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EDITORIAL

Felizes são os pés 
daqueles que vivem 
e anunciam a Verdade
Queridos Amigos:

Os que leram ou folhearam os dois úl-
timos números da Carta ter-se-ão por-
ventura apercebido que houve algumas 
mudanças em relação aos números 
anteriores. De facto, a actual equipa 
da Supra-Região entendeu dar-lhe um 
rumo um pouco diferente, apoiada em 
testemunhos que fomos tendo de vá-
rios casais.

Queríamos uma carta mais pequena, 
com artigos mais curtos e que obede-
cesse a um tema, um fio condutor.

Entendemos também que as notícias 
do Movimento em Portugal deviam 
estar reunidas por Províncias, de forma 
a que cada casal se pudesse identificar 
melhor com um determinado espaço. 
Criámos um capítulo novo “Vida de 
Casal”, um artigo testemunhal sobre o 
tema da carta e, como não podia deixar 
de ser, demos continuidade a um espa-
ço dedicado ao P. Caffarel e à metodolo-
gia do Movimento, embora em moldes 
um pouco diferentes.

Aos que nos precederam nesta missão 
de responsáveis da Comunicação temos 
a agradecer o que com eles aprende-
mos e a grande disponibilidade com 
que puseram a sua experiência ao nos-
so serviço.

A todos vós, casais e conselheiros es-
pirituais que periodicamente recebem 
(e lêem??) a Carta, pedimos as vossas 
sugestões e críticas, pois só com elas 
poderemos fazer uma Carta que melhor 
corresponda aos interesses de todos.

Como compreenderão, fora dos capí-
tulos estipulados – e na perspectiva de 
ter uma publicação mais pequena – não 
há muito espaço para os artigos, tes-
temunhos e contributos diversos que 
habitualmente chegavam para a Carta. 
No entanto todas essas contribuições – 
sem dúvida muito ricas de conteúdos 
e vivências – não se devem de forma 

(...) a quotização nas ENS deve  
ser abordada com frontalidade,  
serenidade e Verdade.

Rita e Pedro Cabral 
Casal Responsável pela Comunicação
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ção anual é comum encontrar alguma 
resistência à abordagem do assunto.

Para nós isso nunca foi problema. Por 
um lado porque temos consciência de 
que tudo o que temos não é verdadei-
ramente nosso; somos apenas os ad-
ministradores, e tudo o que nos possa 
ajudar a administrar melhor os nossos 
dons e os nossos bens é bem-vindo. 
Por outro lado porque na questão da 
quotização nunca está nem esteve 
em causa a quantia que cada casal ou 
equipa dá. Está em causa uma atitude 
não uma quantidade.

É por isso que achamos que a quoti-
zação nas ENS deve ser abordada com 
frontalidade, serenidade e Verdade.

Esforcemo-nos então para seguir o 
conselho do P. Caffarel: “Ser verdadei-
ros devia ser a vossa constante preo-
cupação quotidiana”.

Um abraço amigo 
Rita e Pedro Cabral 

alguma perder, e têm toda a oportuni-
dade no site, seja no espaço do Sector, 
da Região ou da Província. Por isso vos 
pedimos que, através dessas estrutu-
ras, enviem os vossos artigos para aí 
serem publicados e assim poderem 
ser lidos por todos, alimentando e for-
tificando os laços que nos unem.

O tema desta carta é a Verdade: “Eu 
sou o caminho, a Verdade e a vida; 
ninguém vai ao Pai senão por Mim” 
(Jo 14,6). São vários os textos que nos 
falam e fazem pensar na Verdade, 
desde o artigo do nosso conselheiro 
espiritual, Padre Armindo Vaz, ao “Bai-
le de Máscaras”, escrito pelo P. Caffarel 
para um dos editoriais das primeiras 
“Cartas Verdes”.

