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EDITORIAL

Fátima e Eduardo Frutuoso 
Casal Responsável da Comunicação

O tempo de Deus  
e o tempo dos Homens
Vivemos numa civilização que está em 
luta permanente contra o tempo. Aos 
nossos olhos ele surge como uma li-
mitação, como uma inevitabilidade 
que nos comprime, nos transtorna, nos 
corta a liberdade, nos baliza os sonhos, 
revelando aquela verdade que nos cus-
ta tanto entender e aceitar: o facto de 
sermos finitos.

Rebelando-nos contra essa insuficiência 
humana, enchemo-nos (ou enchem-
-nos) de responsabilidades, de tarefas 
para executar, de projetos para cum-
prir. Gastamos o tempo que nos é dado 
a correr, à espera de fazer “a tempo” a 
imensidão de “coisas importantes” com 
que preenchemos a nossa vida de pro-
fissionais e cidadãos “responsáveis” e 
“empenhados”.

Vivemos pressionados, escravizados. 
Realizamos cada vez mais coisas, sem 
conseguirmos fazer esticar o tempo. E, 
para além do trabalho e das múltiplas 
responsabilidades familiares e sociais, 
vamos ainda sendo atraídos para outras 
formas de ocupação do tempo, como as 
redes sociais, que, incidindo maioritaria-
mente no campo do lazer, nos obrigam 
a um esforço adicional de gestão do 

tempo, quantas vezes invadindo o es-
paço destinado à interação familiar ou 
mesmo ao sono…

Estamos mais cansados, mais irritáveis, 
clamando num queixume permanente 
contra o tempo que nos falta para aqui-
lo que consideramos mais importante. E 
vamos adiando esses momentos… para o 
fim de semana, para as férias, para aquela 
ocasião especial que estamos a planear. 
Mas, depois, passa tudo tão rápido para 
as expectativas que se criaram que resta 
apenas um vazio. E o ciclo recomeça…

Vivemos a adiar… E esquecemo-nos da 
mensagem do Evangelho: “Vigiai, pois, 
porque não sabeis o dia nem a hora” (Mt 
25,13). Sendo finitos, limitados por um 
calendário que elevámos a um patamar 
central da nossa civilização, temos difi-
culdade em compreender o tempo de 
Deus, que está para lá do tempo, pois 
aponta para a eternidade. Por isso, o 
tempo de Deus é hoje, hoje mesmo, é 
cada dia que nos é dado para viver e 
que tantas vezes desprezamos. Nesta 
Quaresma, peçamos ao Senhor que nos 
ajude a viver cada dia com a alegria e a 
intensidade de quem tem nas mãos um 
tesouro. E um tesouro não se adia... 
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O hoje de Deus

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

A realidade humana é muito marca-
da pela história e pelo tempo em que 
decorre a sua existência. Existimos no 
tempo, o que supõe sucessão e conti-
nuidade, mas com limites. Por outro 
lado verificamos e sabemos da nos-
sa tradição cultural judaico-cristã, em 
que não há retorno, nem retrocesso, 
pois sempre nos deparamos com pro-
gresso e continuidade. O que fomos 
e vivemos condiciona ou enriquece o 
futuro, e não o podemos readquirir ou 
restaurar, pois o que está feito ou vivi-
do torna-se passado, e nós não temos 
acesso ao passado, mas apenas ao 
presente e eventualmente ao futuro, 
se imediato. Assim o nosso tempo é 
limitado; pois nele fomos criados. Nós 
tivemos um começo. Só Deus, que 
existe antes do tempo (porque antes 
d’Ele nada existia), é que existirá para 
sempre. Portanto Ele está fora do tem-
po; sem a marca do tempo. Nós não 
somos eternos, embora possamos ser 
imortais, se Aquele que é eterno nos 
acolher em Seu viver. E deste modo 
alcançamos a imortalidade, ou seja: a 
continuidade da existência, com Deus.

O passar desta vida mortal para a 
imortalidade foi-nos oferecido por Je-
sus Cristo, uma vez que com a Sua Res-
surreição venceu a morte (o marco do 
final da nossa vida no tempo) e abriu-
-nos as portas da imortalidade. Ou, por 
outras palavras: deu-nos a vida eterna! 
Com Ele não morremos definitivamen-
te, mas passamos para uma outra for-
ma de existência. Para os que vivem 
unidos a Cristo a morte não é o fim, 
pois com ela “a vida não acaba, ape-
nas se transforma; e desfeita a mora-
da deste exílio terrestre adquirimos no 
céu uma habitação eterna.” (Prefácio 
dos Defuntos). Assim podemos dizer 
que o tempo de Deus é diferente do 
nosso. É curiosa a expressão do salmo 
90, v. 4: “Mil anos, diante de ti, são 
como o dia de ontem, que passou, ou 
como uma vigília da noite”. O tempo 
que dura verdadeiramente é próprio 
de Deus, ao passo que o tempo como 
quantitativo ou sucessivo, é próprio 
das criaturas, que passaram a existir 
num tempo determinado.

É interessante verificar que o evange-
lho de S. Lucas está como que envolvi-
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do por dois “hoje”: Lc 4, 21: “Cumpriu-
-se hoje esta passagem da Escritura, 
que acabais de ouvir.” – disse Jesus 
aplicando o texto de Isaías a Si mes-
mo, que se apresentava em Nazaré; e 
em Lc 23, 43, oferecendo a redenção 
ao bom ladrão, que se reconhecia hu-
mildemente pecador, ao lado de Jesus, 
que ia entrar na glória: “Em verdade te 
digo: hoje estarás comigo no paraíso!”. 
Aqui surge claramente a ideia de que 
este “hoje” não tem tanto a ver com o 
tempo a decorrer, mas sim com a che-
gada da salvação. É a ideia do “hoje 
da salvação”, e tem muito a ver com 
outros textos do mesmo evangelista: 
2,11; 3,22; 5,26; 13,32; e 19,9. Não se 
trata apenas do momento da realização 
da salvação, mas sim da ação redentora 
de Jesus, que dará frutos para o futuro, 
mas também com efeitos “retroativos”. 
Como diziam os primeiros cristãos: o 
sangue de Jesus, derramado na Cruz, 
penetrou no mais profundo das sepul-
turas dos seres humanos, atingindo 
mesmo o crânio de Adão e de Abraão, 
nossos pais da existência humana e da 
fé! Aliás a descida à mansão dos mor-
tos tem também a ver com salvar tudo 
o que não fora definitivamente perdido 
e que ainda se podia salvar, ou purifi-
car, com o sangue redentor.

As promessas do Antigo Testamento 
chegam, com a vinda de Cristo ao mo-
mento do seu cumprimento (pleroma). 
Agora é o tempo oportuno, é o tempo 

em que se inicia o definitivo (porque 
marcado pelo divino). A conceção li-
near da história, nascida no êxodo e 
na aliança do Sinai, atinge agora o mo-
mento decisivo: a chegada do Reino de 
Deus, com a morte e ressurreição de 
Jesus. Este é o (kairós), o momento em 
que o definitivo no presente, inicia já o 
futuro, mesmo se não completado: já 
começado, mas não plenamente reali-
zado. “Já, mas ainda não!”

E agora vive-se o tempo da Igreja, con-
tinuadora da obra de Jesus: submeten-
do tudo a Cristo! Ele é o Nosso Senhor! 
Portanto há uma nova compreensão 
daquilo a que chamamos história hu-
mana, e mesmo cósmica, a partir do 
acontecimento redentor de Jesus. De 
uma vez por todas, ou para sempre, 
Cristo salvou o mundo. O passado re-
cebe agora uma luz do ato redentor de 
Jesus e o futuro continua, para culminar 
na união de tudo em Cristo (1 Cor 15 e 
Apocalipse), a que chamamos “parusia” 
ou Páscoa definitiva de toda a criação.

Portanto o “hoje de Deus” tem várias 
vertentes: primeiro o encontro de Deus 
com o homem, que acontece no tem-
po do que é humano; depois a história 
humana e a história da salvação não 
se opõem, mas também não são total-
mente coincidentes, pois só em Cristo 
houve perfeita identificação do huma-
no com o divino; e finalmente, a recu-
peração da história humana, adentro da 
“história divina”, faz-se pela salvação, 
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em que o nosso tempo entra na “vida 
eterna”. E esta não será ou virá, mas 
já começou no batismo. Só com ela te-
mos garantida a salvação, que será de-
finitiva na escatologia, ou seja, quando 
entrarmos no tempo de Deus: eternida-
de! Por agora temos que nos contentar 
com o “hoje de Deus” para nós, pois o 
divino só nos é proposto no batismo, 
alimentado com a Palavra, com a Euca-
ristia, com a caridade ou o amor cristão 
(aos outros e a Deus); mas levamos 
tudo isto ‘num vaso de barro’, que é 
este nosso existir frágil de pecadores, 
e simultaneamente de santos. Eis o pa-
radoxo da nossa existência de cristãos: 

somos pecadores e ao mesmo tempo 
participantes da santidade divina! So-
mos irmãos em Cristo e filhos amados 
de Deus. Que grande dignidade! 

“Vede que amor tão grande o Pai nos 
concedeu, a ponto de nos podermos 
chamar filhos de Deus; e, realmente, o 
somos! É por isso que o mundo não nos 
conhece, uma vez que o não conheceu 
a Ele. Caríssimos, agora já somos filhos 
de Deus, mas não se manifestou ainda 
o que havemos de ser. O que sabemos 
é que, quando Ele se manifestar, sere-
mos semelhantes a Ele, porque o vere-
mos tal como Ele é.” (1 Jo 3, 1-2).
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Queridos casais  
e conselheiros espirituais, 

É com muita alegria e confiança que 
nos dirigimos a vós neste início do ano 
em que o Papa Francisco proclamou o 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia. 
Somos convidados a uma renovação e 
conversão efetivas, a aceitar o perdão 
de Deus, mas também a estendê-lo a 
todos, sem exceção. Diz-nos o Santo 
Padre na Misericordiae Vultus (bula 
de proclamação) “… Misericórdia: é o 
ato último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro… é a lei funda-
mental que mora no coração de cada 
pessoa, quando vê com olhos sinceros 
o irmão que encontra no caminho da 
vida… é o caminho que une Deus e 
o homem, porque nos abre o coração 
à esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso 
pecado… Ela será sempre maior do 
que qualquer pecado, e ninguém pode 
colocar um limite ao amor de Deus que 
perdoa… Tal como Ele é misericordio-
so, assim somos chamados também 
nós a ser misericordiosos uns para com 

os outros… É uma meta a alcançar que 
exige empenho e sacrifício… Não jul-
gar nem condenar… Ser instrumento 
de perdão… Ser generoso para com to-
dos…” Saibamos corresponder a este 
apelo do Papa Francisco, que é certa-
mente um sinal de Deus para o nosso 
caminho de santidade.

