e a 1ª reunião da nova Equipa  Responsável Internacional.  

No próximo dia 25 de Fevereiro assinalam-se os 80 anos da 1ª 

Reunião da 1ª Equipa. A ERI lança o desafio para que todas as 

equipas do mundo inteiro estejam em união nesta 

celebração… 

A ERI deseja a todos um feliz ano 2019, na graça de Jesus e 

Sua Mãe Maria. 

 

 

Outubro 2018 

Reunião da Associação dos Amigos do Pe. Caffarel com novo CR 

Internacional. 

O novo Casal Responsável Internacional e o novo Casal Tesoureiro 

reuniram-se em Paris, com a Associação dos Amigos do Pe. 

Caffarel para a tomada de posse dos novos cargos na 

Associação. 

 

Agenda 

Abril 

LÍBANO - Reunião nº 2 ERI, de 9 a 

14  

Julho 

ESPANHA / Valência - Reunião nº 

3 ERI e Colégio Internacional, de 

10 a 21 

Outubro 

PARIS - Reunião nº 4 ERI, de 8 a 12 

 

80 anos da 1ª Reunião 

da 1ª equipa 

25 de Fevereiro 

Todas as Equipas estão 

convidadas a celebrar esta 

data, fazendo da Reunião de 

Fevereiro um encontro especial. 

O Guião desta Reunião já foi 

distribuído. Divulguem! 

Pedimos a todos que nos 

enviem uma foto desta reunião 

especial de Fevereiro: 

end.photos1reunion@gmail.com 

Divulguem! 

 

   

  

 

https://equipes-notre-dame.com/fr
mailto:end.photos1reunion@gmail.com
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  Outubro 2018 

Reunião com Marie D’Amonville 

Para conversar sobre o seu novo Movimento “A vida diante de nós”, 

e sobre a maneira como as ENS podem dar algum apoio ao 

desenvolvimento do mesmo, Marie D’Amonville esteve reunida com 

o casal responsável internacional, Clarita e Edgardo Bernal, e com 

os secretários ERI, Paola e Giovanni Cecchini Manara. 

Desta conversa, e depois de visto este assunto em Reunião da ERI, 

acordou-se que a ajuda que pode ser prestada será em termos 

logísticos e de divulgação. 

 

 

Novembro 2018 

   1ª Reunião ERI 

 

A 1ª Reunião da Nova Equipa Internacional aconteceu no passado 

mês de Novembro, entre os dias 18 e 23, em Paris. 

Clarita e Edgardo Bernal, Bernadette e Sylvestre Minlekibe, Thèrése e 

Antoine Leclerc, Helena e Paul McCloskey, Mariola e Elizeu Calsing, 

Dora e João Pedro Sousa, Paola e Giovanni Cecchini Manara (não 

estiveram presentes por razões de saúde o casal Hermelinda e 

Arturo Zamperlini), começaram a reunião com dois dias de Retiro 

em Massabielle sob a orientação espiritual do CE da ERI, Pe. Ricardo 

Londoño sobre 4 módulos: conhecer-se; fazer Equipa e servir como 

Equipa; o Espirito da ERI; e a Missão da ERI. Este tempo também foi 

aproveitado para os casais se conhecerem melhor, 

nomeadamente através de um Pôr-em-Comum alargado, 

descobrindo assim o sentido deste serviço e missão. 

 

 

  

Redes Sociais 

Facebook Internacional 

www.facebook.com/Equipes-

Notre-Dame-International 

Queremos partilhar com todos 

as novidades da sua SR ou R. 

Temos um email para receber 

as suas fotos e noticias: 

communicationEND18.24@gmail.com 

Ficamos à espera… 

 

 

Site Fátima 2018 

www.endfatima2018.pt 

 

Aqui encontra todo o 

material, fotos, vídeos, 

conferências que 

preencheram o último 

Encontro Internacional. 

Um grande arquivo, 

ordenado e de fácil 

acesso, em 5 

línguas…vale a pena ver! 

 

 

http://www.facebook.com/Equipes-Notre-Dame-International
http://www.facebook.com/Equipes-Notre-Dame-International
mailto:communicationEND18.24@gmail.com
http://www.endfatima2018.pt/
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Primeiras apresentações da Equipa em Massabielle        

 

Ultimo dia em Massabielle, já de partida para Paris 

              

 

Já em Paris sucederam-se 4 dias de trabalho intenso, nos quais se elaborou a agenda dos assuntos 

que estarão em destaque durante o mandato desta nova Equipa (6 anos) bem como os objetivos 

a atingir no período 2018/19. 

Cada casal da ERI que liga uma Zona, apresentou as apreciações, o programa, as dificuldades e 

os objetivos a atingir. O casal responsável pelas Equipas Satélite apresentou as suas reflexões e 

orientações para os 6 anos de serviço. E o casal da Comunicação expos as suas ideias para 

melhorar a comunicação interna e externa do Movimento.  

Um dos assuntos foi a realização da campanha « 80 anos da 1ª reunião da 1ª equipa » que está a 

ser divulgada por todas as equipas do mundo, para que no mês de Fevereiro se possa celebrar 

esta data, numa uniformidade e internacionalidade que se querem bem sublinhadas nas ENS. 

A composição dos conteúdos do Colégio de 2019, em Valência, também já começou a ser 

preparada nesta reunião. 
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Nos trabalhos de Paris revelou-se o novo casal que irá fazer parte da ERI, a partir do próximo ano, e 

que vai ficar com a ligação à Zona Eurásia: são a Faye e o Kevin Noonan, provenientes da 

Austrália. 

Outra novidade apresentada foi a chamada ao serviço dos novos supra regionais de Espanha: 

Rocío e Pedro Ruíz Berdejo.  

Na SR Hispanoamérica vão acontecer algumas mudanças, que irão ser assumidas a partir do 

colégio de Valência, e que são a criação de três SR: a SR Hispanoamérica Norte; a SR Colômbia; e 

a SR Hispanoamérica Sul. Os SR já estão escolhidos! No Norte, Sofia e Gustavo Hernandez (do 

México); na Colombia, Juan Guillermo e Mabel Ramírez Acosta;  e para a SR Sul, Marilu e Charbel 

Saab, actuais SR da Hispanoamérica.  

 

                   

Flashes das várias sessões de trabalho que ocuparam esta equipa durante 4 dias, das 9h às 19h. 
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Momentos de descontração e convívio, bem como algumas ocasiões de oração, pautaram 

também estes 4 dias de trabalho na Glacière. 

   

Flashes dos momentos de oração na Glacière …

                     

…e das situações de convivo e boa disposição.

 

A próxima reunião será no Libano, em Abril, onde os equipistas esperam esta visita dos casais da 

Equipa Responsável Internacional para uma troca de experiências e aprendizagens num espirito 

de entreajuda tão característico das ENS. 

Quanto aos assuntos que estarão em cima da mesa, para trabalho e tomada de decisões, 

salientamos 2: o protocolo das traduções e o tema de estudo 2019-2020 (Santidade e Missão). 

 