À primeira vista pode parecer um 
pouco a despropósito introduzir nes-
ta carta o tema dos bens materiais 
e das quotizações. De facto algumas 
pessoas têm um certo pudor em falar 
de dinheiro, e quando chega a altura 
de lembrar às equipas a sua quotiza-
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CONSELHEIRO ESPIRITUAL

Quando falamos de verdade, é fácil su-
bentender a nossa verdade, a minha 
verdade, a que me habituei a descobrir, 
a que julgo ser a verdade. Mas a rede 
de complexas relações humanas atesta 
antes que a verdade não se deixa con-
jugar em singular: declina-se no plural 
e quer ser entendida no seu contexto 
concreto. Atestam-no, por exemplo, 
duas concepções de verdade, implica-
das na redacção e na interpretação da 
Sagrada Escritura.
Para os gregos, verdade (alétheia) era a 
realidade que se descobria com a razão, 
enquanto apreendida intelectualmen-
te: objecto do conhecimento, mais do 
que acreditada, era a adequação entre 
a coisa conhecida e o entendimento 
conhecedor. Procurava a objectividade 
do sucedido. Opunha-se à ilusão, ao 
engano.
Para os hebreus, verdade (’emet, ’emû-
nah) significava sobretudo firmeza, fi-
delidade aos outros e à palavra dada, 
veracidade, aquilo ou aquele a que se 
podia dar crédito: dava coesão, estabili-
dade, segurança e realismo à vida. Não 

traía a confiança. Não era meramente 
objecto de ensino intelectual: exigia 
compromisso pessoal: libertava mais do 
mal do que da ignorância.
A verdade grega é lógica. A verdade is-
raelita é existencial. Para o grego, a re-
alidade verdadeira era a natureza. Para 
o hebreu, a garantia e o fundamento 
último de toda a verdade era um ser 
pessoal, Deus. 

“Jesus, a Verdade e eu”

P. Armindo Vaz  
Conselheiro Espiritual da Equipa Supra-Regional

A verdade da nossa identidade 
de seres humanos realiza-se na 
palavra e na vida daquele que 
viveu a Verdade em pleno.

Neste quadro hebraico o Novo Testa-
mento introduz mais um elemento de 
compreensão. A verdade total apare-
ceu/incarnou definitivamente “no mis-
tério da Palavra incarnada”, suprema e 
perfeita revelação de Deus e do “misté-
rio do ser humano”, que disse: “Eu sou 
a verdade” (Jo 14,6; Vaticano II, Gaudium 
et spes, 22).
Essa é a novidade do cristianismo.  
A verdade da nossa identidade de seres 



humanos realiza-se na palavra e na 
vida daquele que viveu a Verdade em 
pleno. A verdade ou o sentido último 
da nossa vida é garantida pela verda-
de daquele que gastou a sua vida pe-
los outros: “tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até ao 
extremo” (Jo 13,1).
Também a verdade do casal cristão se 
realiza na experiência de fidelidade 
a Jesus, que lhe dá confiança em si 
mesmo e nos outros. Esta base firme 
da verdade do evangelho, que apos-
ta numa vida preenchida, é a mais 
estável plataforma para os cônjuges 
que estão nas ENS encontrarem cada 
um o próprio aperfeiçoamento no ou-
tro. De facto, a palavra, a proposta, a 
opinião, o desejo, a verdade do outro 
não é ameaça mas contributo para a 
própria verdade e realização. A verda-
de integral tem exigências para além 
dos meus horizontes necessariamente 
limitados. E abrir o peito à compreen-
são da perspectiva do outro cônjuge 
exige uma alma robusta, generosa, 
sem complexos de inferioridade, ca-
paz de dialogar abertamente.
Aliás, o diálogo não exige renunciar às 
próprias convicções nem que o inter-
locutor renuncie às suas. Supõe apro-
fundar e enriquecer mais a minha ver-
dade com a verdade do outro. Quando 
o pai e a mãe discutem lá em casa, os 
filhos sabem de que lado está a ver-
dade: não propriamente só no pai ou 
só na mãe, mas na luz que brota do 

