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EDITORIAL

Fátima e Eduardo Frutuoso 
Casal Responsável da Comunicação

Fátima e as ENS:  
uma ligação umbilical…

A 13 de maio de 1917, três crianças 
que apascentavam os rebanhos da fa-
mília, na Cova da Iria, próximo da aldeia 
de Aljustrel, onde residiam, foram sur-
preendidas por um clarão e pela visão 
de uma “senhora vestida toda de bran-
co, mais brilhante que o sol, espargindo 
luz, mais clara e intensa que um copo 
de cristal”. Esta aparição da senhora 
vinda “do céu”, nas palavras de Lúcia, 
nas suas Memórias, e as que se lhe 
seguiram nos cinco meses subsequen-
tes, até outubro, veio transformar por 
completo a vida daquelas crianças e dar 
notoriedade a uma pequena freguesia 
rural, pobre, largamente analfabeta e 
relativamente isolada, com acessos di-
fíceis, como a imprensa da época não 
se cansava de sublinhar. 

Rapidamente, os factos relatados pe-
los pequenos pastores, que não con-
seguem guardar segredo, espalha-se 
entre a vizinhança, e a curiosidade, 
mesclada com alguma descrença, leva 
várias pessoas, nos dias 13 dos meses 

seguintes, a acompanhar Lúcia, Francis-
co e Jacinta aos terrenos de pastagem 
da Cova da Iria. A promessa da ocorrên-
cia de um fenómeno extraordinário a 
13 de outubro de 1917 conduzirá ao lo-
cal, nessa ocasião, dezenas de milhares 
de pessoas, que vão poder testemu-
nhar assim o “Milagre do Sol”, relatado 
para a posteridade por jornalistas que 
aí se deslocaram, impelidos pela curio-
sidade, mas também pelo espanto de 
verem uma multidão deixar-se arrastar 
para um sítio ermo, numa região isola-
da do país, para assistir a um pretenso 
episódio miraculoso.

É assim que Fátima vai deixar o anoni-
mato e entrar na nossa história. É certo 
que o processo de reconhecimento das 
aparições da Cova da Iria foi longo e 
suscitou muita discussão dentro e fora 
da Igreja. Mas Fátima acabou por se 
impor não só pela força e pelo caráter 
profético da sua mensagem, mas tam-
bém pelo perfume de santidade que aí 
se respira.



Hoje, Fátima é um dos mais reconhe-
cidos santuários marianos do mundo, 
graças, em boa parte, à intervenção 
dos Papas, desde a mensagem de Pio 
XII aos fiéis portugueses por ocasião 
da coroação da Virgem de Fátima, em 
1946, até às visitas ao santuário de 
Paulo VI, em 1967, nos 50 anos das 
Aparições, João Paulo II, em 1982, 1991 
e 2000, neste último caso para beatifi-
car Francisco e Jacinta, Bento XVI, em 
2010, e agora Francisco, em 2017, por 
ocasião do Centenário das Aparições e 
para canonizar Francisco e Jacinta. Há 
mesmo quem considere que Fátima 
transformou a geografia do catolicismo 
em Portugal, tornando-se a sua capital. 
Seja como for, Fátima possui uma at-
mosfera especial, onde o sobrenatural 
parece encontrar condições ideais para 
se manifestar.

Desde a introdução do Movimento das 
ENS em Portugal que Fátima adquiriu 
um lugar no coração dos equipistas. Es-
paço ímpar de oração e de vivência de 
uma efetiva “mística mariana”, verda-
deiro altar de esperança e de paz, aí se 
realizaram os mais importantes encon-
tros de massas das ENS ao longo destas 
seis décadas de presença no nosso país. 
É certo que o facto de vivermos num 
país geograficamente pequeno, ajuda 
a tornar Fátima num espaço agregador 
das grandes atividades do Movimento, 
até, também, pelas condições logísticas 
que aí se reúnem. Mas o espírito que se 

vive em Fátima é único e o seu signi-
ficado para nós insubstituível. Por isso, 
aí se realizam os Encontros Nacionais, 
boa parte dos encontros de animação 
e formação e muitos retiros de regiões 
e setores, para além das tradicionais 
peregrinações, que continuam a fazer 
parte dos programas de atividades de 
muitas estruturas do Movimento.

2018 representa, a este nível, um gran-
de desafio para as ENS em Portugal: 
Fátima irá acolher o XII Encontro Inter-
nacional das Equipas de Nossa Senhora. 
As expectativas são muitas e o entu-
siasmo que é possível verificar entre os 
equipistas das mais diversas paragens, 
ansiosos por poderem participar num 
evento num santuário que está na or-
dem do dia, fazem adivinhar um mo-
mento muito especial de vivência da fé 
em Jesus Cristo, inspirada e fortalecida 
pela presença agregadora e amorosa 
da Sua e nossa Mãe. De 16 a 21 de ju-
lho de 2018, muitos milhares de equi-
pistas, vindos dos mais variados pontos 
do planeta, irão circular pelas ruas de 
Fátima, rezar no Santuário, participar 
nas atividades previstas, visitar espaços 
ligados à vida dos pastorinhos, numa 
manifestação de internacionalidade 
que será, decerto, emocionante.

Esta é apenas uma das muitas razões 
pelas quais não podemos perder a 
oportunidade de participar. Mais uma 
vez, é Fátima que nos congrega...
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CONSELHEIRO ESPIRITUAL

Fátima e as ENS

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

Quando colocamos diante de nós a 
realidade do fenómeno religioso de 
Fátima, nós, católicos, não podemos 
ficar apenas pela sua dimensão reli-
giosa, mas devemos mergulhar no 
conteúdo da mensagem que a Mãe 
do Céu veio trazer e oferecer, através 
daqueles pequenos pastores, à nossa 
Igreja portuguesa e hoje a toda a hu-
manidade. De facto, não houve outras 
manifestações sobrenaturais que ti-
vessem tal globalização como a de Fá-
tima. E não foi pelo “como”, mas sim 
pelo conteúdo: mensagem de paz, 
esperança e de amor misericordioso 
do Nosso Deus, que podemos alcançar 
pela conversão, penitência e oração. É 
curioso que tudo se inicia pela eucaris-
tia e culmina na contemplação do Céu.

Os bispos portugueses, na Carta Pas-
toral que escreveram a propósito do 
centenário das aparições, colocaram 
este título: “Fátima, Sinal de Esperan-
ça para o nosso tempo” (8.12.2016). 
E o Papa Francisco, querendo associar-
-se a este centenário, veio “Com Ma-
ria, Peregrino na Esperança e na Paz”. 
Estas palavras não foram colocadas 
ao acaso, mas surgem de alguém que 

quer expressar o núcleo da vivência 
espiritual centrada neste santuário, 
aberto ao mundo inteiro. De facto, o 
Papa não apenas com a sua atitude 
pessoal, mas também pelo que disse, 
assumiu-se como peregrino entre pe-
regrinos, e não vincou apenas o seu 
desejo, mas tentou provocar em to-
dos o que de melhor se pode viver 
em Fátima e está de acordo com a 
proposta que Nossa Senhora pediu 
aos pastorinhos: oração, conversão e 
esperança da paz.

A mensagem de Fátima é um vee-
mente apelo à conversão e à peni-
tência, ou se quisermos dizer de ou-
tra forma: um esforço progressivo da 
realização da vontade de Deus e da 
verdade sobre nós mesmos. Mas o 
sacrifício de todo o cristão só pode 
ser vivido a partir da oração, ou, se 
quisermos, do encontro de comunhão 
com Jesus Cristo. Naturalmente que 
tudo isto gera em nós paz profunda, 
fidelidade e abertura à esperança da 
vitória definitiva do bem sobre o mal. 
É o triunfo do amor de Deus que se re-
vela à humanidade, mais uma vez, e 
agora desta forma e com palavras da 
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Senhora que vem do Céu até aos pe-
queninos pastores, numa aldeia escon-
dida no meio de um país pequenino, na 
cauda da Europa em guerra, mas que é 
“Terra de Santa Maria”.

Se repararmos bem, os nossos Pontos 
Concretos de Esforço podem ser reco-
nhecidos aqui. Efetivamente, o forte 
apelo à oração, feito de modo diversi-
ficado, a começar pela eucaristia (nas 
aparições do anjo), é adaptado às pos-
sibilidades daquelas crianças, e, por 
isso mesmo, lhes é proposto o terço, 
que é tão simples e era mais divulga-
do, desde as aparições de Lourdes. Mas 
facilmente intuíram a importância de 
uma orientação de vida, com sacrifícios 
e partilhando-os, para se estimularem 
e entreajudarem. E como eles foram 
progressivamente adquirindo o valor 
do silêncio e até da contemplação (S. 
Francisco Marto)! Foram também ad-
quirindo o sentido de “Deus em mim”, 
“no fundo de mim mesmo!” Um Deus 
misericordioso, que quer perdoar e dar-
-nos a paz! Mas devemos fazer alguma 
coisa para chegar aí: conversão! 

O santuário de Fátima progressivamen-
te tem-se vindo a afirmar como um lu-
gar de silêncio interior, que questiona 
e gera paz. O próprio Papa Francisco se 
surpreendeu com a possibilidade de um 
silêncio de profunda união (aqueles oito 
minutos!) aquando da sua oração diante 
da imagem na Capelinha das Aparições. 
De facto a maioria dos testemunhos dos 

peregrinos falam de uma realidade in-
terior que os domina e os abre à paz, 
que vem de Deus, mesmo se alguns 
não lhe sabem assim chamar. E muitos 
se convertem a uma vivência mais sóli-
da na vida eclesial. A emoção, por vezes 
surpreendente, toca e abre os olhos do 
coração, para ver um caminho de paz e 
de esperança num futuro melhor.

Maria, a “Nossa Senhora”, modelo de 
humanidade, ali nos ajuda a compreen-
der que a graça, como dom divino, nos 
vai transformando, e provoca a nossa 
fidelidade e generosidade, no serviço 
e irradiação do amor universal, que 
dignifica todos os filhos de Deus, para 
formarmos uma só família. Mesmo o 
próprio peregrinar até ao Santuário de 
Fátima, seja de que modo for, leva-nos 
a sair de nós próprios e a unir-nos a 
outros, a olhar, escutar e partilhar até 
a vida. Assim vai-se também realizan-
do uma certa humanização, mesmo se 
lenta e não assumida por todos, pois o 
comércio, a publicidade de tanta coisa 
e o peso da tradição, distraem muito. 

E o facto de nos denominarmos “Equi-
pas de Nossa Senhora”, não pode se-
não comprometer-nos a sermos cada 
dia mais fiéis aos seus pedidos, pois Ela 
nos leva a seu filho Jesus e, também 
em Fátima, nos diz mais uma vez: “Fa-
zei tudo o que Ele vos disser!”

Gostaria de deixar aqui, para prolongar 
esta reflexão, as palavras do Papa Fran-
cisco, pronunciadas em Fátima, na noi-
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te do dia 12, antes da Oração do Terço 
e da Procissão das Velas: “Com Cristo 
e Maria, permaneçamos em Deus. Na 
verdade, «se queremos ser cristãos, de-
vemos ser marianos; isto é, devemos 
reconhecer a relação essencial, vital e 
providencial que une Nossa Senhora 
a Jesus e que nos abre o caminho que 
nos leva a Ele» (Paulo VI). Assim, sem-
pre que rezamos o Terço, neste lugar 
bendito, como em qualquer outro lugar, 
o Evangelho retoma o seu caminho na 
vida de cada um, das famílias, dos po-
vos e do mundo. 

Peregrinos com Maria… Mas qual Ma-
ria? Uma «Mestra de vida espiritual», 
a primeira que seguiu Cristo pelo ca-
minho «estreito» da cruz dando-nos o 
exemplo, ou então uma Senhora «ina-
tingível» e, consequentemente, inimi-
tável? A «Bendita por ter acreditado» 
(cf. Lc 1, 42-45) sempre e em todas as 
circunstâncias nas palavras divinas, ou 
então uma «Santinha» a quem se re-
corre para obter favores a baixo preço? 
A Virgem Maria do Evangelho, vene-
rada pela Igreja orante, ou uma esbo-
çada por sensibilidades subjetivas que 
A veem segurando o braço justiceiro 
de Deus pronto a castigar: uma Maria 
melhor do que Cristo, visto como Juiz 
impiedoso; mais misericordiosa que o 
Cordeiro imolado por nós?

(…) «Sempre que olhamos para Maria, 
voltamos a acreditar na força revolu-
cionária da ternura e do carinho. Nela 

vemos que a humildade e a ternura não 
são virtudes dos fracos mas dos fortes, 
que não precisam de maltratar os ou-
tros para se sentirem importantes (…). 
Esta dinâmica de justiça e de ternura, de 
contemplação e de caminho ao encon-
tro dos outros é aquilo que faz d’Ela um 
modelo eclesial para a evangelização» 
(Exortação Apostólica Evangelii Gau-
dium, 288). Possamos, com Maria, ser 
sinal e sacramento da misericórdia de 
Deus que perdoa sempre, perdoa tudo.

Tomados pela mão da Virgem Mãe e 
sob o seu olhar, podemos cantar, com 
alegria, as misericórdias do Senhor. Po-
demos dizer-Lhe: A minha alma canta 
para Vós, Senhor! A misericórdia, que 
usastes para com todos os vossos san-
tos e com todo o vosso povo fiel, tam-
bém 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. Assim seja.”

CONSELHEIRO ESPIRITUAL
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VIDA DO MOVIMENTO

Ecos da Supra Região

Margarida e João Paulo Mendes 
Casal Responsável da Supra Região Portugal

Queridos casais  
e conselheiros espirituais

Neste mês de maio, particularmente 
dedicado a Nossa Senhora, celebra-
mos alegremente o Centenário das 
aparições em Fátima. A mensagem de 
paz, de oração, de compromisso com 
o mundo, deve ser para nós, primeira-
mente, incentivo e estímulo para um 
caminho de aprofundamento da nos-
sa vida espiritual. Depois, fortalecidos 
pelo exemplo e testemunho de Jacin-
ta e Francisco e abençoados pelo Papa 
Francisco, somos convidados a viver 
em simplicidade, verdade e amor 
aos outros. À semelhança de Maria, 
sejamos disponíveis para a missão e 
generosos na ação, sempre atentos 
e procurando discernir em cada mo-
mento a vontade do Senhor.