Encontro Nacional das ENS 

Celebrámos em 21 e 22 de novem-
bro último os 60 anos do Movimento 
das ENS em Portugal. Com a presença 
de cerca de 1800 equipistas e conse-
lheiros espirituais, vindos de Portugal 
continental, Madeira, Açores, S. Tomé 
e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Mo-
çambique, vivemos em conjunto a 
alegria da partilha e o sentimento pro-
fundo da comunhão. Foi um encontro 
essencialmente testemunhal que nos 
permitiu acompanhar as experiências 
de vida ímpares de casais supra regio-
nais desde o começo das ENS em Por-
tugal. Damos graças ao Senhor pela 
alegria e disponibilidade da Sofia Grijó 
(que com o seu marido Carlos, já na 

Ecos da Supra Região

Margarida e João Paulo Mendes 
Casal Responsável da Supra Região Portugal
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presença do Pai, foram o primeiro casal 
responsável da SR); pela generosidade 
e empenho da Graça e Bernardo Mira 
Delgado e da Isabel e Paulo Amaral. 
Mais do que a história e o seu tempo de 
missão, todos partilharam connosco so-
bre “o que as ENS acrescentaram à sua 
vida de casal cristão”. Com a especifi-
cidade e particularidades de cada um, 
podemos sentir o pulsar do Movimento 
hoje, expresso nas palavras de alguns 
casais regionais. A beleza da música, 
na celebração de abertura, e a oração 
inicial ajudaram-nos a abrir o espírito, 
dando graças pelo caminho percorrido, 
e também para olhar o futuro com es-
perança e determinação. A partilha nas 
equipas mistas reflete o acolhimento e 
verdade que vivemos nas nossas equi-
pas base. As palavras inspiradoras e 
fervorosas do Pe. Caffarel e também do 
Papa Francisco serviram-nos de ponto 
de partida para o trabalho, que termi-
nou aos pés de Nossa Senhora, com 
o terço na Capelinha. O domingo foi o 
ponto alto do encontro, com a celebra-
ção eucarística na Basílica da Santíssi-
ma Trindade, presidida pelo Sr. Cardeal 
Patriarca, D. Manuel Clemente. O seu 

entusiasmo e proximidade, a clareza, 

sentido de missão e compromisso com 

a Igreja, na pessoa do Papa Francisco, 

em conjunto com todos os bispos e lei-

gos (onde nos incluímos), engrandece-

-nos e estimula-nos a progredirmos na 

fé e no serviço aos irmãos. A visão da 

ERI para o futuro das ENS, chegou-nos 

através do casal responsável, Tó e Zé 

Moura Soares, apelando à renovação 

e compromisso de cada casal, equipa, 

setor, região, província, supra região. 

Trouxeram-nos a novidade, já por mui-

tos conhecida, da escolha de Fátima 
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como local do próximo Encontro Inter-
nacional das ENS, em 2018.

Neste encontro tivemos, ainda, oportu-
nidade de agradecer o trabalho e dedi-
cação de alguns casais que terminaram 
as suas missões de responsabilidade: 
Teresa e Rui Barreira, Província Sul; Gui-
da e Luís Costa, Província África; Maria 
João e João Quintella, Região Lisboa 1.  
A todos o Senhor recompensará! Aco-
lhemos com alegria os que, gene-
rosamente, se disponibilizaram para 
o serviço: Fátima e António Carioca, 
Província Sul, e respetivo CE, Pe. Valter 
Malaquias; Anabela e Manuel Morais, 
Província África; Ana e José Cid Gonçal-
ves, Região Lisboa 1; e, também, Gra-
ciana e Manuel dos Santos do Setor S. 
Tomé. O Pe. Carlos Delgado, CE da SR, 
a todos abençoou!

Reunião da Supra Região  

Continuando o esforço de aproximação 
e ligação às equipas base, esta reunião 
teve lugar nos dias 9 e 10 de janeiro, 
no salão paroquial de Almeirim. Fomos 
calorosamente acolhidos pelos setores 
A e B de Almeirim, que juntamente 
com o setor de Santarém integram a 
Região Centro Sul, da Província Centro. 

“A hospitalidade deve consistir em fa-
zer que os outros aproveitem os recur-
sos da casa: abrigo, proteção, alimento, 
repouso. Contudo, isso não é o melhor 
que ela pode oferecer. Mais do que 
abrir a casa, importa abrir a comunida-
de familiar. A abertura da porta deveria 
sempre significar a abertura dos cora-
ções” (in Espiritualidade Conjugal, do 
Pe. Caffarel). Obrigado queridos amigos 
de Almeirim, por esta oportunidade de 
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mais e melhor nos conhecermos. Um 
agradecimento especial ao Pároco de 
Almeirim, Pe. José Abílio, simultanea-
mente CE do Setor Almeirim B e de 
equipas base, que nos acolheu. Reuni-
mos com todos os casais responsáveis 
de setor da Região Centro Sul: Leiria A, 
B e C; Tomar; Almeirim A e B; Santa-
rém, que se fez representar por um ca-
sal do setor; casal regional Centro Sul e 
também o Sr. Pe. Garcia, CE da Região, 
do Setor Almeirim A e de equipas base. 
Foi um momento particularmente rico 
de comunhão, que nos permitiu estar 
mais próximo das alegrias, preocupa-
ções, dificuldades e anseios dos equipis-
tas desta Região. Celebrámos a Eucaris-
tia (na Igreja Paroquial de Almeirim) em 
conjunto com a comunidade e numero-
sos equipistas; houve ainda tempo para 
um jantar convívio partilhado por todos. 
Bem hajam pela vossa generosidade, 
hospitalidade e empenho!

Estiveram presentes os 4 casais pro-
vinciais (Norte, Centro, Sul e África), 
o casal da Comunicação, o casal do 
Secretariado, o CE da SR e nós. Parti-
lhámos momentos de oração, assuntos 
administrativos das ENS e trabalhámos 

sobre o programa de Formação e Ani-
mação para as equipas em Portugal e 
África Lusófona.

O tempo de formação, que o Pe. Carlos 
Delgado, nos proporcionou sobre “Feli-
zes os Misericordiosos porque alcança-
rão Misericórdia”, serviu de tema a todo 
o Encontro. A misericórdia de Deus que 
se revelou em Jesus, não é uma teoria, 
são obras concretas. A experiência bí-
blica ensina-nos a prioridade do outro 
sobre mim; um desafio permanente na 
sociedade individualista em que vive-
mos. Que o Senhor nos ajude a viver 
os PCE, valorizando o silêncio e a me-
ditação; a contemplar, em casal, a mi-
sericórdia divina, para podermos dela 
dar testemunho, assumindo os nossos 
compromissos familiares, eclesiais, so-
ciais, profissionais.

“Onde houver cristãos, deve haver um 
oásis de misericórdia.” 

(Papa Francisco)
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Sílvia Silva e Pedro Soares  
Casal Responsável da Província Norte

Província Norte

Queridos amigos,

Sendo esta a primeira Carta de 2016, 
queremos desejar a todos os equipis-
tas um excelente ano e que Deus vos 
encha de bênçãos! 

Ao iniciar este ano, recebemos tam-
bém a feliz notícia de que o Papa 
Francisco nomeou, a 9 de janeiro, o 
Pe. António Augusto de Oliveira Aze-
vedo como Bispo Auxiliar do Porto. Em 
comunhão com a Igreja, as ENS dão 
graças a Deus por esta nomeação, de-
sejando-lhe as maiores felicidades na 
sua nova missão.

A vida do Movimento  
na Região Douro Sul

Ao iniciar este NOVO ANO, queremos 
dar Graças a Deus pela nossa equipa 
de Região, pelo grande espírito de 
serviço e de vontade em colaborar 
que sempre demonstrou. Obrigado! 

No passado dia 11 de outubro, em 
Santiago de Riba-Ul, a Região Douro 
Sul realizou o Encontro de Formação 
de Casais Responsáveis de Equipa 
(CRE) e de Casais de Ligação (CL), a 
que se seguiu o encontro de Abertura 
das Atividades. Ambos os encontros 
foram muito participados e proveito-
sos, terminando com a celebração da 
Eucaristia, presidida pelo Pe. Sérgio 
Leal, Conselheiro Espiritual (CE) da Re-
gião Douro Sul.

O Setor Gaia tem vindo a organizar a 
“Missa Mensal”, este ano na paróquia 
de Canidelo. Os equipistas desta pa-
róquia foram desafiados a colaborar 
com o pároco, Pe. Almiro Mendes, na 
revitalização de alguns grupos paro-
quiais. Assim, a presença dos equipis-
tas do Setor Gaia na missa mensal é 
sempre muito bem acolhida. 

O Setor Espinho-Ovar realizou no dia 
23 de janeiro, na paróquia de Corte-
gaça, o habitual “Jantar das Janeiras”, 
um tempo de muita alegria. O Setor 
convidou os equipistas a trazer alguns 
bens alimentares para partilhar com 
os mais desfavorecidos.

Amélia  
e António Assunção
Casal Responsável  
da Região Douro Sul
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Os Setores Feira (a 5 de dezembro) e 
Vouga (a 11 de janeiro) organizaram as 
suas já habituais Celebrações de Natal. 
No setor Feira foi celebrada uma Euca-
ristia (seguida de convívio), presidida 
pelo CE da Equipa de Setor, Padre Artur 
Pinto. O ofertório foi destinado às obras 
sociais da Comunidade Passionista. 
Cada equipa preparou uma “prenda”, 
não material, para oferecer a uma outra 
equipa. Deste modo, durante o convívio 
assistiu-se a uma troca de “prendas” 
onde não faltaram cânticos, poemas, 
representações em palco, muita alegria 
e muitos votos de boas festas. A cele-
bração do Setor Vouga teve como tema 
“A família, sinal visível do amor miseri-
cordioso do Pai”. Cada equipa trabalhou 
uma Obra de Misericórdia, apresentan-
do aí o fruto do seu trabalho. Esta cele-
bração constituiu, assim, um tempo de 
reflexão importante neste Ano Jubilar 
da Misericórdia. 

Conceição  
e António Dória
Casal Responsável  
da Região Douro Norte

Neste espaço da Carta damos a palavra 
ao Setor da Maia, que nos falará dos 
atuais desafios que tem em mãos e de 
uma vigília de oração que decorreu na 
Sé do Porto.

Desafios do Setor da Maia

Somos Goreti e António Sousa e Silva, 
CR do Setor da Maia. Estamos casados 
há 34 anos, temos três filhos: Pedro 
com 34 anos, Ana e Gonçalo com 18 
anos. A nossa equipa de base é a Maia 
10, com 21 anos de caminhada.

O Setor da Maia compreende a área da 
Vigararia da Maia, pertence à Região 
Douro Norte. 

A primeira Equipa de Setor reuniu no 
dia 26 de outubro de 1990, na casa 
de Graça e Fernando Araújo de Barros, 
sendo este o primeiro CR de Setor e o 
Sr. Pe. Alcino Azevedo Barbosa o pri-
meiro Conselheiro Espiritual.

O Setor tem 25 anos e, neste período, 
formaram-se dezanove equipas, das 
quais só continuam a reunir catorze. 

Goreti  
e António Sousa e Silva
Casal Responsável  
do Setor da Maia 
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Nos primeiros quatro anos (1990/94) 
nasceram dez equipas e nove nos anos 
seguintes. 

A Equipa de Setor atual tem o enorme 
desafio de revitalizar e rejuvenescer o 
Setor. Um dos nossos objetivos é fazer 
com que as equipas participem nas ati-
vidades do Setor, Região e Nacionais. 
Temos que conseguir… Esperamos 
também formar mais equipas, uma 
equipa jovem e novos intercessores.

Contamos com a ajuda de todos aque-
les que acreditam que o matrimónio é 
caminho para a santificação. 

Neste ano de comemoração de bodas 
de Prata, pedimos ao Padre Caffarel 
que interceda por todos nós.

Vigília de Nossa Senhora  
da Conceição na Sé do Porto

Na noite de 7 de dezembro, na Sé do 
Porto, decorreu a Vigília de Oração à 
Imaculada Conceição da Virgem Santa 
Maria, onde se juntaram as ENS das 
três Regiões da Diocese do Porto. 

Tínhamos de levar uma flor (para o ofer-
tório) e uma vela (acesa na oração da 
Magnificat) ou adquiri-las junto das EJNS.

Foi um tempo de encontro com nós 
mesmos, com Maria e, através d’Ela, 
com Jesus. 

A Sé estava repleta; a Eucaristia, bem 
cantada, com Ofertório Solene, presidi-
da pelo nosso Bispo D. António Fran-
cisco que, com palavras de incentivo e 
reconhecimento, deu mais um enorme 
impulso ao Movimento das ENS. A Ação 
de Graças foi maravilhosa! A Meditação 
do Magnificat, versículo a versículo, 
muito interessante!