diálogo entre os dois. No bom diálogo, 
cada um dá e recebe, dá-se e recebe-
se no outro, ao sentir-se aceite por 
ele. A verdade de um não pode anular 
a verdade do outro. De resto, aquele 
que está em verdade consigo próprio 
está mais predisposto para o diálogo 
frutífero com o outro. Estar bem con-
sigo próprio numa relação saudável 
abre para relações sãs e integradoras 
nos avatares da família. Frequente-
mente, a dificuldade em aceitar bem 
o outro tem a ver com a dificuldade 
em aceitar-se a si próprio.
Assim, a vida em casal, enquanto 
constante procura de felicidade, é 
procura da verdade na caridade, que 
se encontra na convergência dos dois 
cônjuges e os atrai para o centro de 
ambos. Cada olhar, cada perspectiva 
vê algo que as coisas são, mas não 
tudo o que elas são. Uma vez que 
cada cônjuge é um ser para o outro e 
se complementa no outro, a sua ver-
dade será sempre uma verdade par-
cial e relativa à que deveria sempre 
ser a dos dois. O acontecimento finito 
da verdade não está limitado a uma 
experiência. Por isso, o seguro de cada 
cônjuge não pode ser a sua verdade, 
mas “o Espírito da verdade, que vos 
guiará para a verdade completa” (Jo 
14,16-17; 16,13): é o Espírito do Res-
suscitado, que está sempre, invisivel-
mente, entre os dois cônjuges, a uni-
los e não a separá-los.
Arte do casal será a de pôr a verdade 
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de Jesus entre os dois, por exemplo, 
no “dever de se sentar” ou na quoti-
zação, qual gesto de desprendimento 
e de liberdade interior que une o casal 
no mesmo objectivo de consolidar o 
Movimento e o bem comum nas ENS. 
Importa não aceitarem a passividade 
nem resignarem-se a uma vida de ca-
sal sem constante conversão. E só ha-
verá conversão credível, quando cada 
um estiver predisposto à renovação, a 
reconhecer os próprios erros e a pedir 
perdão. Então acontecerá a verdade au-
têntica de cada um, que sabe desfazer 
a espuma acumulada durante as horas 
de ‘fervura’ para extrair a iguaria mais 
fina que assenta no fundo de cada um.
Um dos lugares onde se põe a questão 
da verdade é a linguagem. A verdade é 
polifónica, também nos vários sujeitos 
de uma família. E tem diversos registos, 
tons e modulações. Em cada circunstân-
cia será conveniente introduzir a mais 
apropriada. Também é multicolor. Como 
num caleidoscópio, adopta formas di-
versas, surpreendentes para o outro 
cônjuge, baixas umas vezes, excelsas 
outras vezes. Com o passar do tempo 
e com a idade, volta com imagens e 
conceitos antes imprevisíveis.
Por isso, as ‘guerras civis’ no interior 
de (só) alguns casamentos poderiam 
evitar-se se fosse suficientemente tida 

em conta a relatividade das palavras lá 
usadas. Instauram um discurso totalitá-
rio, ditatorial, absolutista, pretendendo 
explicar tudo, quando são necessaria-
mente parciais e relativas. A vida não é 
um filme a preto e branco: é a cores, a 
muitas cores, segundo as cores de um 
e do outro cônjuge e segundo mais e 
mais cores. Cada um tem de saber des-
cobrir as cores do outro, que não desto-
am mas antes dão mais beleza às suas.
O poeta Antonio Machado resume estas 
verdades a cada cônjuge, com intensi-
dade fascinante:

“A tua verdade? Não, a Verdade.
E vem comigo procurá-la.
A tua, guarda-a para ti”.

Para que a vida de cada cônjuge não 
seja ‘mentira’, cada um deveria ‘inven-
tar’ a verdade, as melhores razões para 
dar sentido à própria biografia e à do 
outro, tornando-as ambas mais belas e 
transparentes. Essa verdade é matéria 
para construir aquilo de que precisa a 
vida humana: a felicidade.

7

(…) aquele que está em verdade 
consigo próprio está mais predis-
posto para o diálogo frutífero 
com o outro.
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“Eu sou a Verdade”. Como não 
testemunharmos esta Verdade?

Ao pensarmos como falar-vos da Supra-

Região Portugal, das suas reflexões, das 

suas preocupações, das suas expecta-

tivas, das suas alegrias…centradas nas 

palavras de Jesus “Eu sou a Verdade”, 

vieram-nos à lembrança três referên-

cias: o evangelho de S. João, a última 

encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritate 

e a sua vista a Portugal, e, a carta pas-

toral de D. José Policarpo “Nova Evange-

lização, um desafio pastoral”. Todas elas 

podem constituir o mote para a dinami-

zação que esta equipa supra-regional 

espera fazer junto de todos os casais das 

Equipas de Nossa Senhora.

No evangelho de S. João, a verdade é 

uma palavra que surge muitas vezes. 

Quando Jesus diz de Si “Eu sou o Cami-

nho, a Verdade e a Vida” (Jo 14, 6), a 

Verdade é definida como pessoa, uma 

verdade que é caminho. Acreditar em 

Jesus e aderir ao Evangelho, significa vi-

ver em verdade.