Reunião da Zona Euráfrica 
Participámos nos dias 9, 10, 11 e 12 
de fevereiro, em Génova, com os ca-
sais Mercedes e Alberto (SR Espanha), 
Teresa e Gianni Andreoli (SR Itália) e 
Emília e Roger (SR África Francófona), 

numa reunião de trabalho, orientada 
pelo casal de ligação da ERI à nossa 
Zona, Amaya e José António. Esteve 
igualmente presente o casal Clélia e 
Gianni Passoni, que vai assumir a mis-
são da SR Itália, no próximo Colégio 
Internacional, em Florianópolis, em 
julho de 2017. Sentimos verdadei-
ramente a hospitalidade tão querida 
pelo Pe. Caffarel. Fomos generosa-
mente acolhidos nas casas de equipis-
tas da SR Itália, dos setores de Génova. 
A maior parte dos trabalhos decorreu 
no Seminário dos padres da Sociedade 
de Missões Africanas, que nos abriram 
alegremente as portas e partilharam 
connosco as suas diversas experiên-
cias de missão. Num ambiente de ale-
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gria e simplicidade, celebrámos a Euca-
ristia com equipistas locais. Não faltou 
o jantar convívio, com a participação 
dos setores de Génova e da Região 
Norte-Oeste B, que nos apresentaram 
as suas realidades locais. Pertencer ao 
Movimento das ENS, com este senti-
do de internacionalidade, permite-nos 
crescer cada vez mais na comunhão e 
unidade na diversidade. Louvamos o 
Senhor pela disponibilidade e acolhi-
mento da SR Itália e pelas maravilhas 
que opera em cada um de nós.

Reunião da Supra Região  
e do Colégio da Supra Região 

Decorreu em Fátima, nos dias 10 e 11 
de março, a reunião da equipa da Supra 
Região. Estiveram presentes os casais 
Provinciais Norte, Centro, Sul e África, o 

responsável do Secretariado, o respon-
sável da Comunicação, o CSR e o CE da 
SR, Pe. Carlos Delgado. Em colegialida-
de e espírito de serviço preparámos o 
Colégio da Supra Região, abordando a 
próxima Formação de Responsáveis de 
Setor, bem como o Encontro Nacional 
de novembro de 2017. 

O Colégio decorreu nos dias 11 e 12 de 
março, sob o lema “Deixa a tua terra… 
e vai para a terra que eu te indicar” (Gn 
12, 1). A reflexão orientada pelo CE da 
SR abordou a vocação matrimonial e 
suas implicações na nossa vida de ca-
sal. O exemplo de Abraão, um homem 
chamado por Deus: desprendimento, 
entrega, confiança, tendo como única 
certeza – o amor de Deus. A vocação 
é uma realidade que toca cada ser hu-
mano. A vida é uma vocação que nos 
é proposta, carece da nossa adesão li-
vre. Deus espera sempre uma resposta; 
quando nos entregamos, Ele confia-
-nos uma missão. Em casal, compro-
metemo-nos com Deus para sempre. 
Estes aspetos foram desenvolvidos por 
todos, em equipas mistas, espaços de 
verdadeira comunhão, em fraternidade 
e alegria. Estamos certos de que tudo 
o que nos rodeia interfere connosco e 
com a nossa vida, convidando-nos a 
olhar à nossa volta e a procurar viver 
em harmonia (recordando a Encíclica 
do Papa Francisco, Laudato Si).

Tivemos momentos de oração, cele-
bração da Eucaristia e a Via Sacra nos 
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Valinhos, que fizemos no sábado à 
noite, tendo presentes todos os equi-
pistas da SR. 

Escutámos as partilhas dos casais pro-
vinciais Norte, Centro e Sul relativa-
mente aos encontros de animação per-
manente que decorreram com equipas 
formadoras coordenadas por cada pro-
víncia, respetivamente EENF, EECom e 
EECam, abertos a todas as equipas da 
SR. Este plano de animação permanen-
te, que se destina à participação das 
equipas e não dos casais, é proposto 
pela ERI para todas as SR e pretende 
acompanhar a vida das equipas e res-
ponder às suas necessidades de reno-
vação e animação ao longo dos anos.

“Maria: companheira no caminho” 
– foi o tema escolhido para o próximo 
Encontro Nacional, a realizar em Fá-
tima nos dias 18 e 19 de novembro 
de 2017. Para preparar este grande 
encontro a SR propõe a todos os ca-
sais e equipas um percurso de oração 
e conversão a que chamou TREZES DE 
FÁTIMA. Esta proposta está disponível 
no nosso site (www.ens.pt) e segue 

para todos vós numa separata anexa 
a esta Carta de maio. É um desafio de 
“peregrinação” em casal e em equipa 
ao longo de seis meses. Em novembro, 
esperamos por todos, em Fátima, 
para agradecer a Maria a sua proteção 
maternal e o seu exemplo de serviço e 
disponibilidade à vontade de Deus.

Visita à Região Moçambique 

Foi com muita alegria e num ambiente 
de caloroso acolhimento que visitámos 
(nós e o CE da SR) a Região Moçambi-
que, de 28 de abril a 4 de maio. Fomos 
recebidos pelo casal Regional, Rosalina 
e António Gabriel, CE da Região, Pe. 
Geraldo, pré-Regional Maputo Cidade e 
pré-Regional Maputo Província.

Tivemos oportunidade de sentir de per-
to como esta região vive na fidelidade 
ao carisma do Movimento, contando 
com a colaboração dos casais regionais 
antecessores: Laice, Nhabomba e Hen-
riques. Todos têm muito claro este sen-
tido de unidade, em estreita colabora-
ção com a Igreja local. Sendo membros 
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ativos nas suas comunidades, dão ver-
dadeiro testemunho de fé e compro-
misso eclesial. Após a audiência com o 
Sr. Arcebispo de Maputo, D. Francisco 
Chimoio, que aposta fortemente na 
família como base da sociedade local, 
ficámos conscientes da responsabili-
dade das ENS em Moçambique como 
Movimento fundamental para a espi-
ritualidade dos casais, consolidando os 
valores cristãos na família. O desafio de 
D. Francisco Chimoio passa pela expan-
são do Movimento para as paróquias e 
dioceses onde ele ainda não existe. É 
também o nosso desejo para a Região 
de Moçambique, nomeadamente para 
as dioceses do Norte.

O encontro com equipistas locais e ca-
sais responsáveis, permitiu-nos vários 
momentos de formação: responsável 
de equipa, de setor, RIP e piloto. O Pe. 
Carlos Delgado orientou a formação 
para CE e acompanhantes espirituais 
(religiosos e religiosas consagrados) 
com experiências e partilhas muito di-
versas. Guardamos com alegria os mo-
mentos de celebração, as danças típicas 
e as músicas, o entusiasmo e a simpli-
cidade, os sorrisos e as manifestações 

de agradecimento, particularmente na 
paróquia de Santa Ana da Munhuana, 
onde o Pe. Geraldo tudo preparou para 
que os trabalhos e momentos de parti-
lha decorressem da melhor forma.

Não podemos deixar de agradecer o 
acolhimento, delicadeza e presença 
amiga do Pe. Eduardo, anterior CE da 
Região Moçambique e atualmente dire-
tor espiritual do Seminário de Maputo, 
tendo a seu cargo mais de 120 semi-
naristas. Proporcionou-nos uma apre-
sentação do Movimento, em jeito de 
“sessão de informação” aos alunos do 
4º ano de Teologia, desafiando-os, num 
futuro próximo, a serem CE das ENS. 

Fica-nos a sensação de missão incom-
pleta, porque não pudemos programar 
uma visita alargada para além de Ma-
puto, mas temos a certeza do empe-
nho e dedicação dos casais regional e 
pré-regionais, neste desafio de conso-
lidar e expandir o Movimento, como 
um contributo fundamental para a fe-
licidade e santidade dos casais e das 
famílias de Moçambique.
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Sílvia Silva e Pedro Soares  
Casal Responsável da Província Norte

Província Norte

Caros amigos!

Na qualidade de Casal de Ligação à 
Diocese, convidámos o Sr. D. António 
Francisco dos Santos, Bispo do Porto, 
e o Sr. D. Pio Alves, Bispo Auxiliar do 
Porto, que acompanha diretamente a 
Pastoral Familiar Diocesana, para um 
jantar com os Casais Regionais (CRR) 
da Província Norte.

Este encontro teve como objetivo dar a 
conhecer a realidade das Regiões que 
pertencem à Diocese do Porto (Douro 
Norte, Porto e Douro Sul), a sua diver-
sidade mas também a sua unidade. 
Para tal, cada CRR apresentou geogra-
ficamente a sua Região, o número de 
casais, equipas e conselheiros, as suas 
alegrias e preocupações. 

De realçar que, apesar da Região Norte 
não fazer parte da Diocese do Porto, o 
CR desta Região também esteve pre-
sente uma vez que sentimos que era 
importante que os nossos Bispos tives-
sem também uma noção mais alarga-
da da ação das ENS na Província Norte.

Da parte dos nossos Bispos recebemos 
palavras de incentivo e de apoio e al-

gumas pistas para darmos a conhecer 
mais e melhor as equipas nas paró-
quias, tendo sido realçado pelo Sr. D. 
António Francisco a importância das 
ENS se integrarem cada vez mais no 
Plano Pastoral Diocesano, no âmbito 
da Pastoral Familiar.

Da parte dos Casais Responsáveis das 
ENS foi renovada a disponibilidade 
para a participação nas ações para 
as quais as ENS fossem solicitadas no 
âmbito da ação pastoral diocesana.

No final do encontro foi oferecida uma 
imagem de Nossa Senhora aos nossos 
Bispos e explicado o projeto de soli-
dariedade (contribuir financeiramente 
para levar equipistas ao EI de Fátima 
2018) subjacente à sua produção. 
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Foi um momento de partilha muito 
rico que nos encheu de esperança e 
vontade de fazermos mais e melhor, 
em prol da Igreja, com sentido de 
missão, colegialidade e correspon-
sabilidade, tendo ficado a certeza de 
que, cada vez mais, as Equipas de 
Nossa Senhora se sentem pertença 
duma Igreja viva e acolhedora como é 
a Igreja Diocesana do Porto.

Por último, gostaríamos de deixar a 
todos os equipistas um desafio e um 
apelo: conforme temos ouvido e me-
ditado na Palavra de Deus que nos é 
oferecida neste tempo Pascal, os pri-
meiros cristãos eram conhecidos pelo 
sentido de partilha e solidariedade.  
O desafio que vos deixamos é que se-
jais também vós solidários para com 
os casais e/ou conselheiros espirituais 
que, desejando muito poder participar 
no Encontro Internacional de 2018, não 
têm condições financeiras para tal. 

De que forma podem fazê-lo? Com-
prando uma imagem de Nossa Senhora 
que, generosamente, foi esculpida por 
um equipista com este propósito. 

A cada um custará muito pouco, para 
quem for será um verdadeiro tesouro.

Sejam generosos, não só com este pro-
jeto mas também com os que as vossas 
Regiões vos propuserem!

Região Norte

Estamos prestes a concluir o nosso ser-
viço como Responsáveis da Região Nor-
te. Procurámos desempenhá-lo com a 
alegria que Maria nos ensina no Mag-
nificat. Para isso contribuiu também a 
felicidade de termos trabalhado com 
Responsáveis de Setor (RS) empenha-
dos e que nos deram um testemunho 
de dedicação e amor ao Movimento. 

Neste último ano, em junho de 2016, a 
Região Norte teve a graça de receber a 
equipa da Supra Região. Foi verdadei-
ramente um tempo de Deus. Estiveram 
presentes todos os casais RS da nossa 
Região. Os que cessavam a sua respon-
sabilidade e os que a iniciavam. Não há 
dúvida de que entre nós se verifica o 
“vede como eles se amam”. Foi belo 
ouvir e ver a partilha de alegrias e preo-
cupações, com a simplicidade e diver-
sidade que acontece quando caminha-
mos todos em direção a Deus, debaixo 
da mão protetora de Maria. 

Com 2016/2017 prestes a findar, agra-
decemos ao Senhor a passagem de tes-
temunho da responsabilidade do Setor 
de Lamego. Que o Eterno Pai recom-
pense com a Sua graça o casal que ces-
sa esta missão e o que a assume para o 
próximo triénio. 

Margarida e José 
Alberto Silva
Casal Responsável  
da Região Norte 
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O acolhimento entusiástico que o Sr. 
D. José Cordeiro fez ao pedido de rea-
lizarmos uma reunião de informação 
na Diocese de Bragança é motivo de 
grande alegria para a Região Norte e 
está já a dar frutos nesta primavera de 
2017. Iniciarão a pilotagem duas equi-
pas novas, uma em Bragança outra em 
Macedo de Cavaleiros, e há perspetivas 
da formação de mais duas. Estas novas 
equipas permitem dar maior expressão 
à representação do nordeste do conti-
nente português nas ENS, que só tinha 
uma equipa em Mirandela.

Na verdade, só temos de louvar o nos-
so Deus pelas maravilhas que sempre 
opera sobre aqueles que O amam. 

Região Douro Sul

Nos passados dias 4 e 5 de março a Re-
gião Douro Sul teve o seu Retiro de Qua-
resma, este ano organizado pelo Setor 
Gaia. O retiro teve lugar no Seminário 
da Boa Nova, em Valadares, e foi orien-
tado pela irmã Amélia Costa. Foi um re-
tiro muito participado e um momento 
alto de reflexão pessoal e em casal, pro-
porcionado pela profundidade espiritual 
da irmã, a quem muito agradecemos. 

Tivemos também o Encontro de Equi-
pas Mistas no passado dia 23 de abril, 

no Seminário dos Passionistas em San-
ta Maria da Feira, sob o tema “Sacra-
mento – Matrimónio, segundo o Papa 
Francisco”. Foi um tempo de partilha 
e de comunhão entre equipistas dos 
setores de Gaia, Feira e Espinho-Ovar, 
desta vez sob a organização do Setor 
Feira. Também o Setor Vouga fez o seu 
Encontro nessa data, mas em Setor.

Queremos aproveitar também para 
dar as boas-vindas à nova Equipa Espi-
nho 1, que teve a sua reunião zero no 
dia 24 de março! Os nossos parabéns 
também às novas equipas que fizeram 
já o seu compromisso em fevereiro 
passado: Azeméis 7 e Gaia 23. Conta-
mos convosco!