“Olhei com amor os olhos cansados e 
ingénuos dos que me ouviam, pessoas 
que trabalhavam de sol a sol, que la-
butavam para dar de comer aos filhos, 
vítimas de um mundo mal repartido.  
O meu cântico não se destinava aos que 
se bastam, aos que julgam saber tudo, 
aos que têm tanto que não são capazes 
de receber nada. Sentia que estava a 
chegar um tempo novo, nascia um Ho-
mem Novo! Era como se o meu coração 
fosse explodir de alegria. E à minha vol-
ta, o meu cântico de libertação saltava 
de rosto em rosto, percorria os campos, 
escalava montanhas longínquas e per-
dia-se no mar dos tempos.”

Esta meditação foi a que elegemos 
para partilhar convosco! São momentos 
inesquecíveis, como este, que nos enri-
quecem e estreitam relações; são mo-
mentos que nunca devemos deixar de 
agarrar … só perde quem não os vive.

Maria Ermelinda  
e José Carlos Neto 
Equipa Maia 8, Setor da 
Maia, Região Douro Norte
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Mª do Carmo  
e António Pedro
Casal Responsável  
da Província Centro 

A maioria de nós vive a 
correr. As horas do dia 

são poucas para tantas tarefas e passam-se 
muitos dias em que Deus vai atuando sem 
que demos por isso… Mas há momentos em 
que o Seu e o nosso tempo se cruzam de 
uma forma que nos toca… Fazemos eco de 
alguns deles.

Os casais da equipa da Supra Região reuni-
ram-se, dias 9 e 10 de janeiro, em Almei-
rim, na Região Centro Sul. A agenda foi ex-
tensa, mas o contacto com os Responsáveis 
dos Setores e com os equipistas que parti-
ciparam na Missa de 1º Sábado (paroquial), 
no convívio e que nos acolheram em suas 
casas, deixaram as marcas de verdadeiros 

Província Centro *

Encontro – Comunhão – Hospitalidade

ENCONTROS (constatamos, mais uma vez, 
que em pouco tempo passamos de conhe-
cidos a amigos em Cristo). 

A reunião decorreu em espírito de COMU-
NHÃO e boa HOSPITALIDADE que é tão fácil 
fazer desabrochar nas Equipas. Como é bom 
experimentá-lo… Esta riqueza é testemu-
nhada pela comunicação entre um casal de 
Almeirim, que partilhou a sua casa, e o casal 
da SR que acolheu. 

Partilhamos também o testemunho que o 
casal Rosa apresentou na missa.

A todos os que tornaram este fim de semana 
tão especial deixamos o nosso muito obrigado.

Aproveitamos ainda para partilhar mais 
dois apontamentos da vivência das ENS: o 
Encontro Nacional e o Encontro de Equipas 
Mistas dos Setores de Leiria.

Olá Amigos! 

Sentimo-nos abençoados por partilharem a vos-

sa amizade connosco. Agradecemos a Deus os 

Amigos que ganhamos em cada dia. São os afe-

tos que aperfeiçoamos e que nos enriquecem, 

tanto pelo que recebemos de vós, mas também 

pelo que descobrimos de nós mesmos!

Agradecemos as vossas palavras de carinho 

e o presente que tanto nos surpreendeu e 

sensibilizou!

Desejamos um bom encerramento dos traba-

lhos e um ótimo regresso a casa!                    

Casal de Almeirim

Queridos amigos,
A imagem de Maria que vos deixámos foi um pequeno gesto para retribuir a hospi-talidade que recebemos de vós.

São estes momentos de vida em comunhão que transformam um fim de semana de “trabalho” em bênção, onde sentimos o aconchego de ser recebidos como amigos. Bem hajam e até breve.
CR da Supra Região

*  Este artigo vem também publicado no site, em www.ens.pt, no separador ENS Portugal/Província Centro/
Notícias/2016, com mais fotos e texto que não foi possível incluir aqui.
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Mª João  
e Manuel Lourenço
Casal Responsável  
da Região Centro Sul 

Para nós a vinda da 

equipa da SR a Almei-

rim constituiu uma oportunidade de contac-

tarmos com uma estrutura importante do 

Movimento, que potenciou a partilha das 

alegrias e das dificuldades que os nossos Se-

tores vivenciam. Estiveram presentes todos 

os Responsáveis dos Setores e dois CE. 

Celestina  
e Paulo Agostinho
Equipa Leiria 33, Setor  
Leiria B, Região Centro Sul 

Este ano, pela primei-

ra vez, tivemos opor-

tunidade de participar no Encontro Nacional 

realizado em Fátima.

Para além disso, estabeleceram-se laços de 

proximidade através do acolhimento e da 

disponibilidade dos casais que participaram 

na reunião, na Eucaristia e no jantar partilha-

do. Estes momentos permitiram auscultar o 

pulsar do Movimento nesta Região.

Como desafio consequente a esta visita ficou 

o apelo a uma maior divulgação e expansão 

do Movimento nas Dioceses de Santarém e 

Leiria-Fátima.

Ana Maria e João Rosa

Equipa Almeirim 7,  

Setor Almeirim A, 

Região Centro Sul 

O Movimento das 

ENS tem-nos ajudado no crescimen-

to como cristãos, como casal, como 

membros de uma sociedade que se 

quer mais igualitária.

As ENS foram e são, por vezes, um 

porto de abrigo onde encontramos 

nos casais e conselheiros espirituais o 

apoio e a palavra amiga que nos ajuda 

a ultrapassar dificuldades pontuais.

Temos, pois, uma enorme dívida de 

gratidão para com as ENS, pois o que 

recebemos ao longo dos anos é de 

uma riqueza espiritual ímpar.

Os temas e textos propostos e dialoga-

dos durante as reuniões de equipa são 

um bem para a nossa formação enquan-

to casal e ajuda na própria relação con-

jugal, levando a que o nosso testemunho 

perante a sociedade seja mais profícuo.

“As ENS são o sol que diariamente 

aquece o nosso matrimónio e o man-

tém vivo, levando-nos a olhar para o 

cônjuge com mais amor.”

Encontro Nacional – 60 Anos das ENS em Portugal

Este encontro foi muito enriquecedor. É 

sempre de coração aberto que acolhemos 
o testemunho e a experiência de vida de 
outros casais. Saímos com a sensação de 
pertencer a uma enorme família.

Gostaríamos de salientar os dois pontos que 
nos agradaram mais durante este Encontro.
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Graça e Leonel Jorge

Equipa Leiria 34, Setor Leiria 
C, Região Centro Sul 

O encontro de equipas 

mistas foi uma tarde 

bem passada. O tema 

foi-nos apresentado em poucas palavras, mas 

carregado de essência, permitindo chegar ao 

mais profundo do nosso ser. Como humanos 

que somos, por mais vezes que perdoemos, 

esquecer é difícil, se não mesmo impossível; já 

Deus perdoa e não mais se lembra. 

Enquanto membros das ENS, somos con-
vidados a ser um farol neste mundo em 
que vivemos.

A troca de vivências nas equipas é sempre 
muito enriquecedora, especialmente para 
nós, casais mais novos, onde recebemos 
belos testemunhos de casais com um enor-
me percurso de vida em casal e em equipa.

O primeiro foi o testemunho da Srª Sofia 

Grijó. Mostrou-nos que vive as ENS com 
espírito de entrega e termina pedindo que 
sejamos um Movimento de espiritualida-
de missionária.

O segundo foi a reunião da Equipa Mista. 
É muito interessante perceber o funciona-
mento das outras equipas, as suas dificulda-
des, o relacionamento entre os vários casais 

de cada equipa, o espírito de entreajuda e a 

disponibilidade de cada um para os outros. 

Saímos mais ricos espiritualmente, mais 

conscientes e com uma responsabilidade 

acrescida de dar continuidade ao Movimen-

to e de sermos nós mesmos testemunho do 

que é ser ENS.

Equipas Mistas dos Setores de Leiria – Família: Santuário de Misericórdia

Após a oração inicial, o Pe. Nuno Gil intro-
duziu o tema, tendo como ponto de partida 
o Evangelho da Apresentação de Jesus no 

Templo e o texto do Papa Francisco para 
o Dia da Sagrada Família. Dessa reflexão 
destacamos: 

“Será na família onde todos se 
cuidam e se deixam cuidar, se 
amam e se deixam amar, se 
acolhem e se deixam acolher, 
se perdoam e são perdoados, 
que poderemos encontrar a 
resposta a este desafio: ser e  
viver a misericórdia na família.” 
(Pe. António Sílvio Couto)

“Sabemos que temos um per-

curso comum a realizar; uma 

estrada, onde encontramos difi-

culdades, mas também momen-

tos de alegria e consolação.” 

(Papa Francisco)
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Fátima e António Carioca  
Casal Responsável da Província Sul

Amigos,

Foi no passado Encontro Nacional, co-
memorativo dos 60 anos das ENS em 
Portugal, que recebemos das mãos da 
Teresa e do Rui Barreira, o testemu-
nho da Província Sul. É por isso o mo-
mento para agradecimentos e planos:

• Agradecer à Teresa e ao Rui o que nos 
deixam e o desafio. As nossas ante-
riores experiências de serviço sempre 
trouxeram grandes graças e a alegria 
do cumprimento duma missão vivida 
na boa cumplicidade duma equipa;

• Agradecer também a graça de nos 
ter sido dado a conhecer o caminho 

Província Sul

para a santidade que o Senhor oferece 
aos casais, pelo Matrimónio e a entra-
da nas ENS;

• Ter presente todos os dias, que es-
tamos para servir as equipas base, 
lembrando que o movimento das ENS, 
não é para nos confortar, mas antes 
para nos interpelar (como casal cris-
tão unido pelo Sacramento do Matri-
mónio, como pais, filhos, equipa, cida-
dãos, profissionais,…);

• Queremos para tal aproximarmo-nos 
de todos e cada um dos equipistas, em 
comunhão com a nossa equipa mais 
próxima (Casais Regionais e Equipas 

Equipa da Província Sul
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Formadoras), no sentido de responder 
às necessidades e inquietações em ver-
dadeiro espírito de entreajuda;

• Estar próximos do pensamento e das 
práticas da Igreja, respondendo aos de-
safios do Santo Padre e dos Bispos nos 
espaços de intervenção que nos cabem, 
e ter presentes nas nossa orações todas 
as famílias da Província Sul, entregando 
nos braços de Maria aqueles que mais 
precisam desse amparo.

Nesta Carta, têm a palavra: o Padre 
Valter, nosso muito querido CEPSul, que 
aceitou fazer esta caminhada connosco, 
o casal Cid Gonçalves, que, ao mesmo 
tempo que nós, assumiu a responsabi-
lidade da Região Lisboa 1, e os CR dos 
Setores das Caldas e Sotavento Orien-
tal, geograficamente os mais afastados 
da Província, que nos apresentam as 
suas perspetivas de viver as ENS, como 
exemplo da união da Província Sul e 
desta com o Movimento.

Na nossa vida, encoraja-nos saber que 
cada dia é o dia de Deus, e sustenta-
-nos, que todos os dias, Deus esteja 
presente na história da nossa família e 
na de todas as famílias com que nos 
cruzamos. Acreditamos que, graças a 
Ele, podemos encontrar a plenitude, 
em cada dia, em cada missão. Convida-
mos todos a serem testemunhas disto.

Grande abraço em Cristo.