Ecos da
Supra-Região

Isabel e Paulo Amaral  
Casal Responsável Supra-Regional

A verdade é um valor genuinamen-
te cristão e impele necessariamente à 
honestidade, à justiça e à caridade. Na 
encíclica Caritas in Veritate, Bento XVI 
vai mais longe e faz uma reflexão sobre 
a integridade da pessoa humana, a sua 
forma de agir e de humanizar o mundo. 
Somos assim conduzidos a um exercício 
da caridade e da gratuidade na verdade, 
a todos os níveis da realização humana 
(pessoal, familiar, social, antropológica, 
científica e política), um desafio para 
um testemunho cristão na sociedade 
contemporânea. O mesmo desafio que 
nos deixou em Fátima, aquando da sua 
visita pastoral a Portugal. Também D. 
José Policarpo ao lançar o repto a to-
dos nós, cristãos, para vivermos profun-
damente a vocação cristã, apela a um 
novo dinamismo apostólico vivido com 
paixão, uma re-evangelização centrada 
em Jesus Cristo.
Não temos como desviar a atenção: se 
estamos verdadeiramente comprometi-
dos com Cristo-Verdade, como não tes-
temunharmos esta Verdade?

VIDA DO MOVIMENTO
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As Equipas de Nossa Senhora em Por-
tugal e em África têm propostas con-
cretas para exercitarem com verdade 
o seu amor à pessoa de Jesus e que 
fazem parte integrante do plano esta-
belecido até 2014. Deste destacamos 
hoje, a formação permanente, para 
todas as equipas, e, a formação espe-
cífica para os casais que assumem res-
ponsabilidades concretas no Movimen-
to. Acrescentaremos também algumas 
informações sobre o Encontro Nacional 
de Responsáveis de Novembro próxi-
mo, e ainda sobre o XI Encontro Inter-
nacional, a realizar em Brasília entre os 
dias 21 e 26 de Julho de 2012.

Formação Permanente 
- Encontros de Equipas

Vão realizar-se a partir de Novembro 
os primeiros Encontros de Equipas em 
Caminhada e em Comunhão, bem 
como os Encontros de Equipas Novas 
organizados pelas Províncias Norte, 
Centro, Lisboa, e, Sul e Ilhas. 
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As equipas que completaram o tempo 
suficiente após a participação no En-
contro de Equipas Novas (5 a 7 anos 
para o EECam e 10 a 12 para EEcom) 
serão convidadas a participar nestes 
encontros. Fazemos o desafio de se 
inscreverem: “Vinde e Vede” (Jo 1, 
39). Será uma oportunidade para ex-
perimentarem a riqueza da partilha 
de experiências com outros casais, de 
aprofundarem conhecimentos sobre o 
carisma e a metodologia das ENS, e, 
de se animarem assim conjuntamente 
no aprofundamento da espiritualidade 
conjugal. Só assim poderemos sentir-
nos em equipa, numa família de famí-
lias, que em conjunto procura viver o 
Evangelho do casal e da família com-
prometidos com a sua Verdade. 

Encontro Nacional  
de Responsáveis

O nosso grande encontro deste ano 
aproxima-se: “O Matrimónio, um sa-
cramento para o Caminho”, um cami-
nho de Verdade. Irá realizar-se entre 
os dias 27 e 28 de Novembro de 2010 

 P. Norte P. Centro P. Lisboa P. Sul e Ilhas

EEN
13-14 Nov 2010 9-10 Out 2010 5-6 Nov 2011

2-3 Abr 2011 7-8 Mai 2011

EECam
20-21 Nov 2010 26-27 Fev 2011 13-14 Nov 2010 21-22 Mai 2011

26-27 Mar 2011   

EECom
6-7 Nov 2010 5-6 Fev 2011 19-20 Fev 2011

2-3 Abr 2011   
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no Centro Pastoral Paulo VI (Fátima). 
Este encontro, cuja temática foi tam-
bém escolhida para o tema de estudo 
deste ano, assenta sobre três pilares de 
reflexão fundamentais, que esperamos 
venham a ajudar-nos na caminhada que 
fazemos como membros das ENS. O pri-
meiro painel pretende ajudar-nos na re-
flexão do sacramento do Matrimónio no 
plano de Deus, a “obra-prima de Deus”. 
O segundo painel ajudar-nos-á a com-
preender melhor a dimensão de uma 
caminhada humana em casal à imagem 
de Deus “Deus criou o ser humano à sua 
imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele 
os criou homem e mulher” (Gn 1,27). 
Finalmente, o terceiro painel propõe-nos 
uma adesão ao projecto das ENS, num 
caminho de amor onde cada casal é 