Amélia e António  
Assunção
Casal Responsável da 
Região Douro Sul 
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Província Centro*

Dom – Oração – Matrimónio 

Mª do Carmo  
e António Pedro
Casal Responsável  
da Província Centro 

Queridos amigos, 

Como casais das ENS 
confiados à proteção de Nossa Senhora sai-
bamos ser agradecidos pelos dons recebidos, 
inclusive o da proximidade a Fátima, e “reze-

mos uns pelos outros para que, participando 
na vitória de Cristo, saibamos abrir as nossas 
portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos 
viver e testemunhar em plenitude a alegria 
da Páscoa” (Papa Francisco).

Desejamos que a vivência do Centenário das 
Aparições seja um marco na nossa caminha-
da com Maria, tendo presente o seu apelo: 
“Rezai, rezai muito!”

Isabel e Tó Zé Pereira
Casal Responsável  
da Região Centro Litoral 

Neste tempo que 
ainda é de Páscoa, 
queremos partilhar a 

caminhada dos nossos setores e sublinhar 
a alegria, espírito de serviço e entrega ao 
Movimento. 

Deixamos alguns “apontamentos” dessas 
vivências.

Comemoração dos 58 anos das ENS na 
Diocese de Aveiro
Os setores reuniram-se na Igreja Paro-
quial de Fermentelos numa Eucaristia 
presidida pelo Pe. José Manuel. Estive-
ram presentes cerca de 90 casais, sendo 
uma oportunidade para fazer a divul-
gação do Movimento. Cantaram-se os 
parabéns, não faltando a alegria e a boa 
disposição que nos caracterizam.  
Oração de Ação de Graças 
SENHOR. Nosso DEUS e Nosso Pai,
Entregamos à Vossa guarda e proteção 
todos os casais do Movimento das ENS, 
particularmente as equipas da Diocese 
de Aveiro, para que nos ajudeis a pros-
seguir no Vosso caminho de Amor, de 
entrega e de total fidelidade.
Como casais cristãos, queremos agra-
decer-Vos vivamente as muitas graças 
recebidas das Vossas Mãos generosas, 
através do Movimento das ENS.

Tornai-nos disponíveis e conscientes da 
nossa obrigação de sermos mensagei-
ros da Boa Nova do Amor, no Matrimó-
nio e na Família!
Queremos, por fim, que a nossa ação de 
graças chegue até Vós, pelas mãos san-
tíssimas de Maria, Mãe de JESUS e que 
quisestes que fosse também nossa Mãe.
A Vós, SENHOR, todo o louvor, toda a 
glória e ação de graças!
ÁMEN

Áurea e Álvaro Breda, Equipa Águeda 1

*  Este artigo pode ser encontrado também em www.ens.pt, no separador ENS Portugal/Província Centro/Notí-
cias/2017, com mais duas fotos que não foi possível incluir aqui. 
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Retiro de Aveiro
Fim de semana de retiro para um casal 
pouco habituado… 
Apesar dos nossos muitos anos de Movi-
mento, a nossa experiência de retiros em 
casal conta-se pelos dedos… de uma mão!
Vamos adiando ano após ano, à espera 
de um momento cem por cento apro-
priado e organizado.  
Chegámos… a cabeça cheia de respon-
sabilidades e receios. Ficou tanta coisa 
por fazer em casa… se calhar não devía-
mos ter vindo… Entrámos quando já se 
rezavam as Laudes. Fecha-se a primei-
ra parte, o “antes”.
Rapidamente nos deixámos abraçar pelo 
correr lento do tempo: tempo para acal-

mar, para pensar, para refletir. Ouvimos 
o Pe. Fernando Fonseca e saboreámos 
as suas palavras. Contactámos outros 
casais e houve sempre algo de novo que 
nos tocou, uma reflexão, uma partilha ou 
um inesperado apontamento de humor. 
O dever de se sentar fez-se a caminhar. 
Que contradição!... Um bom passeio, 
uma boa conversa, afinal de contas, 
descobrimos (ou confirmamos) como 
nos faz bem. Chegámos ao fim satisfei-
tos e com vontade de partilhar essa ale-
gria. Foi bom para os dois, e, se foi bom 
para o casal, seguramente, foi (será) 
bom para toda a família. É o “depois”! 
Havemos de voltar a iniciar o percurso 
de participar num retiro… 
Ângela e TóPê, Equipa Aveiro 16

Formação de Casais de Ligação - Águeda
Na primeira saída “de casa”, sendo nós 
um jovem casal nas ENS, o que nos 
ressaltou no coração foi a empatia, a 
alegria da nossa presença entre todos, 
a convivência fraterna no amor conju-
gal a Cristo, a partilha espiritual e a 
troca de experiências.

Saímos mais ricos, mais vigilantes e 
mais alerta para o serviço que presta-
mos nas ENS. Que Deus nos permita 
sempre dar um testemunho firme e fiel 
ao nosso compromisso. Que se faça em 
nós a vontade de Deus.
Isabel e Benjamim Feliz, Equipa En-
troncamento 1

Maria João  
e Manuel Lourenço
Casal Responsável  
da Região Centro Sul 

Amigos,
Hoje congratulamo-nos 

com a presença e as partilhas do Setor 
de Tomar em representação da nossa 
Região. 

Demos graças a Deus por mais este ano 
de serviço!

Tarde de reflexão para as Equipas da 
Diocese de Santarém
Decorreu em Tomar, com o tema “Desa-
fios do Casal Cristão nos dias de hoje”, 
apresentado pelo Pe. Ricardo Madeira.
O visionamento de um filme conscien-
cializou-nos para o modo como as pes-
soas vivem, pondo de lado as questões 
da fé, mas que, mais tarde ou mais cedo, 
concluem que vivendo à luz de Cristo e 
colocando-O no centro da vida, conse-
guem vencer os desafios e assegurar 

para os filhos uma forma de encarar as 
relações do dia a dia com esperança e 
equilíbrio emocional.
A intervenção dos casais permitiu o en-
riquecimento de todos e congregou-nos 
na procura, para não cair no desânimo 
de sentir que os tempos atuais são me-
nos bons para a família, criando a cons-
ciência de que depende de cada um co-
laborar na missão evangelizadora.

David e Noémia Simões, CR Setor de Tomar

14
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Amélia e João Nunes
Casal Responsável da 
Região Centro Interior 

Amigos,
A vida das ENS na Re-

gião Centro Interior segue o seu curso nor-
mal. As atividades (de que destacamos duas) 
foram sentidas e vividas com grande inten-
sidade e em pleno espírito de colegialidade. 

“O Rosário e a Mensagem de Fátima”
Tendo presente o centenário das aparições 
de Nossa Senhora de Fátima, o Retiro foi o 
momento de olharmos para nós mesmos, 
para a nossa vida, para o nosso matrimó-
nio, para a nossa família e para escutar o 
Senhor. Um dos pontos altos foi a Via Sacra 
ao ar livre, no espaço exterior do Seminá-
rio, representando um momento de oração 
em plena comunhão.
Cristina e João Carlos (CR Setor da Guarda)

Jornadas RCI: “Chamados a viver o 
Matrimónio como Dom de Amor quo-
tidiano”
Nas Jornadas da Região Centro Inte-
rior, o orador, Pe. José Augusto, fri-
sou que uma das características do 
Matrimónio é a indissolubilidade, ou 
seja, Deus faz dos dois uma só exis-
tência. O Matrimónio é o Ícone da vida 
que se dá sem reservas, numa comu-
nhão constante.
Ao longo da vida de casal, apesar de 
haver muitos aspetos que se vão al-
terando, fruto das circunstâncias e do 
passar dos anos, Deus convida o casal 
a viver em constante estado de ena-
moramento e de descoberta mútua.

Os casais saíram com sua aliança 
mais solidificada, pois Deus ajudou-
-os a olhar para a rotina não como um 
peso insuportável, mas a partir do co-
ração, pois só ele permite “ver” com 
verdade e amor.

Maria e Ivan Rocha, CR Setor Fundão

15

Alguém escreveu “Não há soluções, há 
caminhos”. Com a ajuda de Nossa Se-
nhora percorramos o caminho.

Susel e Luís, Equipa Tortosendo 1

Foi um encontro muito enriquecedor.  
O Pe. José Augusto incentivou-nos a não 
sermos pessimistas nem acomodados, 
mas corajosos, não esquecendo as 3 pa-
lavras de que o Papa Francisco tanto fala: 
por favor, desculpa e obrigado.
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Fátima e António Carioca 
Casal Responsável da Província Sul

Província Sul

Queridos amigos

Nestas páginas que a Carta dedica à 
vida do Movimento, podemos viver 
desta vez a realidade de 3 Regiões 
onde encontramos perfis equipistas 
bastantes diversos. Convidamo-los a 
procurar as semelhanças e as diferen-
ças adiantando algumas pistas:

•  Crescimento (da dinâmica da partici-
pação nas atividades propostas, com 
criação de novas equipas e na entre-
ga e no serviço às equipas);

•  Reestruturação (novas atividades 
apelativas à participação, reorgani-
zação e criação de setores, anima-
ção e construção de unidade);

•  Ligação (envolvimento das estrutu-
ras, equipas base, setores, CL, CE).

É com muita satisfação que partilha-
mos estas notícias que vão ao en-
contro daquilo que sonhamos para a 
Província Sul, e também para o Mo-
vimento em geral. É com essa atitude 
positiva e generosa que viveremos o 
grande envolvimento das equipas da 
PSul na caminhada festiva do centená-
rio das aparições de Nª Srª em Fátima 

(aproveitem a proposta de peregrina-
ção digital trezesdefátima) e no En-
contro Internacional de julho de 2018. 
Estejam atentos aos próximos meses e 
não se esqueçam de que para chegar a 
Fátima há que fazer o caminho.

De referir ainda dois importantes mo-
mentos a viver na Província Sul:

•  O Encontro de Equipas dos Sectores 
do Algarve, em 21/Maio onde mui-
tos casais terão oportunidade de fa-
zer ou renovar o seu compromisso 
com a equipa, com o Movimento das 
ENS e com a Igreja.

•  A Festa da Família que a Diocese de 
Lisboa organiza dia 28/Maio, em Al-
cobaça, e onde muitos equipistas da 
Região Sintra e Oeste estarão envol-
vidos em atividades de divulgação 
e promoção do Movimento. Ficam 
todos convidados a passar por Alco-
baça e a participar.

Grande abraço.
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Queridos amigos,

É com alegria que continuamos a as-
sistir ao crescimento do Movimento na 
nossa Região.

Este crescimento traz-nos o desafio de 
reforçar as ligações e os momentos de 
encontro, pensando em todas as idades 
e nas diferentes necessidades e gostos 
de cada uma das equipas.

Tendo presente o centenário das Apa-
rições de Fátima, estamos a organizar 
uma Serenata a Nossa Senhora que 
terá lugar no próximo dia 7 de maio no 
Jardim da Estrela em Lisboa e para a 
qual estão todos convidados [o convite 
foi colocado antecipadamente no site e 
na página de Facebook do Movimento].

•  16h00: início de um peddy-paper es-
pecialmente desenhado para casais 
com filhos pequenos.

• 17h30: início da Serenata.

•  19h00: missa na Basílica da Estrela 

também acompanhada por um grupo 

de fadistas.

Em outubro, a Região foi a Fátima numa 

peregrinação para pais, filhos, tios, avós 

e amigos que é uma organização do se-

tor H proposta a toda a Região.

17

Ana e José Cid Gonçalves
Casal Responsável  
da Região Lisboa 1



Realizou-se em março mais um Encon-
tro de Quaresma das equipas das Re-
giões Lisboa 1 e 2. Com a presença de 
cerca de 150 equipistas e 14 sacerdotes 
CE, foi um tempo muito enriquecedor, 
com oração e sacramento de reconcilia-
ção, seguido de convívio, que nos ajuda 
no nosso caminho de preparação para o 
tempo Pascal.

Em maio teremos ainda Equipas Mistas 
que ficaram a cargo do Setor J.

A Região Loures e Vale do Tejo está 
plantada junto ao rio Tejo, facto que 
nos tem influenciado para que procu-
remos navegar por águas e margens 
onde o Movimento das E.N.S ainda não 
existia e está em fase de grande cres-
cimento. Ao longo destes anos, com a 
ajuda do Espírito Santo e sob a prote-
ção de Maria, temos tido a atenção de 
formar, dinamizar, fortalecer e expandir 
esta Região. Promovemos encontros de 
formação, para os CL e CR, encontros 
de CE, as missas de primeiro sábado e 
jantares festivos de modo a estreitar 
laços entre aqueles que estão envolvi-
dos na dinamização e na expansão do 
Movimento na nossa Região. Temos 
trabalhado a expansão junto das paró-
quias, com reuniões de informação e 

atividades onde divulgamos a riqueza 
deste Movimento. Fortalecemos algu-
mas equipas que estavam carenciadas 
de novos casais e assim demos novo 
ânimo a estas equipas. A expansão deu 
azo ao aparecimento de novas equipas, 
o que nos levou a restruturar a região 
de forma geográfica e ao aparecimen-
to do terceiro Setor. Agradecemos ao 
Senhor, e a toda a equipa que connos-
co tem trabalhado, a força e o suporte 
para o crescimento do Movimento na 
nossa Região.

Somos o casal Dina e Carlos, estamos 
casados há 20 anos e entrámos para o 
Movimento das ENS em 2003, na Equi-
pa Caldas 12. 

Agradecemos constantemente o dia 
em que fomos interpelados a fazer 
parte deste Movimento que nos envol-

18
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Dina e Carlos Coutinho
Casal Responsável  
da Região Sintra e Oeste

Helena e António Cardoso
Casal Responsável da Região 
Loures e Vale do Tejo
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ve, acolhe, renova e ensina o sentido 
profundo do sacramento do matrimó-
nio. Um renovar constante dos valores 
humanos e espirituais, com uma am-
plitude mundial de línguas e culturas 
distintas, descobrimos a riqueza do 
matrimónio no mais elevado amor a 
Deus. Tudo começou pela alegria que 
fomos sentindo e a crescente vonta-
de de alargar este sentimento a tan-
tos outros casais que não fazem parte 
deste Movimento. Caminhando vamos 
percebendo o valor e a importância do 
Movimento sempre com a proteção de 
Maria, nossa mãe, que nos leva a Cristo 
que é o centro da vida espiritual dos 
casais, um perfeito exemplo de docili-
dade, ternura e aconchego maternal.