Caros amigos 

O Papa Francisco, no passado mês de 
setembro, convidava as equipas de ca-
sais a uma verdadeira atitude de anún-
cio. Os casais que receberam a graça do 
matrimónio são os que estão na melhor 
posição para apoiar, fortificar e encorajar 
as outras famílias. Estamos num tempo 
em que, de facto, é preciso ter uma ati-
tude de verdadeira Fé, que seja capaz de 
ir contra a corrente. Hoje, de modo parti-
cular, ser cristão é um desafio que deve 
ser vivido na relação pessoal com Deus, 
na relação familiar e também na vida 
social. O matrimónio Cristão é uma gra-
ça para a nossa sociedade, embora mui-
tas vezes não seja reconhecido como 
tal. Precisamos de acreditar que o plano 
de Deus se mantém intacto e que, por-
que Deus é fiel, não deixa de oferecer 
as graças necessárias que fortalecem os 
casais cristãos e que os tornam exemplo 
de uma vida entregue. Por tudo isto, as 
equipas de casais estão numa situação 
privilegiada para, como diz o Santo Pa-
dre, testemunhar, anunciar e comunicar 
a vivência, a felicidade e a fecundida-
de que é vivida em casal, para que os 
outros casais se sintam entusiasmados 
e queiram também experimentar o en-
contro com Jesus Cristo, que é vivido e 
proposto pelo Movimento das ENS. 

Pe. Valter Malaquias
Conselheiro Espiritual  
da Província Sul



VIDA DO MOVIMENTO

17

Ao sermos desafiados para responsá-
veis da Região Lisboa 1, a nossa primei-
ra reação foi o querer dizer não, com 
a justificação dos imensos afazeres que 
temos atualmente em mãos. No en-
tanto, a nossa idade já nos ensinou a 
ponderar os assuntos antes de dar res-
postas, e este era seguramente um as-
sunto que merecia toda a ponderação e 
oração. Os vários apelos do Papa para 
o cristão ser missionário e se pôr a ca-
minho, a confiança em Deus, que “ca-
pacita os escolhidos”, e a confiança na 
ajuda dos equipistas da Supra Região, 
Província Sul, Região Lisboa 2 e nossa 
equipa de base (L127) foi determinante 
para o nosso sim a esta missão. Temos 
também aprendido que qualquer cola-
boração, quer nas estruturas do Movi-
mento, quer nas suas atividades, nos 
enriquece sempre muito.

Citando o Papa Francisco: “Cada casal 
comprometido recebe muito, com cer-
teza, do que vive na sua equipa base, 
e a sua vida conjugal aprofunda-se e 
aperfeiçoa-se graças à espiritualidade 
do movimento”, o que se aplica a todas 
as equipas da estrutura do Movimen-
to; e ainda“… uma vida de equipa, que 
traz a cada um a riqueza da aprendiza-

Ana e José Cid Gonçalves
Casal Responsável da Região Lisboa 1

gem e da partilha, bem como o auxílio 
e o reconforto da amizade”. São estas 
as nossas convicções e os sentimentos 
que nos animam. Entregamo-nos a Ma-
ria e confiamos na sua ajuda para esta 
nova missão.

Com amizade.

Olá amigos 

Estamos no nosso primeiro ano como 
CRS, aceitámos esta missão com a 
confiança que nunca estaríamos sós e 
que Maria nos aconselharia sempre. As 
alegrias têm sido muitas e os desafios 
também. Nas nossas orações agrade-
cemos a Deus todos aqueles que tem 
colocado no nosso caminho e que nos 
ajudam a crescer.

Ser casal cristão, numa sociedade que 
perdeu a confiança nela mesma e que 
busca novos pontos de referência, é um 
desafio; procuramos ser testemunhas de 
uma caminhada de amor, de fé, de es-
perança e de alegria.

Há 40 anos que existem as ENS em Cal-
das da Rainha; agora somos 180 equipis-
tas distribuídos por 16 equipas de duas 
Vigararias. Em termos geográficos, é um 
Setor muito diversificado: temos praias, 

Ana e Miguel Lopes
Casal Responsável do Setor de Caldas da Rainha
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cidades, vilas e aldeias! Deslocarmo-nos 
de um extremo ao outro do Setor são 
cerca de 60 km, mas a alegria do encon-
tro encurta as distâncias. Com facilidade, 
todos vamos de Peniche a Alcobaça ou 
à Benedita. Caldas está no centro deste 
Setor muito animado e unido, sempre 
com vontade de fazer mais e melhor e 
de ajudar a fazer crescer o Movimento.

Procuramos enfrentar os desafios, em 
casal e no Movimento, fortalecidos pela 
oração dos casais do nosso Setor e am-
parados pelos CE’s.

Começamos por nos apresentar: somos 
o casal Nélia e Tiago Cruz, da Tavira 6, 
pertencente a um Setor que conta com 
7 equipas e 2 conselheiros espirituais.

Nélia e Tiago Cruz
Casal Responsável do Setor Sotavento Oriental

Já contamos com 13 anos inseridos no 
Movimento, o que nos tem ajudado no 
amadurecimento enquanto casal, no 
fomento da nossa Fé e, acima, de tudo 
no ultrapassar de obstáculos que, de al-
guma forma, nos derrubariam.

Inseridos no Setor como CR, temos ten-
tado, em equipa, fazer com que os ca-
sais de Tavira sintam a união da verda-
deira Família Cristã, criando atividades e 
responsabilizando cada casal a servir o 
próximo e a evangelizar na comunidade, 
criando elos não só no Movimento mas 
também entre movimentos da paróquia.

O fruto nasce quando todos nós joga-
mos lealmente este grande desafio, 
que não é individual mas a dois, no es-
pírito das ENS. E é, então, que o verda-
deiro milagre se dá: “a comunhão dos 
santos entre cristãos que se tornaram 
transparentes uns com os outros, já não 
é apenas um dogma em que se acredi-
ta, mas uma experiência que se vive”.
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Província África

Em novembro de 2014, fomos sur-
preendidos pelo convite do casal Guida 
e Luís para darmos continuidade ao seu 
serviço, de Ligação do Movimento ENS 
aos Países de Língua Oficial Portugue-
sa. Para nós, era tão inesperado este 
chamamento de Deus, que ficámos pa-
ralisados perante a nossa insignificân-
cia e a grandeza da Missão. Em casa, 
orámos pela Graça de Servir o Senhor 
e pedimos-lhe a tranquilidade neces-
sária para aceitarmos a Sua vontade. 
Desde que dissemos Sim, já recebemos 
tantas Graças! Em Moçambique, agos-
to de 2015, tivemos a oportunidade 
de sermos acolhidos por um Povo que 
nos contagiou com a sua hospitalidade, 
alegria, generosidade e simplicidade. 
Em novembro, por altura do nosso 
Encontro Nacional, recebemos vários 
casais e Conselheiros Espirituais, que 
testemunharam com muita alegria o 
seu empenho na dinamização e conso-
lidação do Movimento nos seus países. 
Que ao jeito de Maria, nossa Mãe, e 
Padroeira, saibamos Servir na Alegria 
e no amor aos irmãos. Que Deus nos 
ajude e abençoe.

Anabela e Manuel Morais 
Casal Responsável da Província África

Graciana e Manuel  
dos Santos
Casal Responsável do Setor  
de São Tomé 

Setor de São Tomé

Estimados irmãos das ENS de Portugal

Antes de mais, nós, Manuel e Graciana, 
CR do Setor de S. Tomé, agradecemos 
do fundo do coração pelo convite que 
nos foi formulado para participar nes-
te tão importante evento dos 60 anos 
de existência das ENS em Portugal, tra-
duzido pelo Caminho de Vida e Missão 
Cristã, um caminho percorrido com co-
ragem, força e com muita fé. Agrade-
cemos, também, a receção calorosa, o 
acolhimento fraterno e o carinho com 
que fomos recebidos em Fátima e no 
Seminário de Alfragide, em Lisboa. Du-
rante os dias 21 e 22 de novembro, em 
Fátima, os painéis sobre os 60 anos na 
vida da ENS em Portugal foram exce-
lentes. Nos dias 23, 24 e 25, as infor-
mações e formações recebidas, da par-
te de casais da SR Portugal, serviram de 
suporte para enriquecer os nossos tra-
balhos das ENS em S. Tomé e Príncipe, 
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no seio de cada família santomense. 
Estamos esperançosos e com muita 
fé que as ENS, em S. Tomé, nos anos 
de 2016 e 2017, possam fortalecer-
-se e crescer mais a sua presença nas 
nossas famílias, de modo a alcançar, 
assim, a espiritualidade conjugal, a fi-
delidade, a fraternidade e a Santidade 
no seio de cada família santomense, 
principalmente, entre os jovens re-
cém-casados.

Agradecemos ao Casal Provincial de 
África, que faz a ligação entre a SR 
Portugal e África, pelo apoio e aco-
lhimento que nos foram concedidos e 
damos os parabéns à estrutura orga-
nizativa da ENS em Portugal pelo tra-
balho feito junto das famílias cristãs e 
pelo espírito de irmandade que existe 
entre os seus membros.

Aproveitamos para desejar a todas 
as famílias da ENS em Portugal e no 
Mundo um próspero ano de 2016.

Gratos por tudo, pedimos a Deus que 
nos abençoe a todos, que Jesus Cristo, 
Nosso Salvador, nos ilumine e que Ma-
ria, Nossa Mãe, nos proteja. A todos o 
nosso bem-haja!

Pe. Jovêncio  
Vieira Culibena
Conselheiro Espiritual  
do Setor de Quelimane – 
Moçambique

Os gestos de fraternidade nas ENS * 
“… quando fui ter convosco, irmãos,  

não fui com o prestígio da eloquência  
nem da sabedoria anunciar-vos  

o testemunho de Deus. (1 Cor 2, 1)

Caros irmãos, amados de Deus

Sirvo-me das palavras do Apóstolo 
Paulo para introduzir este trecho em 
que vou descrever os passos e mo-
mentos marcantes do Encontro Nacio-
nal das ENS, realizado em novembro 
último, em Fátima.  

Nós sabemos e acreditamos que Deus 
se manifesta na vida das pessoas com 
pequenos sinais e gestos a que, às ve-
zes, não damos a menor importância. 
Estar presente na celebração dos 60 
anos do Movimento das ENS em Por-
tugal, foi um dos sinais da manifesta-
ção de Deus na minha vida e na vida 
daqueles que estiveram presentes. 

Tudo começou quando em setembro 
de 2015 recebi uma chamada telefó-
nica de Portugal e, logo que atendi, 
escutei uma voz feminina que me 
fez a seguinte pergunta: “Padre, você 
aceita viajar até Portugal?” Num curto 
espaço de tempo fiquei a saber que se 
tratava do casal Guida e Luís.

Parecia um sonho ir participar no En-
contro Nacional das ENS em Portugal. 

*  Por ser muito extenso, o artigo original teve que ser adaptado para publicação na Carta. O texto completo 
pode ser consultado em www.ens.pt, no separador ENS Portugal/Província África/Notícias/2016.
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Mas depois entendi que era a realiza-
ção das palavras do Anjo Gabriel: “a 
Deus nada é impossível” (Lc 1, 37). 

Tive fé, confiança e esperança. E no dia 
14 de novembro de 2015, pelas 18h50, 
hora de Portugal, vi-me a aterrar no Ae-
roporto Internacional de Lisboa, recebido 
pelos casais Guida e Luís e Bita e Manuel. 
O sonho já estava realizado porque tinha 
os pés já postos nas terras lusitanas. 

Aquele encontro amigável, a alegria dos 
casais equipistas que ia conhecendo, o 
acolhimento e os testemunhos dados 
pelos casais, eram gestos de constru-
ção e fortificação dos laços de irman-
dade. Por isso, para mim, a eloquência 
dos discursos durante o encontro em 
Fátima não foi a base da atenção, mas 
sim o espírito de compromisso com que 
os irmãos se apresentavam, a entreaju-
da dos cônjuges e a amizade entre os 
equipistas. Tanto que a comunicação 
que fiz no auditório Paulo VI não estava 
em papel, mas senti que, com palavras 
simples, os ouvintes se alegraram, não 
tanto pela eloquência, mas sim pelo 
conteúdo da mensagem que refletia 
a vida e o crescimento do Movimento 
das ENS em Quelimane.