chamado à santidade, dando dela teste-
munho: “Assim brilhe a vossa luz diante 
dos homens, de modo que, vendo as 
vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai, que está no Céu” (Mt 5,16). 
Este encontro é dirigido a todos os res-
ponsáveis do Movimento, que genero-
samente aceitaram servir como elo de 
ligação, nesta cadeia que nos une ao 
projecto que o Senhor tem para cada 
um de nós. Importa que os ecos des-
te encontro cheguem depois a todos 
os equipistas, para que juntos e forta-
lecidos, possamos dar voz ao apelo de 
Bento XVI “Cristo não está a dois mil 
anos de distância, mas está realmente 
presente em nós e dá-nos a Verdade, 
dá-nos a luz que nos faz viver e encon-
trar a estrada para o futuro”.
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XI Encontro Internacional  
das ENS, Brasília, 2012

O Encontro Internacional será realizado 
entre 21 e 26 de Julho de 2012, na cida-
de de Brasília (Brasil). O tema do Encon-
tro é bem apelativo “Ousar o Evangelho”. 
E não podia estar em maior sintonia com 
as preocupações da Igreja hoje.
A decisão da realização deste Encontro 
Internacional no Brasil foi da responsa-
bilidade dos casais responsáveis de pro-
víncia e região que participaram na for-
mação internacional realizada em Roma 
em Janeiro de 2009. Foi a Internaciona-
lidade do Movimento que nos conduziu 
ao Brasil. 
Importa que nos mobilizemos desde já 
para a preparação deste encontro para 
que a presença portuguesa no Brasil 
seja significativa, não obstante as difi-
culdades financeiras que apresenta pela 
distância. 
O site do encontro ficará disponível a par-
tir de Outubro em www.brasilia2012.
com. A Supra Região organizará e divul-
gará a seu tempo várias iniciativas que 
nos permitirão participar neste Encontro 
com alegria e com fé. Estejam atentos 
e procurem conhecer sempre os últimos 
pormenores sobre a organização deste 

encontro junto dos vossos responsáveis 
de sector, de região, de província ou de 
supra-região.
Quando Jesus disse: “Eu sou a Verdade”: 
Ele esperava uma resposta, um rela-
cionamento “Eu-Tu”, um encontro, um 
abandono e uma confiança total no seu 
amor. O Padre Caffarel, recorda-nos ve-
zes sem conta, o valor da busca deste 
encontro com o Senhor no nosso cora-
ção, particularmente quando se refere 
às Equipas de Nossa Senhora: “Que fu-
turo poderíamos esperar para a Igreja se 
a luminosa mensagem de Cristo sobre o 
casamento chegasse aos quatro cantos 
do mundo, seduzisse os jovens casais 
em grande número, animasse as famí-
lias, cada vez em maior número, onde 
Deus fosse amado por todos e acima de 
tudo?“
Jesus continua hoje a esperar a mesma 
resposta de cada um de nós!

Só assim poderemos sentir-nos  
em equipa numa família de  
famílias que em conjunto procura 
viver o Evangelho do casal e da 
família comprometidos com a  
sua Verdade. 



Fernanda e António Felgueiras  
Casal Responsável da Província Norte
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Queridos equipistas,

Vai-se, já, tornando hábito partilharmos 
convosco algumas ideias sobre o tema 
da actualidade da nossa querida CARTA 
(um dos elos de ligação entre todas as 
equipas da Supra Região).
Assim, seguindo as pegadas do CAMI-
NHO, tomaremos a VERDADE como ob-
jecto da nossa reflexão.
Falar sobre a VERDADE! O primeiro pen-
samento que nos ocorre é perguntar:
Que VERDADE? 
A minha? A tua? A nossa? Ou a “verda-
deira” (a de Jesus)?
É que cada um de nós costuma prezar 
muito a “sua verdade”! E, nem sempre, 
ela será resultado das riquezas que a 
VERDADE encerra.
Vejamos alguns dos significados atribu-
ídos à palavra “verdade” no Dicionário 
Ilustrado da Língua Portuguesa (da Por-
to Editora): exactidão, realidade, sinceri-
dade, representação fiel, certeza, rigor, 
precisão, boa fé …
E o que nos diz a Bíblia Sagrada (dos 
Missionários Capuchinhos) sobre o que 

Província
Norte

é a Verdade: esta identifica-se com fide-
lidade; é igual a sabedoria (na literatura 
sapiencial); Cristo é a Verdade (foi Ele 
mesmo que o disse).