Como Casal RR Sintra e Oeste sentimos 
a oração desta grande comunidade hu-

mana que nos une em nome de Cristo, 
nos alimenta e nos faz crescer na Fé. 
Pretendemos prosseguir com as orien-
tações do Movimento, com a ajuda dos 
Setores, das Equipas, da Equipa base 
Caldas 12, e do nosso Conselheiro Es-
piritual, num objetivo comum de ani-
mação, ligação, formação, difusão, re-
flexão, discernimento e de construção 
de unidade entre as equipas da Região.

Lembrando as palavras que nos foram 
ditas no primeiro ano no Movimento: 
“Nas equipas, a responsabilidade é um 
convite a um Amor Maior e todas as res-
ponsabilidades são um apelo ao Serviço. 
Assumir um serviço implica Humildade e 
Entrega. Por isso dizemos: guia-nos, Se-
nhor, pois estamos ao teu serviço.”

“A ninguém é permitido permanecer 
inativo.” (João Paulo II, Christifidelis Laici)
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Província África

Anabela e Manuel Morais 
Casal Responsável da Província África

O Casal Supra Regional, Margarida e 
João Paulo e o Conselheiro Espiritual, Pe. 
Carlos Delgado, realizaram uma visita à 
Região Moçambique de 29 de abril a 4 
de maio. Sobre a visita damos voz ao 
Casal Responsável da Região Moçambi-
que, Rosalina e António Gabriel. 

A Supra Região visita  
a Região Moçambique*

Nos dias 29 e 30 de abril e 1, 2, 3 e 4 
de maio, as ENS – Região de Moçambi-
que tiveram a honra e o privilégio de 
acolher a visita da Supra Região Por-
tugal, uma delegação constituída pelo 
Casal Supra Regional, Margarida e João 
Paulo Mendes, acompanhados pelo seu 
Conselheiro Espiritual, Reverendo Padre 
Carlos Delgado.

A delegação da Supra Região Portugal 
desembarcou no Aeroporto Interna-
cional de Maputo quando eram 06:15 
(hora de Moçambique), tendo sido re-

cebida, num ambiente de alegria, pelo 
Casal Regional local, Rosalina e António 
Gabriel, acompanhado pelo seu Con-
selheiro Espiritual, Reverendo Padre 
Geraldo Bernardo Uaiare, Casais Pré-
-Regionais de Maputo Cidade e Mapu-
to Província, Olinda e Ernesto Augusto, 
Flaucia e Cremildo Pinoca, para além do 
Protocolo pelo casal Cremilda e Camilo.  

Esta visita tinha como objetivos:

- O conhecimento da realidade local da 
Região Moçambique;

- A formação de casais da Região.

Estes objetivos foram plenamente al-
cançados com a realização, no domin-
go, dia 30 de abril, de um encontro com 
casais equipistas, onde foi feita a apre-
sentação do panorama da ENS em todo 
o mundo e da Supra Região Portugal, 
em particular.

Rosalina e António Gabriel
Casal Responsável  
da Região Moçambique

*  Este artigo pode ser encontrado também em www.ens.pt, no separador ENS Portugal/Província África/Notí-
cias/2017, com mais uma foto que não foi possível incluir aqui. 
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Esta apresentação, que prendeu a to-
talidade da atenção dos participantes, 
foi acolhida com enorme satisfação 
pelos casais equipistas, que não pou-
param suas contribuições acerca da 
realidade local.

Na mesma data, foi feita a formação 
dos casais responsáveis de equipa, a 
qual destacou as suas responsabilida-
des enquanto casais animadores.

No dia 1 de maio, a delegação da Su-
pra Região Portugal deu a continuida-
de da formação, desta vez para casais 
responsáveis de Setor, casais pilotos, 
casal RIP e ECIP.

As duas sessões de formação acima 
descritas decorreram num clima de 
verdadeira comunhão, proporcionado 
tanto pela organização, domínio e po-
der de transmissão dos apresentado-
res, quanto pela participação de vários 
casais, sendo de salientar a presença 
de casais de fora de Maputo, nomea-
damente de Gaza e Inhambane.

No dia 2 de maio, foi a vez da forma-
ção dos CE da Região Moçambique, 
uma ação orientada excelentemente 
pelo Reverendo Padre Carlos Delga-
do. Aqui, igualmente, não faltaram as 

contribuições dos CE locais acerca da 
sua realidade.

No final da visita, teve lugar, a 3 de 
maio, um encontro para a avaliação da 
visita, onde as partes (delegação da 
Supra Região Portugal e representan-
tes da Região Moçambique) concluí-
ram que a mesma foi positiva, tendo 
atingido os seus objetivos. 

Neste encontro, a missão da Supra 
Região Portugal deixou algumas su-
gestões à Região, entre as quais o 
redobrar de esforços na expansão do 
Movimento, visando a criação de mais 
duas Regiões, nas zonas Centro e Nor-
te do país. Esta expansão permitirá a 
passagem da Região para Província, 
sugestões estas que foram acolhidas 
pela Região e que farão parte do seu 
plano de ação.

Para a Região Moçambique, a visita da 
Supra Região Portugal constituiu um 
momento ímpar, desde o testemunho 
que a presença física do Casal Supra 
Regional e do seu Conselheiro Espiri-
tual deram, não só para os casais equi-
pistas da Região Moçambique, mas 
principalmente para a comunidade da 
Igreja de Moçambique, passando pelos 
momentos vividos durante as sessões 
de formação, caracterizadas principal-
mente pelo carinho dos formadores.

Ficou em todos nós o sentimento de 
gratidão!

Que a Virgem Maria vos abençoe e vos 
dê mais forças para continuardes a tão 
grande missão em prol das ENS.
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VIDA DO MOVIMENTO

Região Açores

Ana e Mário Jorge Cabral
Casal Responsável da Região Açores

“Cada vida que vem ao nosso encontro é um dom 
e merece acolhimento, respeito, amor. A palavra 

de Deus ajuda-nos a abrir os olhos para acolher  
a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil”.

Papa Francisco 

Porque vivemos num mundo de ativi-

dades constantes e cheio de exigências 

torna-se necessário afastarmo-nos da 

nossa rotina diária para vermos o mun-

do de um modo mais objetivo. Por este 

motivo um dos Pontos Concretos de 

Esforço proposto pelo Movimento aos 

casais é o retiro anual. Assim sendo, a 

Região propôs a realização de dois reti-

ros, com os temas “Com Maria e como 

Maria escolher a vontade de Deus” e 

“Família: o Amor é uma Arte”, orien-

tados pelo Pe. Cláudio, com auxílio de 

um casal de missionários, e pelo Pe. 

Júlio Rocha. Os retiros foram bastante 

participados, com elevados pontos de 

oração, com diversos alertas e inquie-

tudes em relação ao mundo em que 

vivemos, obrigando cada casal a des-

cobrir a vontade de Deus para a vida 

em comum e a ver melhor e com mais 

clareza a nossa missão e os meios efi-

cazes de a pôr em prática.

Um dos textos trabalhados foi Roma-
nos, 12 – “Pois assim como num só 
corpo temos muitos membros, e os 
membros não têm todos a mesma 
função, de modo análogo, nós somos 
muitos e formamos um só corpo em 
Cristo, sendo membros uns dos outros. 
Tendo, porém, dons diferentes, segun-
do a graça que nos foi dada, aque-
le que tem o dom da profecia, que o 
exerça segundo a proporção da nossa 
fé; aquele que tem o dom do serviço, 
o exerça servindo; quem o do ensino, 
ensinando; quem o da exortação, exor-
tando. Aquele que distribui seus bens, 
que o faça com simplicidade; aquele 
que preside, com diligência; aquele 
que exerce misericórdia, com alegria.”

No final dos retiros, fomos convidados 
a abrir a porta do nosso coração ao ou-
tro. Cada pessoa é um dom e cada um 
de nós encontrará o próprio caminho 
para abrir a porta aos que mais pre-
cisam e neles reconhecer o rosto de 
Cristo. Que o Espírito Santo nos guie na 
realização do verdadeiro caminho de 
conversão para redescobrirmos o dom 
da Palavra de Deus por forma a melhor 
servirmos Cristo presente nos irmãos 
mais necessitados.
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Região Madeira

VIDA DO MOVIMENTO

Sílvia e João Abreu
Casal Responsável da Região Madeira

A Região Madeira das ENS tem desen-
volvido algumas atividades na altura da 
Quaresma que fazem já parte da vivên-
cia equipista deste tempo forte e que 
constam há vários anos dos Planos de 
Atividades Anuais.

Uma dessas atividades, que tem mui-
ta adesão dos casais, é a realização 
dos retiros anuais. Neste ano de 2017 
realizaram-se quatro retiros nos fins de 
semana de 18-19 e 25-26 de março, 
com a participação de cerca de uma 
centena de casais e viúvos. Este ano os 
retiros das ENS Madeira tiveram como 
tema “Anunciar a Alegria do Amor na 
Família” e foram dinamizados por qua-
tro sacerdotes: Pe. Giselo Andrade, Pe. 
Vítor Sousa, Pe. Bonifácio Santos e Pe. 
Nuno Branco. Independentemente de 
serem ou não Conselheiros Espirituais, 
de terem sido ordenados há mais ou 
menos tempo, de serem ou não da 
Diocese do Funchal, todos os sacerdo-
tes prepararam com grande empenho 
e profundidade os temas e dinamiza-
ram os retiros com grande alegria e de-
dicação, juntamente com as equipas de 
casa. Este é sempre um momento de 
paragem e reflexão que os casais não 

deixam de aproveitar e que inclui tem-
pos de oração, de reflexão individual e 
partilha em casal, o dever de se sentar, 
a vigília penitencial e a Eucaristia. 

O aniversário da presença das ENS na 
Madeira, a 29 de março, é também 
sempre assinalado com uma Eucaristia 
de Ação de Graças, este ano realizada 
na Igreja do Carmo, em Câmara de Lo-
bos, a que se seguiu um convívio.

A Via Sacra e a Via Lucis são duas ati-
vidades que constam do Plano Anual e 
que vêm sendo tradição na nossa Re-
gião. A Via Sacra decorreu no dia 07 
de abril, iniciando com a Eucaristia na 
Capela de Nossa Senhora da Conceição, 
na baixa de Câmara de Lobos, subindo 
depois ao Ilhéu. Para as estações da Via 
Lucis, realizada a 25 de abril, na Tabua, 
as equipas foram desafiadas a levarem 
crucifixos decorados com flores.
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VIDA DO MOVIMENTO

Reunião da Supra Região
Junho/Julho de 2017, dias 30, 1 e 2
Setembro de 2017, dias 8 e 9

Colégio Internacional da ERI
Julho de 2017, dias 23 e 29

Reunião do Colégio da Supra Região
Setembro de 2017, dias 9 e 10

Encontro de Equipas Novas (EEN)
Outubro de 2017, dias 28 e 29 - Província Sul

Encontro Nacional
Novembro de 2017, dias 18 e 19

Próximas atividades  
Supra Região Portugal 2017

25
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Mensagem do Conselheiro 
Espiritual da ERI

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj 
Conselheiro Espiritual da ERI

Caríssimos Casais equipistas

O nosso carisma e a nossa missão 
como Movimento são em si mesmos 
inesgotáveis, apesar da simplicidade 
e da clareza do seu objeto: ajudar os 
casais a percorrer o caminho da san-
tidade. A delimitação clara e simples 
do objeto ou da finalidade do nosso 
Movimento na Igreja ajuda segura-
mente a discernir quais os meios que 
é preciso utilizar para alcançar os seus 
fins. Nós sabemos que, desde o princí-
pio, do que se tratava era de encontrar 
uma metodologia simples e concreta 
que ajudasse os casais a percorrer o 
caminho da santidade, segundo o seu 
estado, ou seja, como cristãos uni-
dos pelo sacramento do matrimónio. 
Trata-se, por isso, de um movimento 
de leigos, consagrados pelo batismo 
(e os sacramentos da iniciação cristã) 
e pelo matrimónio. O sacramento do 
matrimónio, como nos recorda o Papa 
Francisco, não pode ser visto por nós, 
isto é, pelos casais, como um aconte-
cimento que diz respeito ao passado, 

àquele dia em que os noivos trocaram 
o seu consentimento e prometerem 
que pertenceriam um ao outro para 
toda a vida. É claro que o sacramento 
do matrimónio foi isso, o culminar de 
uma caminhada coroada com o sim 
mútuo, aquela palavra da fidelidade 
que é o sinal da vitória do amor sobre 
o tempo. Mas, sendo o coroamento de 
uma caminhada de reconhecimento 
mútuo, é também um ponto de par-
tida: «os noivos não considerem o 
matrimónio como o fim do caminho, 
mas o assumam como uma vocação 
que os lança para diante» (Papa Fran-
cisco, Amoris Laetitia, 211), para a 
verdadeira aventura do amor, daquele 
amor autenticamente humano de que 
nos fala a Humanae Vitae, publicada 
por Paulo VI (1897-1978) a 25 de ju-
lho de 1968, e que o Papa Francisco, 
em Amoris Laetitia, diz que os casais 
devem redescobrir – «é preciso redes-
cobrir a Humanae Vitae» (AL 222) –, 
porque, na verdade, a Humanae Vitae 
é o elogio do verdadeiro amor, tanto 
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humano como cristão, daquele amor 
humano que no sacramento é purifi-
cado, elevado e transformado para se 
realizar plenamente na perfeição da ca-
ridade. De facto, segundo a Humanae 
Vitae, o amor conjugal, purificado pela 
graça sacramental do matrimónio, é, 
por natureza, humano, total, fiel e ex-
clusivo e fecundo (HV 9). O que Paulo VI 
diz aqui já tinha sido pressentido pelo 
filósofo Aristóteles (384-322 a. C.), se-
gundo o qual a amizade é querer bem 
ao outro por aquilo que ele é e não por 
aquilo que possa dar, o que, purificado 
pela graça, significa que o esposo ama 
a sua esposa porque ela é a sua esposa, 
aquela que Deus pensou desde sempre 
para ele, portanto, como uma dádiva 
divina; e a esposa acolhe o amor do seu 
marido, porque é o seu marido, aquele 
que Deus pensou desde sempre para 
ela, para juntos participarem do misté-
rio da transmissão da vida e darem aos 
seus filhos os nomes pelos quais Deus 
os chamará pessoalmente no tempo e 
na eternidade. É isto que, de um modo 
simples, o Papa Francisco nos diz quan-
do escreve: «de facto, Deus concede-
-lhes fazer a escolha do nome com que 
Ele chamará um dos seus filhos por 
toda a eternidade» (AL 166).