Na verdade, aqueles três dias foram sufi-
cientes para descobrir e acreditar que em 
Deus todas as diferenças caem por terra 
e reina o Amor e que este gera a partilha. 
Isto trouxe à tona o dito de São Paulo, se-
gundo o qual “…Deus não faz aceção de 
pessoas…” (Rm 2, 11). Momentos mar-
cantes foram os da partilha dos alimen-
tos (comer juntos é sinal de amizade) 

e a reunião de equipas mistas, que fez 
transparecer a realidade de cada setor ou 
região. Foi ali que vi o quanto o Movi-
mento das ENS se torna um instrumento 
para revitalizar e rejuvenescer o amor 
conjugal. Assim, eu, como conselheiro 
espiritual do Setor de Quelimane, ganhei 
mais experiência de acompanhamento 
aos casais das ENS, amadurecendo mais 
a minha espiritualidade sacerdotal. 

Todos esses passos revelaram o espí-
rito de fraternidade e consideração de 
uns para com os outros. Por esta razão, 
partilho com alegria o meu sentimento 
de gratidão aos que fizeram com que 
aquele Encontro Nacional fosse uma 
realidade, gratidão pelo convite que 
me foi feito para representar a Região 
de Moçambique e partilhar a nossa po-
bre experiência de equipas. 

Àqueles que negam entrar nas ENS, ale-
gando ser mais uma seita religiosa, “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem o que 
fazem” (Lc 23, 34), pois no momento 
certo compreenderão que esta é obra de 
Deus como o centurião compreendeu e 
exclamou: “na verdade este homem era 
filho de Deus” (Lc 23, 47). 

Aos casais Bita e Manuel e Guida e Luís, 
não tenho palavras que expressem o 
sentimento de gratidão que tenho. Ao 
Pe. João Morais Brás, apenas digo que 
é um anjo entre os humanos, porque a 
sua simplicidade e bondade fazem dele 
um homem extraordinário. 

A todos os equipistas e conselheiros es-
pirituais votos de um bom trabalho em 
busca da santidade.
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No passado mês de janeiro, o Bispo 
Coadjutor da Diocese de Angra, D. João 
Lavrador, recebeu a equipa Diocesana 
da Pastoral Familiar e do Laicado dos 
Açores. Desta equipa fazem parte três 
casais das ENS. No âmbito deste en-
contro, refletiu-se sobre vários aspetos 
da vida da pastoral familiar, tendo sido 
destacada a importância da articulação 
da pastoral com os vários movimentos 
da Igreja, na medida em que são im-
portantes agentes evangelizadores.

Embora não se trate de uma atividade 
específica das ENS, destacamos a visita 
da Imagem Peregrina às nossas Ilhas. 
A visita da Imagem mobilizou todas as 
comunidades cristãs num acolhimento 
caloroso marcado pela alegria de rece-
ber, na Fé, o ícone da mãe de Deus. 
O papel desempenhado pelos Setores 
no acolhimento à Virgem Peregrina de 
Fátima foram de verdadeira partilha, 
oração e agradecimento pelas graças 
recebidas por intercessão de Maria. 
Para além disso, ajudaram a incentivar 
a oração de adoração diante do Santís-
simo Sacramento, tão característica da 
espiritualidade de Fátima, e a relançar 

Região Açores

Ana e Mário Jorge Cabral
Casal Responsável da Região Açores

o hábito da oração mariana do Rosário 
nas famílias cristãs, acompanhadas pe-
las meditações bíblicas e pelo silêncio 
contemplativo. Por último, este tempo 
de oração, na presença da Virgem de 
Fátima, serviu também para divulgar o 
movimento das ENS. 

Entretanto, e a aproximar-se o início 
da Quaresma, os Setores prepararam 
os Retiros Anuais, agendados para 30 
a 31 de janeiro, no Setor Açores Centro, 
e para 19 a 21 de fevereiro, no Setor 
Açores Oriental. Esperamos um grande 
envolvimento de todos os casais e das 
suas equipas.
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Região Madeira

Sílvia e João Abreu
Casal Responsável da Região Madeira

Festa de Natal de 2015 *

Realizou-se no dia 6 de dezembro de 
2015 a Eucaristia e o Convívio de Natal 
das ENS Madeira. A nossa festa teve 
lugar na Igreja Paroquial de Santo An-
tónio, uma freguesia das zonas altas 
do Funchal, e contou com a presença 
de muitos equipistas. Na procissão de 
entrada a equipa da Região e o casal 
do Secretariado, cada um com uma 
figura, construíram um presépio à 
frente do altar na lapinha já prepara-
da, enquanto era cantado um cântico 
de Advento; esta dinâmica transmitiu 
muito bem o sentido deste tempo 
de preparação para a vinda de Jesus: 
uma a uma todas as figuras foram co-
locadas no seu lugar, ficou construído 
o presépio e o menino nasceu. Toda 
a Eucaristia foi muito vivida e partici-
pada por equipistas de toda a Região, 
tendo sido bem animada por um coro 
de equipistas acompanhado ao órgão. 
Não faltaram as romarias e os cânticos 
de Natal, nomeadamente, o tão tradi-
cional Virgem do Parto. A Eucaristia foi 
presidida pelo Conselheiro da Região, 
Pe. Manuel Ramos, e concelebrada por 
cinco conselheiros espirituais de equi-

pas dos vários setores. Após a procla-
mação do Evangelho, o novo CR da 
Equipa de Coordenação de Informação 
e Pilotagem, Dalila e Zé Caíres, assu-
miu solenemente o seu compromisso 
para com o Movimento e a Igreja nes-
te novo serviço. A Ação de Graças, di-
namizada pelas EJNS, foi mais um pro-
fundo momento de agradecimento e 
louvor. Após a Eucaristia, decorreu, no 
adro da Igreja, o convívio entre todos 
os presentes, onde não faltaram o ca-
cau e as sandes de vinho-e-alhos, tão 
característicos do Natal madeirense. 
Não podemos deixar de citar a men-
sagem entregue a todos os casais no 
fim da missa: “Que neste Natal e em 
todos os dias da nossa vida possamos 
ter Jesus como nosso melhor amigo, 
pois Ele é o maior motivo do Natal e 
da nossa existência”.  

VIDA DO MOVIMENTO

*  Há mais duas fotos desta atividade em www.ens.pt, no espaço destinado às notícias da Região Madeira.
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Encontro de Equipas Novas (EEN)
Março de 2016, dias 5 e 6 – Província Norte
Abril de 2016, dias 23 e 24 - Província Centro

Reunião da Supra Região
Março de 2016, dias 11 e 12

Reunião do Colégio da Supra Região
Março de 2016, dias 12 e 13

Formação de Pilotos
Abril de 2016, dias 9 e 10

Encontro Nacional de Conselheiros Espirituais
Abril de 2016, dia 25

Formação de Responsáveis de Setor
Maio de 2016, dias 28 e 29

Próximas atividades  
Supra Região Portugal 2016



25

O trabalho das  
Equipas Satélites

Edgardo e Clarita Bernal 
Casal da ERI – Coordenador das Equipas Satélites

Queridos amigos equipistas,

Em primeiro lugar, esperamos de todo 

o coração que neste ano de 2016 o Se-

nhor e Maria, nossa Mãe, encham de 

bênçãos os vossos lares e nos tragam 

a paz de que o mundo tanto necessita. 

Cada início de ano é tempo propício para 

fazer balanços e estabelecer metas. Nas 

Equipas Satélites, na última reunião que 

tivemos com a ERI em Paris, no mês de 

dezembro, fizemos esse balanço e es-

tabelecemos um programa de modo a 

concentrar os nossos esforços neste ano 

que agora começa. No passado encon-

tro mundial de responsáveis regionais, 

que se realizou em Roma, em setembro 

último, apresentámos o trabalho realiza-

do até então nas 4 Equipas Satélites que 

coordenamos: ES Pedagogia, Reflexão 

e Pesquisa, Teologia da Sexualidade e 

Formação Cristã. O entusiasmo e a ex-

pectativa que este trabalho despertou 

nos participantes alegrou-nos muito e, 

ao mesmo tempo, encheu-nos de um 

certo “receio controlado”, dada a gran-

de responsabilidade que temos para 

CORREIO DA ERI

com os mais de 135 000 equipistas e 
conselheiros espirituais do Movimento.

Neste ano que começa, a ERI, com as 
Equipas Satélites, porá à disposição do 
Movimento as seguintes ajudas para os 
processos de formação integral de cada 
um dos seus membros:

Com a EQUIPA SATÉLITE PEDAGOGIA: 
Em Roma distribuímos o novo folheto do 
DEVER DE SE SENTAR ou diálogo conju-
gal, o primeiro dos 6 pontos concretos 
de esforço em que esta equipa está a 
trabalhar para dar um novo olhar e re-
vitalizar a prática destas ajudas, base da 
pedagogia do nosso Movimento. Já está 
terminado o documento sobre a ORA-
ÇÃO PESSOAL, e o da ORAÇÃO CONJUGAL 
está em fase de revisão final e forma-
tação. Prevê-se ainda para este ano a 
conclusão do documento sobre a ESCUTA 
DA PALAVRA, neste momento a ser redi-
gido, bem como dos documentos sobre 
a REGRA DE VIDA e o RETIRO ANUAL.

Com a EQUIPA SATÉLITE FORMAÇÃO 
CRISTÃ: Já é uma realidade o projeto de 
oferecer um curso virtual de Catequese 
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de nível básico utilizando a plataforma 
de formação on-line Moodle, para o 
que contámos com a valiosa ajuda de 
um grupo de trabalho da Universidade 
de São Paulo, Brasil. O curso oferece 
inicialmente um percurso de formação 
através de 8 módulos – Liturgia, Antigo 
Testamento, Novo Testamento, Ecle-
siologia, Sacramentos, Espiritualidade, 
Moral e Cristologia – bem como um 
acesso que mostra uma aplicação para 
cada um destes módulos para a reso-
lução de inquietações que surgem nas 
situações do dia a dia. Neste momen-
to, o módulo de Liturgia está concluído, 
traduzido nas 5 línguas do Movimento 
e carregado na Web. Os de Antigo Tes-
tamento e Eclesiologia estão termina-
dos e encontram-se em processo de 
tradução. Os módulos de Espiritualidade 
e Moral estão em construção e os dois 
restantes ainda não foram iniciados.

Com a EQUIPA SATÉLITE REFLEXÃO E 
PESQUISA: Já está pronta a base de da-
dos de todas as publicações do Movi-
mento, ferramenta que será de grande 
ajuda para beneficiar da enorme rique-
za documental existente. Durante este 
ano, depois de um período experimen-
tal com os SR, alargaremos a utilização 
da base de dados.

Finalmente, com a EQUIPA SATÉLITE 
TEOLOGIA DA SEXUALIDADE, a última a 
ser constituída, depois de um processo 
de discernimento e de muita pesquisa: 
está ser elaborado um caderno de diá-

logo para o casal sobre os aspetos da 
sua sexualidade, que serão tratados em 
12 temas independentes com um tex-
to de reflexão e ajudas concretas com 
vista ao diálogo. Este caderno, depois 
das necessárias revisões de conteúdo, 
teológico e doutrinal, entrará em fase 
de tradução.

É fascinante verificar nestes grupos de 
trabalho multidisciplinares, pluricul-
turais e multilinguísticos a ação unifi-
cadora do ESPÍRITO SANTO, que, sem 
dúvida, orienta e ilumina todo o nosso 
serviço quando nos tornamos dóceis à 
Sua vontade.