Quando se fala em missão a respeito 
dos casais e das famílias cristãs penso 
que, em fidelidade ao pensamento do 
Papa Francisco, deve entender-se neste 
sentido, por outras palavras, redesco-
brir o pensamento de Deus a respeito 
de cada um de nós ou, concretamente, 

CORREIO DA ERI

a respeito dos casais cristãos que de-
sejam tomar a sério o sentido da sua 
vocação e missão, isto é, «construir 
famílias sólidas e fecundas segundo o 
plano de Deus» (AL 6). Tudo «segun-
do o plano de Deus» é o fundamen-
tal, e para isso é que temos a mística 
do nosso Movimento, com os pontos 
concretos de esforço, dos quais são 
tão importantes, como sabeis, a ora-
ção conjugal e o dever de se sentar. 
Eu acrescento a necessidade do per-
dão como regra de vida e do perdão 
sacramental frequentemente recebido, 
como insistentemente nos recomenda 
o Papa Francisco (AL 227). Estarmos em 
estado penitencial permanente talvez 
será a nossa condição de caminheiros, 
que ainda não chegaram ao fim, pois 
temos de estar sempre atentos às pe-
quenas coisas e às pequenas atenções, 
para que a palavra da fidelidade e do 
perdão, uma vez pronunciada, se con-
cretize em cada dia nas nossas vidas. 
A nossa missão será então sonharmos 
a história do futuro que o Senhor quer 
escrever com cada um de nós.

Que o Senhor vos acompanhe sempre 
e vos proteja, não vos deixando confor-
mar com a mentalidade deste mundo.

26
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Zona Euráfrica:  
alargar horizontes

Amaya e José Antonio Marcén-Echandi
Casal de Ligação da ERI à Zona Euráfrica

O nosso serviço na ERI como «casal da 
Zona Euráfrica» tem uma dimensão 
dupla. Por um lado, somos mais um 
membro da ERI e, por conseguinte, 
participamos das suas reflexões, de-
liberações, atividades e decisões. Por 
outro lado, somos «casal de ligação» 
com a responsabilidade de transmitir 
às suprarregiões as orientações gerais 
do Movimento e receber delas as suas 
opiniões e necessidades. Procuramos 
construir um espírito de comunidade 
e de unidade e fazê-lo com humildade 
pois a nossa missão dirige-se a casais 
responsáveis que têm uma grande ex-
periência do Movimento.

A nossa posição é, sem dúvida, privi-
legiada: temos a sorte de participar na 
reflexão sobre os desafios para o futuro 
das Equipas, de ajudar na realização de 
atividades e de documentos de inte-
resse geral, de fomentar a expansão 
do Movimento em novos países… e a 
oportunidade de ver como tudo isso se 
concretiza e progride graças ao esforço 
fiel e incansável das suprarregiões.

Como casal da ERI, nos dois últimos 
anos recebemos da Tó e do Zé a tarefa 

de atualizar o documento oficial sobre 
Os padres conselheiros e o acompa-
nhamento espiritual nas ENS. Foi um 
trabalho apaixonante que nos fez mer-
gulhar nas fontes originais do Movimen-
to. Seguimos a metodologia própria das 
Equipas, que consiste na colegialidade: 
o resultado final é fruto do esforço de 
muitos, e deve, ao mesmo tempo, ser 
compatível com o carisma e com a ex-
periência vivida nas bases. Este novo 
documento terá três partes bem distin-
tas. Na primeira, dando resposta a um 
desejo que o Padre Caffarel manifestou, 
aprofunda o conhecimento da gran-
deza e do mistério do sacramento 
da ordem, o significado da presença 
do padre em cada equipa, bem como 
a ideia de «complementaridade» dos 
dois sacramentos (ordem e matrimó-
nio). Numa segunda parte, abre-se uma 
reflexão sobre a «arte do acompanha-
mento» espiritual tendo em vista os 
processos de crescimento no amor e 
na união a Cristo, como os que ocorrem 
na vida de uma equipa. Uma terceira e 
última parte oferece critérios e propos-
tas para organizar e apoiar o serviço 
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do acompanhamento espiritual por 
padres e outros acompanhantes.

Como casal de ligação de Zona, a nos-
sa missão principal é rezar diariamente 
pelos casais responsáveis das quatro 
suprarregiões que constituem a Zona 
Euráfrica. Nesta oração fazemos nossos 
os seus projetos, as suas atividades, os 
seus problemas e os seus progressos, 
confiando tudo ao cuidado do Espírito 
Santo. A nossa obrigação é estar ao 
corrente da vida das suprarregiões, co-
nhecer a sua história, a sua evolução, 
a sua «personalidade», para perceber 
melhor as suas aspirações e as suas 
reações às propostas e solicitações do 
Movimento. Para isso, é imprescindível 
manter um contacto regular e, sobretu-
do, estabelecer relações fraternas e de 
confiança mútua. Uma escuta profun-
da e fecunda é mais fácil quando a 
relação humana é de amizade since-
ra e calorosa, o que não evita debates 
apaixonados e espírito crítico, também 
necessários. Por isso, como qualquer 
casal de ligação, temos de ir ao encon-
tro daqueles que nos foram confiados e 
promover o encontro entre todos nós.

Neste último ano, tivemos oportuni-
dade de visitar duas suprarregiões. 
Em agosto, estivemos no Togo e no 
Benim, que constituem atualmente 
o centro nevrálgico das equipas na 
SR África Francófona. Durante mais 
de uma semana, acompanhámos o 
Roger e a Emilia Agbozoh e o Padre 
Raoul N’Sougan em várias celebrações 

(festejavam-se os 30 anos das Equipas 
no Togo), visitas a bispos, reuniões de 
responsáveis… Verificámos com admi-
ração a sua capacidade de organização 
no meio de dificuldades económicas, a 
sua fidelidade ao carisma e às orienta-
ções do Movimento e o seu entusiasmo 
em difundir as Equipas em todos os paí-
ses da região.

Em setembro, fomos a Itália, à sessão 
nacional de formação para responsá-
veis de setor. Tivemos uns dias magnifi-
camente organizados, com um progra-
ma muito dinâmico e criativo. Também 
em Itália, em Génova, realizou-se em 
fevereiro a reunião anual da Zona, uma 
excelente ocasião para troca de infor-
mações e de experiências. Dedicámos 
um tempo considerável a conhecer a 
fundo as atividades para a expansão 
internacional do Movimento. A Espanha 
trabalha no lançamento de equipas na 
Suécia, a partir de comunidades imi-
grantes de língua espanhola; Portugal 
promove o caminho para a plena auto-
nomia das Equipas na África Lusófona; 
a Itália anima e dá formação às equipas 
da Albânia e da Roménia; a África Fran-
cófona assegura a difusão no Gana e na 
Nigéria, dois grandes países vizinhos, 
de língua inglesa mas com uma cultura 
comum com o Togo e o Benim.

É para nós uma graça de Deus poder 
acompanhar, a partir da ERI, o trabalho 
da Zona Euráfrica, vendo de perto como 
se alargam os horizontes espirituais e 
geográficos das ENS.

CORREIO DA ERI
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Encontro Internacional  
Fátima 2018 –  
Carta-convite aos equipistas

Tó e Zé Moura Soares 
Casal Responsável da ERI

Queridos Amigos

O próximo Encontro Internacional das 
Equipas de Nossa Senhora terá lugar em 
Fátima, Portugal. Esta escolha foi conse-
quência de uma consulta “Quilómetro 
Zero”, realizada no Encontro de Regio-
nais em Roma, em setembro de 2015.

Desde essa altura que a ERI tem refle-
tido e trabalhado para preparar essa 
grande peregrinação. A viagem inicia-
-se quando se começa a pensar nela e 
a prepará-la. O tempo de espera che-
ga com o anúncio do acontecimento: e 
ele está já à nossa porta.

Partamos então todos juntos para o 
Encontro.

Localização: Fátima.

Data: 16 a 21 de julho de 2018.

Evangelho escolhido como tema : “O 
Filho Pródigo” (Lc 15, 12-32).

LOGOTIPO do Encontro: a imagem 
criada para este efeito acompanhar-
-nos-á durante o próximo ano. É fruto 

do trabalho de um artista português 
e foi escolhida após análise de várias 
outras propostas. É uma imagem mui-
to bonita com múltiplos significados: 
convidamos todos a descobri-los [cf. 
Carta nº 62, págs. 31-33, ou o texto 
sobre o E.I. Fátima 2018 no site www.
ens.pt, em Notícias/2016].

Paris, 20 de março de 2017
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Guardai-a no vosso coração, pois é 
a imagem que nos unirá até Fátima, 
onde a Nossa Mãe do Céu nos espera 
para nos conduzir ao Pai.

Convidamos os equipistas de todo o 
mundo a se porem a caminho nesta 
viagem que nos levará ao XII Encontro 
Internacional do nosso Movimento: cer-
tamente que não será possível que to-
dos estejam fisicamente presentes em 
Fátima, mas todos poderão percorrer as 
várias etapas do caminho e partilhar a 
experiência de conversão vivida sem-
pre que, de corpo e alma, se começa 
uma viagem.

Temos um grande desejo que a partici-
pação de cada um no Encontro de Fáti-
ma seja a maior possível. É por isso que 
esperamos que cada um de vós, mem-
bros das Equipas de todos os países do 
mundo, sinta a necessidade e faça um 
esforço para participar realmente neste 
acontecimento excecional que se reali-
za de 6 em 6 anos.

A internacionalidade do Movimento 
terá a face de milhões de casais das 
equipas vindas de todos os cantos da 
terra, que se puseram a caminho para 
se encontrarem à volta da mesa do 
banquete e da festa onde o próprio Se-
nhor nos chama a participar.

Gostaríamos ainda de sublinhar que 
toda a Equipa Responsável Internacio-
nal e nós mesmos estamos pessoal-
mente convencidos de que este En-
contro Internacional em Portugal nos 

oferecerá uma leitura e uma resposta 
aos sinais dos tempos.

Vivendo ainda no espírito do Jubileu da 
Misericórdia, temos a certeza de que 
Fátima será o lugar do Encontro do 
Movimento, em casal ou em equipa, 
para que todos juntos possamos cele-
brar a FESTA.

A misericórdia de Deus, a renovação 
do Espírito e uma conversão forte pre-
cisam de um retorno às raízes da nossa 
fé, ali onde Maria escolheu promover 
um encontro com os pastorinhos.

Temos a certeza que estas reflexões 
são partilhadas por muitos de vós e 
que cada membro, cada equipa, cada 
Setor, Cada Região, e cada Supra Re-
gião fará o máximo para que o pró-
ximo Encontro Internacional tenha a 
maior participação possível de todos 
os equipistas do mundo.

O XII Encontro Internacional, em Fáti-
ma, marcado para julho de 2018, co-
meça já hoje, a partir do momento em 
que o Encontro se torna um apelo a 
participar. Começa também o tempo 
da espera, um tempo que, se vivido 
em profundidade e com fé, será um 
tempo de renovação e de riqueza para 
todo o Movimento.

Mas este Encontro Internacional diz res-
peito a todos os equipistas do mundo 
e não apenas àqueles que participarem 
fisicamente. Com efeito, será somente 
através da marcha em comunhão de 
todos os equipistas de cada país da ter-
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ra, que o encontro final de Fátima po-
derá ser um momento forte de fé e de 
encontro com Deus.

Em Portugal, 8 equipas de serviço, 
coordenadas pelo Samuel e a Joana 
Sanches, trabalham há meses para que 
este grande acontecimento corra o me-
lhor possível. O nosso grande Obrigado 
à Joana e ao Samuel e a todos os outros 
casais que com muito amor se disponi-
bilizaram para este serviço.

Os vossos responsáveis de Região e Su-
pra Região terão todas as informações 
em tempo devido. Consultem também 
o site criado para este acontecimento, 

onde poderão encontrar sempre todas 
as atualizações.

Boa caminhada, Coragem e que Deus 
vos abençoe a todos!

Sites e e-mails importantes:

-  Site do Encontro Internacional Fátima 
2018: www.endfatima2018.pt

-  E-mail da equipa organizadora Fatima 
2018: geral@endfatima2018.pt

-  Site do Movimento (internacional): 
www.equipes-notre-dame.com

-  E-mail do Movimento (internacional): 
end-international@wanadoo.fr
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ENS lança site 
com propostas de oração
De maio a outubro de 1917, na Cova 
da Iria, Nossa Senhora apareceu a três 
crianças, transformando por completo 
as suas vidas e a de todos os que, ao 
longo deste século, se deixaram inter-
pelar pela sua mensagem e pelas suas 
propostas. Desde logo, Fátima tornou-
-se um espaço de peregrinações, que 
veio crescendo em importância até aos 
dias de hoje.

100 anos depois, Fátima revela-se como 
um dos grandes lugares de oração do 
Catolicismo. Nesta linha, e associando-
-se às Comemorações do Centenário 
das Aparições, o Movimento das Equi-
pas de Nossa Senhora decidiu lançar 
um site com propostas de oração a re-
zar em cada um dos dias em que, cem 
anos antes, ocorreram as Aparições da 
Senhora de Fátima. De 13 de maio a 
13 de outubro, apresentam-se seis pro-
postas para momentos de meditação e 
oração, com excertos dos Evangelhos, 
das Memórias da Irmã Lúcia e de es-
critos do Pe. Caffarel, bem como com 
meditações do Papa Francisco.

Trata-se de um convite para uma ver-
dadeira “peregrinação” que se preten-
de, mais do que individual, ser feita em 
casal e em equipa, e que culminará 
com o Encontro Nacional das ENS, em 
novembro de 2017, e, um pouco mais 
adiante, com o Encontro Internacional 
Fátima 2018. Propõe-se, ainda, que 
cada equipa adquira uma das imagens 
de Nossa Senhora que estão disponí-
veis junto das equipas de Setor ou no 
Secretariado, no âmbito do projeto de 
solidariedade para o Encontro Interna-
cional Fátima 2018, de forma a servir 
de inspiração para essa caminhada em 
equipa, no Movimento.

A página da Internet em apreço, que 
se designa “Trezes de Fátima”, pode ser 
consultada diretamente em https://
ensportugal.wixsite.com/trezesde-
fatima ou na página do Movimento, 
em http://ens.pt/Home.mvc.aspx.

Em conjunto com esta edição da Carta se-
gue também uma pequena brochura com 
todas essas orações para facilitar o acesso 
de quem não usa os meios digitais.

ENCONTRO INTERNACIONAL FÁTIMA 2018
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O Sim – Maria, Fátima e nós…

Maria João e Nuno Alves 
Equipa Torres Vedras 8, Setor Torres Vedras, Região Sintra e Oeste

“Maria responde à proposta de Deus dizendo: 
“Eis aqui a serva do Senhor”. Ela não diz: “Des-

ta vez vou fazer a vontade de Deus, eu estou 
disponível, depois vamos ver...”. 

Papa Francisco (in Rádio Vaticano)

Casados há vinte e seis anos, nas 
equipas desde quase o início do nosso 
matrimónio, com uma filha de vinte e 
três e a residir na bonita região do Oes-
te – assim somos nós. Com vivências 
religiosas um pouco diferentes, um e 
outro, ainda solteiros, experienciámos 
a importância de Maria, do terço em 
família e daquela ideia encantadora 
que o Céu visitou a Terra em Fátima, 
com uma mensagem muito concreta: 
Convertei-vos! Rezai!

Não é importante de todo que tenham 
sido visões ou aparições! O importan-
te, quanto a nós, é que Maria “se ma-
nifestou” e insistiu na necessidade da 
oração do terço, onde se contempla a 
vida de Jesus e se aprende a imitá-Lo. 
Na nossa juventude, como acontece 
na maior parte das famílias católicas, 
visitávamos o santuário, quer em mo-

mentos especiais quer porque gostá-
vamos de visitar aquele lugar, onde 
se sente a paz e onde o encontro com 
Deus parece mais fácil. 

Desde sempre nos transmitiram uma 
ideia marcante – Nossa Senhora pediu 
aos pastorinhos que rezassem, mas 
rezassem muito pela conversão do 
mundo, e eles disseram “Sim”. O pe-
dido foi efetuado a três crianças que 
talvez não entendessem o terço como 
uma oração especialmente motivado-
ra, mas, mesmo assim, o pedido foi 
feito e a resposta foi “Sim”. Um de nós 
teve a sorte de, enquanto estudante, 
ter encontrado um professor de Reli-
gião e Moral, sacerdote, que explicou 
e entusiasmou os seus alunos para a 
reza diária do terço. Foi uma experiên-
cia marcante pelo que ensinou para a 
vida e, embora já tendo alguma ida-
de, conseguiu transmitir uma mensa-
gem que perdurou no tempo. 

Quando decidimos casar, refletimos 
sobre o que queríamos ou entendía-
mos como importante para aquele 
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nosso dia e pensámos que queríamos 
um dia apenas com o essencial, cal-
mo, mas marcante, e assim decidimos 
celebrar o nosso matrimónio em Fáti-
ma, na capela de Nossa Senhora das 
Dores. Foi lá que dissemos “Sim” a um 
novo projeto. Começámos a nossa vida 
em comum com a bênção especial de 
Maria e em Fátima. Familiares e ami-
gos, embora estranhando inicialmente 
a escolha, não deixaram de estar pre-
sentes. Pouco tempo depois, convida-
ram-nos para integrar uma equipa de 
casais de Nossa Senhora e, embora 
não sabendo muito bem do que se 
tratava, dissemos “Sim”. Talvez tenha 
sido uma das primeiras ações de Ma-
ria na nossa vida em casal. Comemo-
rámos também em Fátima os nossos 
vinte e cinco anos de matrimónio, com 
uma troca de alianças e renovação dos 
compromissos, na presença de um dos 
sacerdotes que esteve presente há 
vinte e cinco anos e que agora conta-
va já com a bonita idade de 90 anos. 
Apesar de termos pensado em muitas 
outras formas de comemoração de 
vinte e cinco anos de vida em comum, 
voltámos a decidir-nos por Fátima.

As ENS têm tido um papel preponde-
rante no modo como temos fortaleci-
do a nossa ligação a Maria e a Fátima, 
em casal e em família. Dissemos mais 
algumas vezes “SIM”: na responsabili-
dade do Movimento e a muito do que 
de bom ele nos tem proporcionado, na 

sua metodologia, nas formações, nos 
encontros nacionais e de responsáveis 
e nos retiros. Muitos destes momentos 
excecionais ocorreram em Fátima. Foi 
também com grande alegria que vimos 
a nossa filha aceitar o desafio de inte-
grar as Equipas de Jovens de Nossa Se-
nhora. Na Região a que pertencemos, 
os retiros são normalmente realizados 
em Fátima, e é de facto excecional 
que assim seja, parece-nos que a in-
teriorização e a mística são diferentes, 
e a participação no terço da Capelinha 
liga-nos de um modo mais íntimo ao 
mundo e ao Céu. Alguém nos disse um 
dia que o fim principal do matrimónio é 
a salvação conjunta, ou seja, cada um 
fica responsável também pela salvação 
da pessoa com quem partilha a vida e 
isto significa uma dupla responsabili-
dade, construída nas fidelidades do dia 
a dia. Consideramos que o Movimen-
to das Equipas de Nossa Senhora tem 
sido uma ajuda inestimável no caminho 
rumo à concretização deste nosso ob-
jetivo. Esforçamo-nos por aprender a 
olhar para Nossa Senhora como olhava 
o Pe. Caffarel, que via n’Ela um cami-
nho para Jesus.

Gostaríamos de poder testemunhar que 
temos hoje uma vida conjunta de ora-
ção excecional, mas, de facto, revemo-
-nos nas palavras do Papa Francisco:

“Também para cada um existe uma 
história de salvação feita de sim e de 
não a Deus. Às vezes, porém, somos 
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especialistas nos Sim à metade: somos 
bons em fingir não entender bem o 
que Deus quer e o que a consciência 
sugere. Somos também astutos, e para 
não dizer um não verdadeiro a Deus 
dizemos: “eu não posso”, “não hoje, 
mas amanhã”; “amanhã serei melhor, 
amanhã eu vou rezar, vou fazer o bem, 
amanhã.” Assim, no entanto, fechamos 
a porta ao bem, e o mal aproveita desta 
falta de um “sim”. Em vez disso, cada 
“sim” pleno a Deus dá origem a uma 
história nova: dizer sim a Deus é ver-
dadeiramente “original”, não o pecado, 
que nos torna velhos dentro, nos enve-

lhece por dentro. Cada sim a Deus origi-
na histórias de salvação para nós e para 
os outros.” (Angelus de 8/12/2016)

Mas confiamos que Maria, “a cheia de 

graça”, nos continua, mês após mês, a 

sussurrar ao ouvido: “Fazei tudo o que 
Ele vos disser”. Confiamos que Ela nos 

ama, nos acompanha e não nos dei-

xa abandonar o caminho certo rumo 

à santidade.

Como disse o Papa Francisco em Fátima 

– “Temos Mãe”! Uma Mãe que nos en-

volve com a sua ternura e nos ajudará 

a crescer no Sim.
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Notícias da Igreja

Pe. Carlos José Delgado 
Conselheiro Espiritual da Supra Região

Agradecimento do Papa e “reca-
dos” – «Agradeço sinceramente aos 
bispos, ao bispo de Leiria-Fátima, às 
autoridades do Estado, ao Presidente 
da República e a todos aqueles que 
ofereceram a sua cooperação. Des-
de o início, na Capela das Aparições, 
permaneci em silêncio por um longo 
tempo, acompanhado pelo silêncio 
orante de todos os peregrinos; criou-
-se um clima de meditação e con-
templação, durante o qual foram-se 
desenvolvendo os vários momentos 
de oração. E no centro de tudo estava 
e está o Senhor ressuscitado, presen-
te entre o seu povo na Palavra e na 
Eucaristia, e também presente entre 
muitos doentes que são protagonistas 
da vida litúrgica e pastoral de Fátima, 
como em todos os santuários maria-
nos. A Virgem em Fátima escolheu o 
coração inocente e a simplicidade dos 
pequenos Francisco, Jacinta e Lúcia, 
para serem os depositários da sua 
mensagem. Estas crianças aceitaram-
-na dignamente, e são reconhecidas 
como testemunhas confiáveis das apa-
rições, tornando-se modelos de vida 
cristã. Com a canonização de Francisco 

e Jacinta, queria propor a toda a Igreja 
o seu exemplo de fidelidade a Cristo e 
testemunho evangélico. Também que-
ria propor a toda a Igreja que se cuide 
das crianças. A sua santidade não é 
uma consequência das aparições, mas 
da fidelidade e ardor com os quais 
responderam ao privilégio de verem 
a Virgem Maria. Após o encontro com 
“a Bela Senhora” – eles assim A cha-
mavam – muitas vezes eles rezavam 
o rosário, faziam penitência e ofere-
ciam sacrifícios para o fim da guerra 
e pelas almas mais necessitadas da 
sua misericórdia. Também nos nossos 
dias, há muita necessidade de ora-
ção e penitência para implorar a gra-
ça da conversão, para implorar o fim 
de tantas guerras no mundo inteiro, 
espalhando-se cada vez mais, assim 
como o fim de muitos conflitos absur-
dos – grandes, familiares, pequenos 
– que desfiguram a face da humanida-
de. Deixemo-nos guiar pela luz vinda 
de Fátima. Que o Coração Imaculado 
de Maria seja sempre o nosso refúgio, 
a nossa consolação e o caminho que 
nos conduza a Cristo.» (Papa Francisco 
no Angelus do dia 14/5/2017)
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Mas na entrevista da viagem de regres-
so, perante as várias perguntas que lhe 
foram feitas, houve uma resposta do 
Papa que não devíamos esquecer. Pri-
meiro a pergunta: “Em Portugal, quase 
todos os portugueses se identificam 
como católicos – quase todos, quase 
90% –, mas a forma como se organiza 
a sociedade, as decisões que tomamos 
são muitas vezes contrárias às orienta-
ções da Igreja. Refiro-me ao casamento 
dos homossexuais, à despenalização do 
aborto. Agora vamos começar a discu-
tir a eutanásia. Como vê isto?” Respos-
ta do Papa Francisco: “Creio que é um 
problema político, mas também que a 
consciência católica por vezes não é 
uma consciência totalmente aderente à 
Igreja; e que, por trás disso, falta uma 
catequese matizada, uma catequese 
humana... Um exemplo duma cate-
quese séria e matizada é o Catecismo 
da Igreja Católica. Creio que é falta de 
formação e também de cultura. Pois 
é curioso um fenómeno que se verifi-
ca… noutras regiões (penso na Itália, 
algures na América Latina): são muito 
católicos, mas são anticlericais. «I man-
giapreti»: isso mesmo!” E de novo a jor-
nalista pergunta: “E isso preocupa-o?” 
Responde o Papa: “Claro que me preo-
cupa! Por isso, digo aos sacerdotes (já 
o tereis lido!): «Fugi do clericalismo». 
Porque o clericalismo afasta as pessoas. 
«Fugi do clericalismo». E acrescento: é 
uma peste na Igreja. Mas também aqui 
se trata de trabalho de catequese, de 

consciencialização, de diálogo, inclusive 
de valores humanos. Obrigado!”

Elogio à “Amoris Laetitia” – O presi-
dente da Federação Europeia de Famí-
lias Católicas (FEFC) esteve em Fátima, 
em abril, e durante uma reflexão clas-
sificou a última exortação apostólica do 
Papa Francisco como uma contribuição 
“fantástica” para a defesa da Família. 
“A Alegria do Amor” surge num tem-
po em que “alastra uma cultura con-
trária à família”, tendo por base dois 
vértices. Em primeiro lugar “a crise 
económica, em que o sofrimento das 
famílias não está a ser tido em con-
ta e onde elas são frequentemente 
consideradas um problema, quando 
deveriam ser vistas como parte da so-
lução”. Por outro lado, um vértice mais 
“de âmbito antropológico e espiritual”, 
decorrente de uma cultura “contrária a 
Deus”, quando “a Família é claramente 
um projeto de Deus”. Daqui emergem 
problemáticas como “o aborto e a eu-
tanásia”, decorrentes daquilo a que o 
Papa Francisco também já apelidou de 
“uma cultura de morte”.

Violência no namoro – O número de 
vítimas de violência no namoro sinali-
zadas pelo Instituto de Medicina Legal 
aumentou quase 60% em três anos, 
culminando com 767 vítimas no ano 
que passou. Isto representa um aumen-
to de 10% em relação a 2015. A maio-
ria das vítimas são mulheres, mas tem 
vindo a aumentar o número de vítimas 
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homens, que em 2016 foram 110. Para 
os responsáveis pelo estudo estes da-
dos podem não corresponder neces-
sariamente a um aumento real do nú-
mero de casos, mas antes a uma maior 
consciencialização das vítimas para os 
seus direitos e para a necessidade de 
apresentarem queixa. Mas tudo isto é 
chocante. E se é assim no namoro, que 
se prevê no casamento?!...

O Papa escreve às famílias – A propó-
sito do 9º Encontro Mundial das Famí-
lias, que irá decorrer em Dublin, de 21 
a 26 de agosto de 2018, com o tema 
“O Evangelho da família: alegria para 
o mundo”, o Papa enviou uma carta a 
todas as famílias do mundo. Escreveu 
ele: “Sabemos como as famílias cristãs 
são lugares de misericórdia e testemu-
nhas de misericórdia…” Depois pede às 
famílias para “aprofundar a reflexão e 

a partilha dos conteúdos da exortação 
apostólica pós-sinodal “Amoris Laetitia”. 
“Poderíamos perguntar-nos: a família 
continua a ser uma boa notícia para o 
mundo de hoje?” “Todos os dias experi-
mentamos a fragilidade e a debilidade, 
por isso todos nós, famílias e pastores, 
precisamos de uma humildade renova-
da que plasme o desejo de formar-nos 
e de ser educados, de ajudar e ser aju-
dados, de acompanhar, discernir e inte-
grar todos os homens de boa vontade.” 
O texto conclui com votos de que os 
organizadores possam assumir a tarefa 
de conjugar de uma forma especial o 
ensinamento da “Amoris Laetitia”, com 
a qual a Igreja Católica deseja que as 
famílias “estejam sempre a caminho, 
numa peregrinação interior”.

(Recolha pelo Pe. Carlos José Delgado)
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“Temos dificuldade em rezar. Sabemos 
nós pedir a ajuda maternal de Maria, 
entrar na sua oração, deixar-nos con-
duzir por Ela a seu Filho?