Pedimos ao Senhor e a Maria, nossa 
Mãe, que recompense o trabalho e a 
dedicação de todos os membros destas 
equipas satélites e, sobretudo, que este 
seja fonte de riqueza e de crescimento 
no amadurecimento da fé e da espiri-
tualidade de todos os membros do nos-
so querido Movimento.
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O tempo – o nosso e o de Deus

Marília Henriques e Carlos Dias
Equipa Lisboa 190, Setor B, Região Loures e Vale do Tejo

Quando nos pediram este artigo e nos 
explicaram que pretendiam um teste-
munho sobre a forma como conseguía-
mos harmonizar o nosso tempo com o 
de Deus, a nossa primeira reação foi 
exclamar: “e onde vamos arranjar tem-
po para fazer isso?!...”. Depois, objeta-
mos que não temos nada a ensinar a 
ninguém sobre o assunto, porque falar 
sobre a nossa gestão de tempo é como 
teorizar sobre o caos.

Mas talvez não seja a gestão do tempo 
que está em causa. Talvez o telefone-
ma do casal da Comunicação fosse um 
sopro de Deus na nossa orelha a dizer 
que precisávamos de refletir sobre este 
tema. A verdade, como nos fez reco-
nhecer o referido casal quando nos te-
lefonou a desafiar-nos, é que no meio 
dos nossos afazeres vamos encontran-
do um lugar privilegiado para a dimen-
são da fé e para os compromissos a que 
ela nos desafia… como, por exemplo, 
escrever artigos sobre assuntos em que 
estamos longe de ser especialistas (ou 
sequer exemplos).

Vamos a factos: não temos grande ne-
cessidade de encher tempos mortos da 

nossa vida. Temos quatro filhos, entre os 
treze e os vinte anos, cada qual com os 
seus programas, atividades e necessida-
des, a que é muitas vezes preciso dar 
apoio. Convenhamos que neste item as 
coisas já foram bem mais complicadas, 
pois o crescimento, juntamente com 
uma reformulação das preocupações 
(essas não diminuem, só mudam), traz 
alguma autonomia que sempre vai ali-
viando o afogo. A Marília, parte feminina 
do “nós” de que estamos a falar, além 
de trabalhar por turnos como enfermei-
ra, faz parte de uma associação profis-
sional que lhe dá trabalho abundante, 
contínuo e não remunerado. O Carlos, a 
outra metade, é professor de E.M.R.C. do 
ensino básico e secundário, com a carga 
que isso significa de atividades escolares 
a suportar e organizar, e canta, quando 
pode, num coro amador, além de ter 
sido dirigente escutista enquanto pôde 
assumir esse compromisso.

Não, não sentimos muita necessidade 
de preencher o tempo. Se pudésse-
mos, ou melhor, se conseguíssemos 
organizar-nos para isso, gostaríamos de 
dedicar mais tempo à atividade física, 
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aos trabalhos manuais, à dança, à me-
ditação… áreas que poderiam preen-
cher bem (muito bem, com interesse 
e proveito!) o pouco tempo que vai 
surgindo entre os outros afazeres. Mas 
não chegamos lá. 

O tempo é essa entidade abstrata com 
a qual nunca estamos satisfeitos. Che-
gamos mesmo a pensar que alguém 
o inventou só para nos complicar a 
vida (pensamento pecaminoso!...). É 
que ele raras vezes parece querer co-
laborar connosco: quando precisamos 
muito dele, foge, desaparece, encolhe, 
não nos chega e não nos deixa fazer o 
que queremos. 

Mas o tempo não é maldição, é dom. 
Por isso é pecaminosa a nossa lamúria 
sobre o tempo que nos falta. Como a 
vida, ele é espaço de decisão, de opção, 
que nos é dado para viver centrado em 
nós ou virado para fora. Como proprie-
dade nossa ou daquele que tudo criou, 
até o tempo, para no-lo oferecer.

É com espanto que olhamos para a 
nossa vida e nos perguntamos onde 
vamos encontrando tempo para aquilo 
a que mais convencionalmente cha-
maríamos “o tempo de Deus”: a ora-
ção (sempre insuficiente…); as ENS 
(este ano somos “casal responsável” 
na nossa equipa, L 190, e integramos, 
desde há cinco anos, a equipa de for-
mação das “Equipas em Caminhada”); 
participamos nos grupos de reflexão do 
Sínodo Diocesano da nossa paróquia; 

e, sobretudo, encontramo-nos empe-
nhados “até às orelhas” num projeto 
em contínuo nascimento chamado 
“Concha de Santiago”, um projeto 
comunitário que, sem sabermos bem 
como, vem surgindo no e do encontro 
regular com os mais pobres do nosso 
meio – desempregados, sem-abrigo, 
alcoólicos, toxicodependentes, prosti-
tutas, gente geralmente muito pouco 
considerada na nossa Igreja enquanto 
sujeitos da evangelização… a não ser, 
quando muito, enquanto destinatários 
de uma pastoral sociocaritativa que 
muitas vezes se esquece de ir ao seu 
encontro enquanto pessoas, para lá 
das suas necessidades sociais. Enfim, 
um projeto que é, só por si, capaz de 
preencher uma vida (ou mais!...), e 
que o faz na nossa. Um projeto bem na 
linha da “Igreja em saída” de que fala 
o Papa Francisco, nascido (começado a 
nascer) antes da expressão.

A quem vê de fora, talvez não impres-
sione muito o número de “coisas” em 
que estamos comprometidos. Mui-
ta gente consegue fazer muito mais! 
Mas a intensidade que supõe o em-
penhamento na “Concha de Santiago” 
enquanto “tempo de Deus” na nossa 
vida vai um pouco para lá do tempo 
medido e calculado que nos habitua-
mos a reservar para Ele encaixado en-
tre outros afazeres. 

Talvez o “segredo” não esteja na capa-
cidade de gerir ou organizar o tempo. 
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Talvez esteja mais na confiança de que 
quem nos pede o nosso tempo será 
capaz de o fazer surgir de entre os es-
pinhos do sem sentido (ou do sentido 
mais pequenino) que o abafam e de o 
transformar em lugar de encontro com 
o Sentido. Talvez o importante não 
seja saber encaixar todas as atividades 
no seu tempo respetivo, mas discernir 
quais aquelas em que Deus nos chama 
a caminhar com Ele e relativizar as ou-

tras, ainda que muito boas. Talvez afi-
nal não devamos preocupar-nos tanto 
em equilibrar o nosso tempo com o 
tempo de Deus, mas em fazer do nosso 
tempo o tempo Dele, em devolver-lhe 
o dom que Ele nos faz do tempo que 
nos concede para que surja um novo 
Tempo Ressuscitado, transformado em 
Sentido pelo seu toque, o Tempo do 
Reino no meio da nossa indigente ca-
pacidade de o gerir.
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A Igreja e a família em Notícia

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

Sínodo sobre a família: Exortação 
Apostólica prevista para março. – 
Mons. Paglia, Presidente do Conselho 
Pontifício para a Família, anunciou em 
27 de janeiro passado que a Exortação 
Apostólica, saída do Sínodo sobre a fa-
mília, deverá ser publicada em março. 
É um documento muito esperado e 
que “deverá encorajar a estar próximo 
das famílias feridas, para as fortificar”, 
disse. Será como que um “hino ao 
amor, que vai ao encontro e que sabe 
emocionar-se, chorar mesmo, com os 
que choram, que se alegra com os que 
celebram; um amor que deseja cuidar 
bem das crianças… um amor que quer 
estar próximo das pessoas idosas e de 
toda a humanidade, para dela cuidar”. 
Os pontos mais fortes serão: a verdade 
do matrimónio segundo o projeto de 
Deus, ao qual não se pode renunciar, 
reafirmando assim a indissolubilidade; 
e a proposta de uma melhor prepara-
ção para o matrimónio, seguindo uma 
espécie de catecumenado.

Proclamar o evangelho da vida. – O 
cardeal Charles Bo, presidindo ao 51º 
Congresso Eucarístico Internacional, 

em Cebu, Filipinas, entre outras afirma-
ções, disse: “A família – com a injusti-
ça envolvente, sobretudo a económica 
– é uma das grandes preocupações do 
Papa, que não cessa de lembrar que o 
cristão tem o dever de a proteger, a 
encorajar e a alimentar. A família é a 
primeira célula da Igreja, e o primeiro 
lugar onde se parte o pão. Protegê-la e 
alimentá-la, do melhor modo, é levá-la 
a participar na eucaristia. Esta é missão 
e serviço que nos deve impulsionar a 
proclamar nas nossas ruas o Evangelho 
da Vida”. Referiu ainda a importância 
de ajudar as famílias pobres e oprimi-
das, sobretudo na Ásia e em África. E 
falando das novas formas de família e 
de parentalidade, referiu que são “ver-
dadeiras bombas atómicas e terrorismo 
feroz” contra a família cristã: “há muitas 
nações que estão apostadas em des-
truir a família e é necessário estarmos 
precavidos contra este perigo mortal”.

D. Manuel Clemente, numa breve en-
trevista à Renascença, e a propósito do 
veto de Cavaco Silva acerca do aborto e 
de adoção por casais do mesmo sexo, 
disse: “Faz todo o sentido que volte à 
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consideração dos deputados. Espero, 
vivamente, que os deputados tomem 
a sério as observações que o Presi-
dente da República fez, porque são 
de boa parte da sociedade portuguesa 
(…). O direito à vida começa onde a 
vida começa e a vida em gestação não 
fica fora desse direito. As pessoas que 
pretendem eliminar a vida em gesta-
ção devem ser devidamente acom-
panhadas, para que percebam que 
da parte da sociedade há alternativas 
(…). Em relação à adoção por pessoas 
do mesmo sexo, ela contraria aquilo 
que tem sido sempre a evidência hu-
mana. É um passo em falso a adoção 
por pessoas do mesmo sexo”. 

Questionado ainda sobre a eutanásia, 
referiu: “É um debate que se vai fazen-
do. Há pessoas que, mediante doenças, 
isolamento ou por razões de outra or-
dem, se sentem pouco motivadas para 
viver, mas essas questões - que são 
questões reais - são respondidas com 
mais vida, com mais convivência, com 
mais companhia. No caso das doenças, 
há os cuidados paliativos (…). Se nós 
abrimos uma porta à legalização da 
eutanásia, estamos a abrir uma porta 
muito difícil de fechar. (…) Todos nós 
podemos, mais cedo ou mais tarde, 
sentir-nos muito inseguros (…) e se 
acabam por ser outros a decidir por 
nós ou se nos induzirem a uma deci-
são que, no fundo, não seria a nossa se 
fossemos devidamente aconselhados... 
É um assunto muito perigoso.”

Edição genética em humanos. Uma 
revista portuguesa de grande divulga-
ção trazia o seguinte título: “Abriu-se 
a porta. Vem aí a edição genética em 
humanos.” E depois acrescentava: “A 
perspetiva tem tanto de promissora 
como de assustadora. Pela primeira 
vez foram autorizados, no Reino Uni-
do, testes em embriões humanos de 
uma nova técnica de edição genética 
chamada CRISPR que permite alterar 
permanentemente o ADN ao subtrair 
e substituir genes, e assim potencial-
mente afastar doenças graves. (…) 
“Abre a porta a um nível totalmente 
novo de controle sobre o genoma hu-
mano, o que levanta seríssimas ques-
tões éticas sobre os limites da inter-
venção possível (o que pode ou não 
ser editável no futuro?) e o início da 
vida e a sua proteção.”

De facto todos estes elementos têm 
muitos riscos, mas revelam-nos a fra-
gilidade do ser humano e a riqueza 
de dons que Deus colocou em nossas 
mãos. Resta-nos perguntar: como cui-
damos de tanta coisa que Deus co-
locou em nossas mãos? Ele que é o 
Senhor da Vida, espera que cuidemos 
bem dela; por isso no-la confiou.