Para compreender o lugar de Maria 
na nossa vida de oração, é necessá-
rio, antes de mais, considerar a ora-
ção de Maria. Presunçoso empreen-
dimento seria este, se pensássemos 
imiscuir-nos na intimidade de amor 
entre Deus infinitamente perfeito e 
a Virgem, puríssima; é um Santo dos 
Santos inviolável; só podemos ficar à 
porta, adorar e calar-nos. Mas não é 
interdito, sem violar o mistério, procu-
rar entrever alguns aspetos dessa ora-
ção da mais santa das criaturas.

E sobretudo não penseis na oração de 
Maria como uma realidade afastada 
no tempo e no espaço. Nada é mais 
atual e ao nosso alcance. Ousemos 
aproximar-nos, introduzir-nos na sua 
oração como quem penetra na pe-
numbra duma capela.

Henry Caffarel 
Fundador das ENS

Oração nas ENS  
– Em oração com Maria*

Na presença da Majestade Altíssima, 
ela, a pequena filha dos homens, 
adora – recolhamo-nos, aqui roçamos 
o Mistério...

Ela canta também, canta um puríssimo 
cântico de louvor Àquele que se dig-
nou inclinar-se sobre a sua pequenez 
e fazer nela e por ela grandes coisas.

Ela reza pelos seus inumeráveis filhos, 
ou antes reza em nome deles (quer 
eles queiram quer não) – é uma ex-
celente maneira de rezar por aqueles 
que amamos. Quantos desses filhos 
esquecem o seu Deus, deixam de lhe 
agradecer os seus dons, de solicitar o 
seu perdão, de reconhecer a sua sobe-
rania. Mas felizmente a Mãe está lá e 
supre as suas negligências.

Sempre atenta a todos, ela intervém 
por cada um junto do seu Filho, ofe-
recendo a oração balbuciante de um, 
a hesitante boa vontade de outro; in-
tercedendo por todos: por aquele que 
sofre, ou que a tentação ameaça, pelo 

*  Texto retirado das páginas amarelas do n.º 7 dos Cadernos de Pilotagem, “Reunidos em Nome de Cristo”.
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que recusa a Deus, por aquele que se 
aproxima da morte...

Ela reza à maneira das mães. Quero di-
zer que leva os seus filhos ao seu Deus, 
que lhos oferece, como outrora, levan-
do-O nos seus braços, àquele pequeni-
no que era o Filho do Omnipotente.

À vossa pergunta: que lugar ocupa Ma-
ria na oração dos católicos, vedes que 
respondo, primeiro, falando-vos do lu-
gar que nós ocupamos na sua. É que a 
nossa melhor oração é a que a Virgem 
faz em nosso nome e por nós. 

O cristão que quer rezar começa, por-
tanto, por se ajoelhar junto da sua Mãe 
orante. Quando contagiado pelo acolhi-
mento d’ Ela, entra pela oração na com-
panhia do seu Deus, é a vez de Maria 
se tornar presente na oração dele.

Porque se há espetáculo na terra que 
comove e alegra o seu coração mater-
no, é exatamente ver um dos seus fi-

lhos tentar falar ao Senhor e escutá-Lo. 
E, como quem abriga com as mãos uma 
frágil chama soprada pelo vento, Maria, 
com a sua prece toda poderosa, prote-
ge a oração do seu filho.”

Nota do Casal Responsável pela Equipa de 

Reflexão e Aprofundamento do Pensamen-

to do Padre Caffarel:

Este texto do Pe. Henri Caffarel está em per-

feita consonância com as palavras do Papa 

Francisco, repetidas em Fátima :

“Sempre que olhamos para Maria, voltamos 

a acreditar na força revolucionária da ternura 

e do carinho. Nela vemos que a humildade 

e a ternura não são virtudes dos fracos mas 

dos fortes, que não precisam de maltratar 

os outros para se sentirem importantes. 

(…) Esta dinâmica de justiça e de ternura, 

de contemplação e de caminho ao encontro 

dos outros é aquilo que faz d’ Ela um mode-

lo eclesial para a evangelização» (Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium, 288).

A METODOLOGIA DAS ENS

41

©
 S

A
M

U
EL

 G
O

M
ES



40 41

A METODOLOGIA DAS ENS

Donzília e Felisberto Eira
Equipa Viana 5, Setor Viana, Região Norte

Fátima e ENS  
– Caminhos de Santidade

Os caminhos de santidade são os cami-
nhos percorridos pelos homens e mu-
lheres que buscam a alegria no amor e 
na paz para além de si mesmos.

São caminhos de interpelação, de in-
terrogação, de dúvida e confronto in-
terior, sempre com a certeza do Amor 
que vence, que impulsiona, que anima 
e que é capaz de ler com os olhos da 
alma o que escapa aos olhos da carne.

Neste percurso sinuoso somos anima-
dos pela ânsia de conversão, de mu-
dança e ajudados pela certeza de que 
não caminhamos sós. Sentimos e vive-
mos com os outros e com os que nos 
precederam. A nossa vida é também 
marcada pela riqueza das suas vidas. O 
testemunho de fé, de partilha de vida, 
de entrega e abnegação, são a certeza 
da fé experimentada na dor, no sofri-
mento, na alegria e tristeza, na felici-
dade de doação aos valores que refle-
tem a adesão a Cristo e Sua Mãe Maria 
Santíssima. São o legado, o tesouro que 
prevalece e fortalece a nossa confiança 
e esperança eterna.

A família, desde o ventre materno, é a 
escola de amor onde o novo ser é aco-
lhido como único, como fruto do amor 
humano e divino, é a primeira escola 
de valores para uma sociedade onde 
todos, à partida, somos irmãos, cor-
responsáveis na felicidade do entendi-
mento mútuo e na partilha do amor fra-
terno. É com este espírito que fazemos 
parte de uma ENS. Todos nos sentimos 
“peregrinos do Além”. Há um senti-
mento mútuo de corresponsabilidade 
de uns pelos outros. Sentimo-nos mais 
próximos quando em equipa rezamos, 
lemos e refletimos a Palavra de Deus, 
partilhamos as nossas preocupações, 
aprofundamos a fé e a nossa relação 
com o outro e com os outros e nos en-
treajudamos neste caminhar em dire-
ção à meta ambicionada. O espírito de 
Fátima e das ENS entrelaçam-se neste 
percurso. São ambos, efetivamente, 
caminhos de santidade. Em ambos se 
sente o calor da “labareda” do amor, 
animado pela certeza da presença de 
Cristo e Sua Mãe, nossa padroeira.
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Fátima

Foi em 1917 que Maria, Medianeira e 
Mãe atenta, se serviu de humildes pas-
torinhos para lançar um apelo à oração e 
à penitência, para que o homem esque-
ça a sua autossuficiência e que o ódio 
ceda lugar à tolerância e à conversão.

“Orai, orai muito…”, pediu o Anjo da 
Paz. “Rezem o terço todos os dias para 
alcançarem a paz para o mundo intei-
ro…”, pediu “a linda Senhora da Luz”. 
Lúcia, Francisco e Jacinta interiorizaram 
plenamente este pedido. Doaram-se 
como fonte de consolação e desagravo 
ao Amor do Pai. Eles tinham estado em 
contacto direto com Quem invocavam. 
Desde o primeiro momento a sua vida 
passou a ser, toda ela, uma ligação per-
manente à Mãe do Céu.

ENS

Em 1939 é lançada uma semente que 
se tornaria numa árvore frondosa, cujas 
raízes se foram estendendo pelo mun-
do inteiro. Na reunião “com os quatro 
primeiros casais, houve alguma coisa 
que não era apenas uma boa ideia; 
aquele encontro (o primeiro) não foi 
um encontro fortuito; a Providência e 
o Espírito Santo ali estavam por alguma 
razão” […]. “Eram casais que se interro-
gavam sobre a maneira de progredirem 
na vida cristã” […]. “Em cada uma das 
reuniões rezávamos espontaneamente; 
era uma necessidade.” (Pe. Caffarel).

A oração é, assim, o ponto que apro-
xima Fátima e as ENS. Não é por aca-

so que a Oração – individual, conjugal 
e familiar – aparece em primeiro lugar 
nos Pontos Concretos de Esforço. Dela 
dependem todos os restantes.

Os “três pastorinhos”, fascinados pela 
transcendência, compreenderam e as-
similaram a mensagem de Nossa Se-
nhora. E sem medo revelaram as suas 
convicções, o seu sentido de entrega 
total ao plano divino. Também as ENS 
se colocaram, desde o início, sob a pro-
teção de Nossa Senhora porque “Maria 
é o exemplo perfeito do ‘sim’ ao apelo 
de Deus”. Por isso, o pedido feito na 
Cova da Iria devia despertar em nós o 
mesmo eco que encontrou naquelas 
três inocentes crianças. Fátima e ENS 
– o mesmo pedido: orai, renunciai ao 
que vos impede de crescer, oferecei a 
vossa vida, convertei-vos para atingir-
des o caminho da santidade. Na cele-
bração do Centenário de Fátima devía-
mos sentir-nos seriamente interpelados 
sobre o nosso caminhar de peregrinos. 
Devíamos examinar, consciente e res-
ponsavelmente, a forma como temos 
assumido os PCEs que o Movimento 
nos propõe para suavizar a sinuosi-
dade do nosso percurso humano. São 
meios e apoios para nos darmos conta 
do calor das mãos que nos amparam 
e seguram: Nossa Senhora e Seu Filho 
Jesus. São meios que nós, inicialmen-
te e durante muito tempo, assumimos 
como uma “obrigação”, com falhas fre-
quentes no seu cumprimento. Mas há 
muito tempo, também, que os mesmos 

A METODOLOGIA DAS ENS
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passaram a fazer parte, naturalmente, 
da nossa vida.

Deus não impõe: inspira. Mas o eco da 
Sua voz só se torna percetível quando 
conseguimos fazer silêncio no nosso 
interior – na oração. A espiritualidade 
conjugal – carisma das ENS – é o melhor 
caminho rumo à santidade.

A oração, a penitência, a contempla-
ção, foram sem dúvida os apelos que 
os pastorinhos sentiram de uma forma 
tão forte e tão viva que mudou as suas 
vidas. Passaram a amar a Deus e a re-
zar como se sentissem nos pecadores, 

homens e mulheres, a razão de todos 
os males. Assumiram os pedidos de 
Nossa Senhora como uma missão e por 
ela doaram a sua vida.

Idêntico apelo nos é feito hoje a nós, 
membros das ENS. Progrediremos no ca-
minho da santidade na medida em que 
crescermos na “fecundidade”. Os outros 
precisam do nosso testemunho. Assu-
mamos este apelo como uma missão.

Que os Santos Francisco e Jacinta inter-
cedam por nós junto de Quem tiveram o 
privilégio de contemplar ainda em vida.

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

Presença de Maria no Lar

De Henri Caffarel, “Presença de 
Maria no Lar”, número especial de 
L’Anneau d’Or, n.os 57-58 – “D’ Ève 
à Marie ou le Destin de la Femme ”, 
1954 (adaptado):

“Estas páginas, encontradas nos ma-
nuscritos de uma jovem mulher que 
Deus chamou a si (Louisette Bray), não 
estavam destinadas a ser publicadas.

É uma longa meditação duma alma 
familiarizada com o mistério de Maria. 
Se quisermos tirar proveito espiritual 
destas notas, precisamos de as ler, 
não à maneira de um artigo, mas em 
espírito de meditação.

Quais são os elos que unem os espo-
sos à Virgem?

Quando nós tomarmos consciência 
deles, a atitude prática do casal surgi-
rá em consequência.

Toda a graça sacramental brota do Cal-
vário.

O amor do homem e da mulher foi 
resgatado por Cristo. Ele funda-se no 
amor, união de Cristo e da Igreja, con-
sumado no Calvário. O sofrimento de 

Maria aos pés da Cruz foi um sofrimen-
to oferecido por todos os cristãos e es-
pecialmente pelos cristãos chamados 
ao amor conjugal, à caridade conjugal. 
A compaixão de Maria pelo seu Filho 
foi uma imensa compaixão pelo nosso 
desejo de felicidade, de estabilidade 
no amor, de amor infinito.

Pela sua oração e a sua oferenda, ela 
chamou a realeza de Cristo para o co-
ração do amor humano, esta presen-
ça de todos os instantes na intimida-
de do lar, esta alma nova que seria 
dada ao amor. 

O casal contraiu assim uma imensa dí-
vida de amor, de reconhecimento face 
a Maria. Ele deve viver para responder 
às inspirações, aos sacrifícios deste 
Coração Imaculado. Ele deve desco-
brir a profundidade de amor que lhe é 
dado através deste Coração.

É no meio das inconcebíveis dores do 
Calvário que Maria é proclamada por 
Cristo mãe de todos os cristãos.

Ele quis no-La dar no momento em 
que Ele se dava à Igreja. Unindo-se 
à Paixão de Cristo, Ela não somente 
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resgatou o nosso amor, mas recebeu a 
missão de o formar, de o expandir, de 
o purificar.

Ela é Aquela por quem o Amor passa 
para transformar o amor do homem e 
da mulher.

Ela tem por missão fazer nascer e cres-
cer o nosso amor de esposos e de pais.

Ela é a mãe de Cristo e Cristo vive no 
nosso amor. Ela é a mãe da Igreja e a 
Igreja vive na pequena célula familiar 
consagrada.

A nossa vida é a de Cristo que vive 
em nós. Como nos valemos nós des-
ta Mãe que Ele quis associar a toda a 
nossa vida?

Para subir e se unir a Deus, é necessário 
servir-se do mesmo meio que Ele mes-
mo usou para descer até nós e incarnar. 
Este meio que nos é oferecido é o de 
nos unirmos estreitamente à Virgem.

É Ela que deve conduzir o nosso amor 
desde as suas primeiras horas, guiá-
-lo nas suas dificuldades, alimentá-lo, 
debruçar-se sobre ele a cada nova 
etapa para lhe ensinar o Amor sem-
pre mais vivo.

É Ela a verdadeira mãe dos nossos fi-
lhos, a mãe sempre inclinada, conhe-
cedora da vocação de cada um, dos 
seus dons próprios, do seu lugar no 
Reino do Pai.

Como nos valemos dela na educação 
das almas que são suas?

Nós não somos capazes, pelas nos-
sas forças, de tomar posse plena das 

graças do sacramento do matrimónio. 
Nós somos demasiado ignorantes dos 
esplendores divinos, demasiado gros-
seiros para partilhar os gostos divinos, 
demasiado cegos para nos conduzir 
mesmo a dois. 

Precisamos de um Mestre, um pai (Ele, 
o Pai dos Pobres) e de uma mãe, a Vir-
gem, para nos guiar e nos inspirar no 
seio desta vida divina que deve im-
pregnar toda a nossa vida humana.