(Recolha pelo Pe. Carlos José Delgado)
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A Carta (8 de dezembro de 1947):
6ª obrigação – fazer todos os anos um retiro 

fechado de pelo menos 48 horas…

Retiro quer dizer partida, recolhi-
mento, deserto... trata-se de deixar 
o ritmo habitual superlotado, exa-
cerbado, para tomar fôlego, recupe-
rar forças, ganhar lucidez. Trata-se 
de deixar o ambiente de vida e de 
trabalho e buscar um lugar tranqui-
lo. A distância irá permitir-nos vê-lo 
melhor e, a seu respeito, colocar as 
questões realmente essenciais.

Um retiro é para encontrar Alguém, 
para encontrar Cristo, para nos abrirmos 
antes de mais ao Seu Espírito, para re-
tificar a nossa caminhada com Ele para 
o Pai. A nossa caminhada pessoal e de 
casal. É de longe este encontro que im-
porta. Ele é suscetível de mudar o nos-
so olhar e o nosso coração.

Nós partimos para nos procurar a nós 
mesmos, partimos para encontrar 
a nossa identidade mais profunda, 
aquela que o Senhor nos deu ao fazer 
de nós seus filhos.

Henry Caffarel 
Fundador das ENS

O Retiro Espiritual *

No entanto é preciso clarificar que, 
nem o Padre pregador, nem a orga-
nização, nem o tema do retiro, vos 
podem dispensar, a cada um de vós, 
de vos entregardes a uma experiên-
cia espiritual da qual Deus e só Ele 
será o único Mestre, de percorrer um 
itinerário cujo traçado não é anteci-
padamente conhecido por ninguém 
a não ser Deus. O retiro é precisa-
mente feito para isso: ele arranca-
-nos a todas as seguranças que nos 
suportam na nossa vida quotidiana, 
para nos entregarmos, pobres e nus, 
Àquele que tem nas mãos o segredo 
do nosso ser e que deseja moldá-lo 
ele próprio, nesses dias de graça, de 
modo a formar-nos segundo os seus 
desígnios. É um retomar da criação. 
Como Adão, eis-nos entregues ao 
Deus Omnipotente que moldará na 
argila que somos, uma criatura à sua 
imagem e semelhança. É Cristo, seu 
Filho Único que o Pai ama em nós e 
que Ele procura fazer aparecer.

Tudo o que se passa no retiro tem por 
fim, não ocupar-nos piedosamente, 

*  Extratos de “La Retraite Spirituelle”, suplemento ao n.º 46 de La Lettre des Équipes Notre-Dame, maio de 1982.
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nem mesmo enriquecer a nossa vida 
interior de conhecimentos ou de sen-
timentos religiosos, mas antes nos 
“desocupar” e nos desnudar: nos de-
sembaraçar de tantas preocupações 
e projetos desordenados, para fazer 
nascer em nós uma única inquieta-
ção, o projeto de fé.

As introduções, as horas de oração 
pessoal, o silêncio salvaguardado 
a todo o custo, até ao fim, mesmo 
entre cônjuges, uma conversa com o 
Padre pregador, se sentimos neces-
sidade disso, uma adoração noturna, 
uma missa comunitária, uma celebra-
ção à tarde, tudo isso reúne os exer-
citantes reenviando-os sempre à sua 
solidão incomunicável. Ao inverso 
da vida do quotidiano comum, não é 
pelos ramos que eles se tocam, mas 
pelas suas raízes, nas profundidades 
escondidas na terra. Um de vós es-
crevia a propósito do retiro: “estar 
convencido que é preciso ir sozinho 
à procura de Deus. Porquê estar a sós 
com Deus? Porque cada ser é único 

para o Senhor que se dirige a ele de 
uma maneira única também. É preci-
so dar a Deus uma resposta verdadei-
ramente pessoal.”

“Trazei dos peixes que acabais de 
pescar”, pede o Senhor aos apósto-
los: nada do que se passou ao longo 
dum retiro deve ser esquecido. É pre-
ciso trazer tudo de volta para a mar-
gem. Sem dúvida, quando fazemos 
de novo as malas, nós trazemos con-
nosco o silêncio, uma alegria e uma 
paz de pessoas simplificadas, talvez 
também algumas notas que nós pro-
metemos reler; mas todas estas pro-
visões correm o risco de se dissipar 
se nós não trazemos sobretudo uma 
fé mais consciente da vontade atual 
de Deus sobre nós próprios.

O fruto principal dum bom retiro é, 
com efeito, um discernimento mais 
purificado e mais corajoso do que o 
Senhor espera de cada um de nós, no 
ano que se segue e nos é dado viver.
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Cumpriu-se hoje o hoje de Deus

“Antigamente é que era bom!”; “Estu-
da, para, um dia, vires a ser alguém!”

Estas são expressões que ouvimos fre-
quentemente, e que, porventura, di-
zemos também. 

Somos, tantas vezes, escravos do tempo.

A primeira escravidão é a do passado! 
Olhamo-lo como se tivesse sido per-
feito, como se lá e apenas lá tivésse-
mos sido felizes… e comparamo-lo ao 
tempo em que vivemos, concluindo, 
com assertividade irrevogável, que 
hoje somos mais infelizes. 

Ou então nem nos queremos lembrar 
do que já passou, porque foi mau, 
porque custou a passar, porque fomos 
infelizes e não o queremos trazer de 
volta. Mas também isto é uma forma 
de escravidão! Porque, por muito que 
tentemos esconder as feridas do pas-
sado, não há penso que faça com que 
se curem por si. Acabamos por viver 
no presente com medo que o passado 
volte, porque o passado ainda sangra.

Esta escravidão é frequentemente 
usada por nós para fazer sentir aos 
nossos filhos que vivem no tempo er-

Pe. Rui Sérgio de Jesus  
CE da Equipa Ramada 2, Setor A, Região Loures e Vale do Tejo

rado: eles deviam ter nascido no nos-
so tempo! Porque no nosso tempo é 
que era bom, porque no nosso tempo 
é que sabíamos brincar, é que sabía-
mos o que era a vida! Agora, eles não 
sabem nada! E esmagamo-los com as 
nossas recordações, como se eles ti-
vessem culpa de ter nascido hoje!

Ou então, porque o nosso passado 
ainda nos magoa, queremos que os 
nossos filhos não passem por nenhum 
dos sofrimentos por que nós passá-
mos… e protegemo-los, colocamo-los 
numa redoma, desculpamo-los sem-
pre, porque afinal a culpa é dos ou-
tros, ou deste tempo maldito em que 
vivemos! E eles tornam-se ditadores, 
porque, afinal, nós somos escravos!

A segunda escravidão é a do futuro! 
Vivemos na expectativa de alcançar 
no futuro aquilo que o passado não 
nos deu. Vivemos sempre à espera 
de uns números milagrosos, de um 
emprego milagroso, de qualquer coi-
sa milagrosa que nos dê a felicidade 
que ainda não experimentámos. “Um 
dia é que vai ser!” E repetimos a cada 



dia este exercício que se torna infinito! 
Porque, a cada dia, esperamos apenas 
que venha outro melhor!

E então lançamos os nossos filhos nes-
te túnel desconhecido, esperando que 
no fim aconteça algo de bom, um curso 
superior, de preferência, fazendo de-
pender a felicidade de um futuro que 
não dominamos, mas que esperamos 
que os faça “alguém na vida”!

Viver no passado, viver no futuro, é afi-
nal uma forma não agradecida de viver! 

Deus dá-nos o hoje para viver! 

O hoje, apoiado num passado curado! É 
preciso olhar as feridas da nossa vida, 
enfrentá-las com coragem e apresentá-
-las a Deus e à Igreja, para que o pas-
sado não se torne um fantasma que te-
memos, mas uma vida em que Deus se 
manifestou. O passado é o tesouro que 
temos! Quantas palavras já Deus nos 
deu que só muito tempo depois somos 
capazes de compreender? O passado 
não é para esquecer, é para aprender 
constantemente, não na esperança de 
que se repita, mas na certeza de que 
Deus tudo nele aproveita para construir 
quem somos. Mesmo aquilo que nos 
custa recordar!

O hoje, com a esperança no futuro! Sim, 
a esperança! Porque o que sabemos 
nós do futuro? Nada! Só a esperança 
nos abre uma janela para o futuro! E o 
que nos mostra essa janela? Deus!!! A 
única coisa que sabemos do nosso futu-
ro é que Deus está lá. Porque já o vimos 

no passado, porque o vemos hoje! Por-
que venceu a morte, ressuscitou, está 
vivo para sempre!

Hoje, o Senhor Jesus dá-me as graças 
necessárias para que cure o meu passa-
do: na confissão, na direção espiritual, 
no perdão dado ou pedido. Quantas tra-
palhadas, hoje, não existem, porque o 
passado continua por resolver, por ler à 
luz de Deus, por aceitar!

Hoje, o Senhor Jesus dá-me as graças 
necessárias para que olhe o futuro, não 
com expectativas balofas de quem es-
pera ganhar a “Raspadinha”, mas com 
a esperança que nos vem da fé, de que, 
aconteça o que acontecer, o Senhor Je-
sus já nos abriu as portas do Céu, já 
venceu o inimigo do futuro, a morte! 
O Céu é para nós impossível: mas Jesus 
veio até nós, Ele que é o Céu, para no-
-lo oferecer, gratuitamente!

Meus amigos: ainda não tendes fé? 
Porque é fé que nos falta quando não 
queremos que hoje Deus nos fale pela 
boca da nossa esposa, e a mandamos 
calar, para que não nos chateie com 
“orações”! Não acreditamos que Deus 
pode falar quando “dois ou três estive-
rem reunidos em meu nome”! Quere-
mos ser donos do Hoje da nossa vida!

Porque é fé que nos falta, quando não 
rezamos com os nossos filhos, tornan-
do Deus um acessório, uma qualquer 
Playstation que só se usa se houver 
tempo, porque afinal é a escola que 
garante o seu futuro, não é?
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Porque é fé que nos falta, quando não 
acolhemos a possibilidade de Deus cha-
mar um dos nossos filhos para o sacer-
dócio, ou uma das nossas filhas para 
um mosteiro! Tudo porque queremos 
que sejam felizes! Ou então, falta-nos 
fé para anunciar a beleza do matrimó-
nio, e encolhemo-nos quando nos di-
zem que estar juntos ou unidos de facto 
ou outra coisa qualquer é equivalente!

Porque é fé que nos falta, é por não 
acreditarmos que Deus hoje pode fa-
lar no nosso matrimónio que não nos 
sentamos! Todos devíamos ter em casa 

uma cadeira reservada para Jesus! Sim, 
é ele que se quer sentar convosco, para 
vos dizer hoje, à esposa e ao esposo, 
que é possível a fidelidade, o perdão, o 
encontro feliz entre homem e mulher!

Hoje, Deus tem uma palavra de vida! 
Há aí alguém que queira ouvir? Então 
acolhamos a inspiração do Padre Caffa-
rel, que nos instrumentos da metodolo-
gia da ENS nos apresenta um caminho 
para escutarmos, para vermos, para 
amarmos a Deus HOJE!

Há aí alguém que acredite que Deus 
está vivo, HOJE?

© EDUARDO FRUTUOSO



QUEM É O PADRE CAFFAREL?

Isabel e Augusto Veiga de Miranda
Casal responsável pela Equipa de Reflexão  
e Aprofundamento do Pensamento do Padre Caffarel

O casal, testemunho  
de Deus vivo 
De Henri Caffarel, “As ENS face ao ateís-
mo”, Conferência de Roma, 5 de maio 
de 1970:

“A maior parte das pessoas encara 
Deus como um aviador encara o seu 
paraquedas. Trá-lo sempre à mão de 
semear para o caso de ser preciso, mas 
espera bem nunca ter necessidade de o 
utilizar” (C.S. Lewis). Como é que espe-
cialmente os jovens, ávidos de auten-
ticidade poderiam tomar a sério este 
Deus, tratado pelos crentes com tão 
pouca consideração?

Porque é que os padres sinodais apro-
varam esta pequena frase: “Nesta gé-
nese do ateísmo, os crentes podem ter 
participado duma maneira que não é 
pequena”?