Esta grande docilidade ao Mestre, esta 
grande disponibilidade à sua ação que, 
como uma força interior e oculta, faz 
crescer o amor, o modela do exterior, 
através do temperamento de cada um 
dos esposos e dos acontecimentos da 
vida familiar, só a Virgem nos pode dar. 
Ela esteve sempre plenamente aberta, 
plenamente conforme pela fé e o amor 
com as vontades divinas.

Quanto mais o Espírito Santo encontra 
essa disponibilidade viva numa alma, 
mais Ele se expande nessa alma. 

Só Maria pode ensinar ao casal a regra 
do amor sem medida.
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A oração na vida  
e para a vida (Parte III)

(continuação do n.º 62 da Carta)  

3 – E na conversa….  
a intercessão!

Ainda se pode colocar outra questão: 
não é de fazer intercessão? É sim. E 
muita! Precisamos muito de quem faça 
de intercessor. Mas neste contexto de 
primeiro nos sentarmos para nos dispor-
mos a escutar o Mestre e Senhor. Há 
necessidade de intercessores que falem 
ao Senhor acerca do que vai pelas nos-
sas famílias, pelas situações presentes 
de desorientação em tantas partes do 
mundo, em tantas organizações quer 
internacionais como nacionais. Há ne-
cessidade de quem se ofereça para este 
serviço de estar com as mãos erguidas, 
como fazia Moisés no monte Horeb. 

Um intercessor é aquele que, como di-
zia S. João Paulo II, em Fátima, a 13 de 
maio de 1982, aos consagrados e se-
minaristas de Portugal, fala a Deus dos 
homens para depois falar aos homens 
acerca de Deus.

A intercessão está patente ao longo de 
toda a Sagrada Escritura. De tal modo 

Cónego Mário Pais  
CE das equipas Carcavelos 7 (Setor Cascais B, Região Cascais-Oeiras)  
e Rio de Mouro 2 (Setor Sintra A, Região Sintra e Oeste); CE da Região Cascais-Oeiras

é assim que o próprio Jesus ensina os 
Apóstolos, a pedido destes, a serem in-
tercessores. Querem ver? “O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos 
as nossas ofensas, assim como nós per-
doamos a quem nos tem ofendido, e 
não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal. Ámen.” 

Como vemos, Jesus, por ser o intercessor 
por excelência junto do Pai, é que nos 
ensina esta prática, para ser feita todos 
os dias. Mas intercessão sem oração, ou 
seja, sem acolhimento e recebimento 
do “Mensageiro”, torna-se um monó-
logo que alimenta o nosso querer e o 
nosso egoísmo e esconde a verdade da 
oração, como escuta de toda a boa notí-
cia que Deus Pai tem para nos oferecer.

A intercessão há de responder aos rep-
tos e à novidade que acolhemos, sen-
tados aos pés de Jesus. Como João, o 
Evangelista, fazia deitado no peito de 
Jesus, assim há de ser a nossa interces-
são, também debruçados no peito do 
Mestre e Senhor.

Muitas são as situações de intercessão 
com as quais Jesus se depara ao longo 

INTERCESSORES
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dos seus três anos de ministério. Desde 
os encontros com os leprosos, os cegos, 
os aleijados, os mudos, os endemoni-
nhados, passando pelos que vão atrás 
dele e até indispõem os discípulos. Mas 
por duas vezes àqueles que se dirigem 
a Jesus, Ele responde que encontra “tão 
grande fé”. Não pertencem ao povo de 
Deus, da Aliança, não fazem parte dos 
considerados eleitos. No entanto, é por 
causa das suas intercessões, às quais 
Jesus responde com determinação, que 
Ele manifesta a grande fé encontrada 
nessas súplicas. Como me emociona 
ouvir Jesus dizer, a propósito deste cen-
turião e da mulher fenícia: “Não encon-
trei tamanha fé em Israel”. E se apren-
dêssemos a repetir todos os dias com 
o centurião “Senhor, eu não sou digno 
de que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo”?

Se Jesus diz que a atitude deste homem 
é a maior que encontrou em Israel, 
não sendo ele pertencente ao Povo da 
Aliança, também nós a podemos usar 
nas nossas intercessões. 

E por que não apresentar também a 
oração de intercessão do ladrão que 
foi crucificado com Cristo e a quem lhe 
partiram as pernas? “Jesus lembra-te 
de mim no teu reino” – “Hoje estarás 
comigo no paraíso!” Tanto num caso 
como noutro parece que não fica bem 
aos discípulos de Jesus, aos seus es-
colhidos, lembrar e trazer à memória 
presente estes testemunhos tão reais e 
concretos que os evangelistas nos dei-

xaram. É mesmo para não esquecer. É 
mesmo para os tomar como referência, 
quando somos intercessores porque a 
sua qualidade mais vivencial é o dado 
da confiança plena e absoluta em Cris-
to. Fazer intercessão com desconfiança 
é sinal de vaidade e de orgulho!

A intercessão remete-nos para o des-
pojamento de nós mesmos e para a 
atitude quer filial para com o Pai quer 
para a fraternal com Cristo quer para a 
confiança total no Espírito Santo. E se 
acontece intercessão nas nossas pala-
vras, e elas brotam do coração, então 
só podem estar marcadas pela confian-
ça incondicional à maneira da última 
palavra de Nossa Senhora na grande 
oração que ela faz com o Mensageiro 
divino, o mesmo é dizer com o próprio 
Pai Celeste: Fiat.
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SECRETARIADO DAS ENS

São e Duarte Matias
Casal Responsável pelo Secretariado

Quotização e Contas de 2016

“Nós podemos ser muito apegados ao 
dinheiro, ter muitas coisas, mas no final não 

podemos levar tudo isso connosco”. 

(Papa Francisco, Rádio Vaticano, agosto de 2016)

O movimento das ENS vive das quo-
tizações dos casais, que, em clima de 
ajuda mútua, partilham o seu dinhei-
ro, proporcionando assim a sua expan-
são e o crescimento espiritual dos que 
já aderiram e acreditam no bem para 
a Igreja e para o Mundo do seu teste-
munho de casal cristão. 

O futuro do Movimento é da responsa-
bilidade de todos, por isso exige gran-
de lealdade de todos na forma como 
nos quotizamos.

Partilhar, para o católico, é, antes 
de tudo, um gesto de amor.

 “Dê cada um conforme o impulso do 
seu coração, sem tristeza nem cons-
trangimento. Deus ama o que dá com 
alegria” (2Co 9, 7).

Em jeito de partilha, apresentamos 
as contas de 2016 com as Receitas e 
Despesas e o modo como foi a sua 
repartição. A SR Portugal tem 880 
equipas que agregam 4740 casais. 

Nem todas as equipas se quotizam: 
umas encontram-se em pilotagem; 
outras, por motivos válidos, com cer-
teza, mas por nós desconhecidos, não 
o estão a fazer.

Fica aqui o nosso apelo para que se 
dê com o coração, pouco ou muito, o 
que se pode, e que será a nossa quo-
tização para o Movimento.

Relembrando o que nos podem ajudar 
na quotização:

Como calcular?

Dividir os rendimentos anuais (ven-
cimento, rendas, dividendos) por 
365 dias, o resultado obtido deve 
com lealdade e generosidade, em 
casal e em clima de oração, ser a 
nossa quotização.
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Como refere a Carta nº 8 de dezembro 
de 1947 – nº 5-h) “deve ser o produto 
de um dia de rendimento”.

No tempo presente existem situações 
complexas, desemprego, baixos rendi-
mentos e orçamentos apertados. Deus 
conhece as nossas vidas e espera que, 
em consciência e de coração aberto, 
façamos a nossa partilha com alegria.

Como recolher?

O RE deve lembrar a equipa quando 
se faz a quotização.

No mês e dia combinado, e em clima 
de oração na equipa, deve ser recolhida 
a quotização.

O RE pode dizer o que se recolheu e 
isso ser objeto de reflexão. A expressão 
material é também um indicador da ca-
minhada da equipa.

É o momento oportuno para, quem qui-
ser, manifestar o desejo de que lhe seja 
emitido um recibo do valor da quotiza-
ção, bastando para tal a indicação do 
nome, valor e número de contribuinte.

O Secretariado enviará posteriormente, 
via CTT ou por e-mail, o respetivo recibo.

Quando remeter ao Secretariado?

Para uma boa gestão, é conveniente 
que as quotizações cheguem ao Secre-
tariado o mais rápido possível.

Assim, até 15 de dezembro de cada 
ano civil, devem enviar para o Secreta-
riado todas as quotizações que chega-
rem ao Setor.

Como fazer chegar?

Uma vez recolhida na equipa, o RE deve 
entregar ao CL para levar ao Setor.

Não devem ficar retidas no Setor as 
quotizações recebidas. Logo que pos-
sível, enviá-las ao Secretariado, prefe-
rencialmente para o NIB das ENS, por 
transferência ou depósito bancário, 
sempre indicando o nome e n.º da 
equipa e Setor, para que os valores se-
jam registados na ficha da equipa.

Este é o procedimento que está em vi-
gor na maioria dos setores. No entan-
to, existem situações em que a quoti-
zação vai diretamente dos casais para 
o NIB das ENS sem passar pelo Setor. 
Nestes casos, deverá ser enviado um 
comprovativo do movimento bancário, 
com a indicação da equipa e Setor a 
que diz respeito.

É tarefa de todos nós contribuir para 
que em 2017 não se verifique uma bai-
xa nas quotizações. De mãos dadas e 
espírito de entreajuda, vamos continuar 
a servir o Movimento.

As ENS apresentaram em 2016 um re-
sultado no valor de 27 000€, decorren-
te de um total de receitas de 161 000€ 
e despesas de 134 000€, com a repar-
tição evidenciada nos gráficos abaixo.

Teresa e José Luís Lopes
Casal Responsável pela  
Tesouraria
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Tal como é habitual, as quotizações re-
presentaram a maioria das receitas para 
o Movimento. No entanto, gostaríamos 
de salientar que em 2016 estas apre-
sentaram uma quebra superior a 3%, o 
que merece uma reflexão de todos nós.

Tal como aconteceu nos anos anterio-
res, a rubrica com maior peso é a con-
tribuição para a ERI.

Na rubrica Encontros e formações estão 
também incluídas as despesas da Supra 
Região e do Colégio.

Na estrutura estão englobadas todas as 
despesas do escritório e apoio aos seto-
res, representando juntamente com os re-
cursos humanos 1/

4
 das despesas totais.

Repartição das Receitas em 2016
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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 II, 25-26

✝   Pe. José Manuel Sabença 
2016-12-14, Equipa Lisboa 103, Setor Lisboa G, Região Lisboa 2

✝  Evangelina Conceição Baptista Milhais e Sousa (Lina) 
2017-02-13, Equipa Viseu 5, Setor Viseu, Região Centro Litoral

✝  José António F. Laranjo 
2017-02-18, Equipa Aveiro 11, Setor Aveiro A, Região Centro Litoral

✝  Luísa da Conceição Gonçalves de Mesquita 
2017-02-21, Equipa Porto 56, Setor Porto H, Região Porto

✝  Pe. João Rebelo Valente Pereira Cabral 
2017-02-23 – Foi CE de várias equipas de base e de Setor da Província Norte

✝  José António Santos Gonçalves 
2017-02-24, Equipa Funchal 16, Setor Funchal B, Região Madeira

✝  Lúcia Cristina Leal Carreira Pratas 
2017-02-26, Equipa Póvoa de Santa Iria 2, Setor Loures A, Região Loures e Vale do Tejo

✝  José Silva Pinto 
2017-03-08, Equipa Lisboa 92, Setor Lisboa G, Região Lisboa 2

✝  Eduardo Aquinos Pires de Sousa 
2017-03-30, Equipa Santa Cruz 2, Setor Madeira Leste, Região Madeira

✝  Maria Fernanda e Matos 
2017-04-04, Equipa Porto 33, Setor Porto C, Região Porto

✝  Pe. Armando de Jesus Esteves Rodrigues 
2017-04-07 – Foi CE da Equipa Viana 7, Setor Viana do Castelo, Região Norte

✝  João Silva Marques 
2017-04-12, Equipa Viana 5, Setor Viana do Castelo, Região Norte

PARTIRAM PARA O PAI
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Conversas em Altos Voos:  
Encontros e Entrevista com o Papa Francisco
Aura Miguel, Lisboa, Paulus, 2017.

Usando as palavras da própria autora, “a matéria-prima 
deste livro é a entrevista de uma hora que o Papa Fran-
cisco concedeu à Rádio Renascença, a 8 de setembro de 
2015, na Casa Santa Marta.” Tratou-se da primeira en-
trevista exclusiva concedida pelo Sumo Pontífice a um 
meio de comunicação social português, e logo numa 
conversa longa, que a conhecida jornalista e vaticanis-
ta portuguesa reproduziu no capítulo VI desta obra.

Mas o conteúdo do livro não se reduz a esse encontro 
inédito. Nos capítulos anteriores, Aura Miguel relata 
como conheceu o Papa, como é viajar com ele de 
avião, como conseguiu a entrevista e como decorre-
ram os preparativos para esse momento, dando a co-
nhecer melhor o “ilustre peregrino” de Fátima 2017.

“É a ti, peregrino, que este livro é dedicado. Foi 
escrito por quem te acompanhou durante cerca 
de cinquenta anos em Fátima. Sendo peregrino e 
contando, pela rádio e pela televisão, o que como 
peregrino viveu e vive”.
É com estas palavras que o reconhecido jornalista, 
Pe. António Rego, inicia o seu livro “Fátima: Sou 
Peregrino – Um Percurso Espiritual”. No ano em 
que se comemora o Centenário das Aparições de 
Fátima, esta obra apresenta-nos um testemunho, 
na primeira pessoa, das muitas vivências que Fátima proporciona a quem se deixa 
seduzir pelo ambiente místico que aí se vive. Diz o Pe. Rego que “a multidão  
em Fátima tem um rosto próprio e é muito mais que um aglomerado de pessoas  
que participa numa manifestação ou numa festa. É uma comunidade que vibra  
e exprime a sua fé”.
Eis uma obra intensa, que muito ajudará a viver e a celebrar o espírito de Fátima.

Fátima: Sou Peregrino  
– Um Percurso Espiritual
António Rego, Lisboa, Paulinas, 2017.

LIVROS RECOMENDADOS
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