Penso que estarão de acordo comigo 
quando penso que este desafio lançado 
aos cristãos exige uma resposta urgen-
te, a do nosso testemunho. 

Compete a toda a Igreja revelar à 
nossa época a verdadeira face de 
Deus. Em certo sentido, é especial-
mente tarefa dos casais. 

Adivinho a vossa reação: “A missão é 
demasiado grande, não temos tem-
po nem competência”. Mas se eu vos 
responder: Estais especialmente aptos 
a realizar esta missão precisamente 
porque sois casais. Tendes um caris-
ma próprio. De resto para serdes es-
sas testemunhas que o mundo espera, 
não tendes necessidade de abandonar 
os vossos deveres familiares e profis-
sionais, não tendes de partir para uma 
cruzada distante.

...É do vosso amor conjugal, do vosso 
lar, que o mundo ateu, sem dar por 
isso, espera testemunho essencial…

Deixem-me exprimir o pensamento de 
Deus sobre o casal, à maneira de Péguy:

“Casal humano. Minha criatura bem 
amada, minha testemunha privilegia-
da, compreendes agora porque me és 
querido entre todas as criaturas, com-
preendes a enorme esperança que po-
nho em ti?

És o portador da minha reputação, da 
minha glória, tu és para o universo a 
grande razão de esperança, porque tu 
és o amor”.
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Observemos de mais perto a vossa mis-
são de testemunhas de Deus. A primei-
ra maneira de a desempenhar é viver 
sempre com mais perfeição o vosso 
amor, fazer que ele manifeste todas 
as suas virtualidades, que se mostre 
fiel, feliz, fecundo. É verdade que isto 
está acima das vossas próprias possi-
bilidades. Cedo, o homem e a mulher 
verificam que o mal opera no casal; é 
preciso necessariamente recorrer à gra-
ça de Cristo, salvador do casal. E logo 
a vossa união se torna testemunho 
não somente de Deus criador, mas 
também de Deus salvador.

O vosso casal dará testemunho de Deus, 
de uma maneira ainda mais explícita, se 
ele representar a união de dois “busca-
dores de Deus” segundo a admirável 
expressão dos salmos. Dois buscado-
res, cuja inteligência e coração estão 
ávidos de conhecer e encontrar Deus. 
Apaixonados de Deus, impacientes de 
se unirem a Ele. Um homem e uma 
mulher que compreenderam que Deus 
é a grande realidade, que Deus inte-
ressa acima de tudo. Num casal nestas 
condições, tudo é visto e concebido em 
função de Deus. Um casal assim é um 
lugar de culto, não só porque os espo-
sos são esses “adoradores em espírito e 
em verdade” anunciados por Cristo, e os 
seus filhos são educados também para 
serem adoradores, mas ainda no sen-
tido de que este impulso de adoração 
orienta os corações e todas as tarefas 

ao longo do dia. O lar cristão é esta “pe-
quena Igreja” de que falava S. João Cri-
sóstomo, esta “célula da Igreja” de que 
nos falava Paulo VI. Ainda que todos os 
outros lugares de culto sejam encerra-
dos, desafetados, destruídos, como em 
certas regiões do mundo, a família cris-
tã permanecerá como a morada de 
Deus entre os homens.

... É uma “história santa” a existência de 
um casal cristão, porque é uma história 
conduzida por Deus.

As Equipas de Nossa Senhora são um 
movimento formado por esposos 
que, no século do ateísmo, entendem 
tomar consciência da presença ativa 
de Deus em si mesmos primeiro, em 
seguida no seu lar e depois no mun-
do, a fim de que a sua vida, a exem-
plo de Cristo, manifeste a Deus e às 
suas perfeições – ou melhor ainda, 
permita a Deus revelar-se e dar-se.
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Rita e Joaquim Carvalho  
Casal Responsável pelos Intercessores

O valor da intercessão *

“Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, 
pelas obras, te mostrarei a minha fé.” 

(Tiago 2, 18)

Caros amigos equipistas,

A reflexão da 2ª carta de Tiago trouxe-
-nos ao pensamento o quanto é im-
portante para nós, como cristãos, e, 
portanto, apoiados na Palavra e no 
exemplo de Jesus, pertencermos aos 
intercessores. Tiago tentava alertar 
os seguidores de Cristo para o perigo 
que era concentrarem-se apenas na 
tentativa de obter um maior “conhe-
cimento de Deus”, bastando isso para 
conseguirem alcançar o Reino, descu-
rando aquilo que verdadeiramente foi 
a mensagem do Senhor, transparecida 
em gestos de amor, de fraternidade, 
de solidariedade, de doação aos ir-
mãos. O próprio Jesus o disse como 
o segundo mandamento mais impor-
tante: “Amai-vos uns aos outros como 
Eu vos amei”.

Como insistia Tiago, a Fé e as obras 
são inseparáveis; para um verdadei-

ro cristão não é suficiente acreditar; é 
necessário acreditar na Palavra e em 
tudo o que ela nos traz e nos ensina, 
mas também é necessário agir. Jesus 
não se limitou a anunciar o Reino de 
Deus mas chegou até junto dos neces-
sitados curando-os das suas dores e 
sofrimentos físicos e psíquicos.

A Fé tem o seu expoente e substan-
cializa-se no amor ao próximo, mani-
festando-se através de acções em fa-
vor dos que sofrem. Só assim os fiéis 
poderão conseguir uma adesão plena 
à proposta de salvação que Cristo nos 
veio trazer. Este é também um dos 
pontos-chave em que se tem apoiado 
o nosso querido Papa Francisco na sua 
tão rica actividade pastoral. 

Ao intercedermos por alguém junto do 
Pai colocamos a nossa vivência da Fé, 
que tantas vezes é limitada à sua inte-
riorização pela oração, ao serviço dos 
irmãos debilitados, fragilizados ou de 
dependência física ou psíquica, não ra-
ramente a necessitar de urgente mão 
amiga para os libertar das trevas em 

*  Este texto não segue as normas do último Acordo Ortográfico.
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que mergulharam. Poderemos assim 
transmitir sinais de solidariedade e fra-
ternidade, tão gratos aos olhos de Deus.

Embora seja através da oração que a 
maior parte de nós, intercessores, cla-
ma pelo auxílio Divino para ajuda dos 
que sofrem física ou espiritualmente, é 
também sugerido que esse pedido pe-
los nossos irmãos se possa fazer atra-
vés do jejum ou da dádiva das nossas 
obras ao longo do dia. E este é também 
um caminho privilegiado para chegar 
ao Pai. Pensar em oferecer as minhas 
alegrias e as minhas tristezas, o meu 
trabalho e o meu descanso, os meus 
momentos de concentração ou de re-
laxamento, ao longo de todo o dia e 
colocá-las perante Deus como oferta 
que Lhe é agradável.

Jesus aceitou o aparente fracasso (sen-
tido de modo muito especial pelos seus 
seguidores) como meio parcial do ca-
minho para o Pai. Foi esse “fracasso” 
que se veio a revelar como a maior gló-
ria de Cristo: a sua ressurreição, a sua 
passagem da morte à Vida, base em 
que se apoia toda a Fé cristã, a âncora 

a que nos agarramos e que nos dá toda 
a segurança na nossa caminhada para o 
Reino Celeste.

São muitas as ocasiões em que tam-
bém sentimos o fracasso, em que os 
nossos pedidos e sacrifícios não pare-
cem ser ouvidos e atendidos pelo Pai. 
Mas será mesmo assim? Será que Deus, 
que nos ama como filhos muito queri-
dos, não está atento e disponível? Ou 
será que nem sempre o Senhor nos res-
ponde como gostaríamos?

Todos temos presente que Jesus, junto 
à cruz, intercedeu pelos que o crucifica-
ram: “Pai perdoa-lhes porque não sa-
bem o que fazem”. Sabemos que con-
tinua a interceder hoje e sempre por 
uma humanidade que “não sabe o que 
faz” com toda a casta de atrocidades 
(guerras horríveis, genocídios, atenta-
dos terroristas, etc.).

Pedimos ao Senhor que nos continue a 
amparar e a atender nas intercessões 
que diariamente Lhe dirigimos. 

Abraço em Cristo.
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EJNS

António Brandão de Vasconcelos  
Responsável Nacional das Equipas de Jovens de Nossa Senhora

Equipas de Jovens de Nossa Senhora

Olá casais! 

É com enorme prazer que vos escrevo 
estas poucas linhas. É a primeira vez que 
o faço, mas é uma oportunidade ótima 
e rara de me dirigir a vocês, casais. Faço-
-o com todas “as confianças” porque é 
assim que somos ensinados nas Equipas 
de Jovens de Nossa Senhora. 

Nas ejNS temos um ano espetacular!  
A nossa maior atividade será durante o 
verão: o Encontro Internacional em Se-
vilha com equipistas de todo o mundo. 
A seguir, vamos diretos para Cracóvia, a 
convite do Papa, para as Jornadas Mun-
diais da Juventude. São programas ca-
ros e que exigem um esforço financeiro 
para um jovem não-trabalhador. Mas 
foi, mais uma vez, evidente a ajuda que 
estão constantemente dispostos a ofe-
recer, sendo que já recebemos algumas 
doações no nosso site de angariação de 
fundos* da parte de algumas equipas 
de casais! (O convite continua aberto.)

Em primeiro lugar agradecer-vos, ENS, 
por toda a ajuda e disponibilidade que 
nos têm demonstrado. A nossa história 
ensina-nos a olhar-vos como exemplo. 

*  www.angariacaoejns2016.com

Assim acontece desde 1976, ano em 
que filhos de alguns casais decidiram ir 
também ao vosso Encontro Internacio-
nal em Roma. Queriam ter um encontro 
com atividades próprias e acabaram por 
estabelecer as bases daquilo que viriam 
a ser as “equipas de jovens”, fortemen-
te inspiradas pelo exemplo das ENS. 

Todos sabemos o bom que as equipas 
são, e o bem que nos fazem. Nós, jo-
vens, Portugal, a sociedade, o mundo, 
precisam de exemplos de família e de 
Deus. O carisma das ENS e das ejNS é 
esse mesmo. E, portanto, o desafio que 
vos lanço é para que nos ajudem a cres-
cer! Aceitem os convites a fazer parte 
duma equipa de jovens, ou então, se 
ainda não há equipas de jovens onde vi-
vem, falem connosco. Temos a certeza 
de que os frutos duram e, ou muito me 
engano, ou os frutos são bem maiores 
do que aqueles que imaginamos!

Mais uma vez gostava de vos agrade-
cer. O simples gesto de nos oferecerem 
um pequeno espaço aqui na vossa Car-
ta é, para nós, muito bonito!

Desejo-vos um excelente ano equi-
pista e contem connosco para o que 
precisarem!
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ENTRARAM PARA AS ENS

Acolhemos com muita alegria as equipas 
que entraram para o Movimento

ÉVORA 9

FAMÕES 3

FEIJÓ 1

OEIRAS 4

PINHAL DE FRADES 1

SANTANA 6 (São Tomé)
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PARTIRAM PARA O PAI

“Eu sou a Ressureição 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 II,25-26

✝  Emílio Baptista Drumond 
2015-11-02, Equipa Funchal 18, Setor Funchal B, Região Madeira

✝  Laurindo Carlos Morais Leite 
2015-11-11, Equipa Póvoa 3, Setor Póvoa do Varzim, Região Norte

✝  Jesuína Almeida 
2015-11-22, Equipa Mafra 3, Setor Torres Vedras, Região Sintra e Oeste

✝  Albino Oliveira Gonçalves Macedo 
2015-12-21, Equipa Póvoa 1, Setor Póvoa do Varzim, Região Norte

✝  Clarisse Queirós 
2016-01-30, Equipa Porto 68, Setor Porto I, Região Porto
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