Para perseguirmos a “nossa verdade” 
seleccionámos a exactidão, a boa fé, a 
fidelidade e a sabedoria.

Exactidão - até que ponto nos preocu-
pamos em ser precisos e rigorosos, no 
que dizemos e no que fazemos?

Boa fé - aquando da realização de um 
contrato, até a boa fé entre os contra-
entes é um dado a considerar para que 
aquele seja válido! Será que agimos 
com os outros sempre com as melho-
res intenções?

Fidelidade - esta palavra está conotada 
com a lealdade, constância, perseveran-
ça. Seremos leais, constantes, perseve-
rantes, sempre que procuramos atingir 
os nossos objectivos, incluindo o de ser-
mos arautos do Evangelho?

VIDA DO MOVIMENTO

“VERDADE identifica-se  
com FIDELIDADE”



Sabedoria - aliada à erudição, bom 
senso, prudência. Procuramos estudar, 
discutir os assuntos, sejam eles fami-
liares, sociais, económicos, políticos ou 
religiosos? Pomos o bom senso e a pru-
dência a nortear os nossos actos e as 
nossas tomadas de posição?
Deixamos-vos, por hoje, com a verdade 
por excelência: Jesus é a VERDADE!

Fernanda e António Felgueiras
Casal Responsável da Província Norte

REGIÃO DOURO SUL
Bodas de Ouro Matrimoniais
A nossa participação no programa da 
RTP “Praça da Alegria”

A 27 de Maio estava a Gaia 3 reunida 
quando nos telefonaram a convidar para 
darmos testemunho de casal cristão na 
Praça da Alegria, já que iríamos celebrar 
em Agosto as Bodas de Ouro matrimo-
niais e a direcção do programa preten-
dia um casal com essas características. 
Aceitámos o desafio, visto que era uma 
oportunidade imperdível poder teste-
munhar a nossa vivência. A TV todos os 
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dias transmite conteúdos contra os valo-
res da família cristã e agora ofereciam- 
-nos o ensejo de mostrar que é possível 
viver um amor bonito e fecundo se nos 
apoiarmos em Deus e na ajuda frater-
na de casais que partilhem do mesmo 
ideal cristão. 

Começamos a estruturar a nossa comu-
nicação e rezamos para que, no tempo 
que nos concedessem para falar, fôsse-
mos capazes de testemunhar a nossa 
vida sempre alicerçada na oração e na 
partilha com outros casais. Fomos mem-
bros activos em diversos movimentos 
da Igreja e, em 1971, entrámos para 
as ENS. Esta participação deu-nos fer-
ramentas preciosas para viver a nossa 
relação de casal com diálogo, ternura 
e oração: conseguimos manter o nosso 
”amor fresco” como se diz no CPM.
Apesar de momentos muito tristes e 
dramáticos por que passámos, por cau-
sa dos problemas que vivemos com o 
rumo que a certa altura os nossos dois 
rapazes tomaram, graças à oração e ao 
apoio dos nossos amigos, conseguimos 
manter-nos unidos e felizes e as nossas 
expectativas em relação ao nosso matri-
mónio foram largamente ultrapassadas 
e graças a Deus agora está tudo bem na 
nossa família.
Deixaram-nos transmitir quase tudo que 
tínhamos para expor e achamos que, 
mais uma vez, tivemos Deus connosco 
o que não foi difícil, já que se gerou uma 
corrente de amigos a rezar por nós e a 

VIDA DO MOVIMENTO

Em busca da VERDADE
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ver o programa. Por tudo isto, louvamos 
o Senhor, pois segundo a opinião de to-
dos os que assistiram ao programa, con-
seguimos dar um testemunho positivo 
e desafiante.

Etelvina e Manuel Silva 
Gaia 3

REGIÃO PORTO 1
A Missão da Santificação  
Conjugal
A comodidade do nosso dia-a-dia profis-
sional, familiar e social é sempre ador-
mecedora e afasta os que nos rodeiam 
de nos pedirem que participemos em 
alguma missão desafiadora e muito me-
nos quando é desafiadora e espiritual…
Não é por algo pouco digno ou menos 
importante que nos dedicamos menos à 
espiritualidade… é só porque as solicita-
ções são muitas… Elas são o escape de 
tanta azáfama a que a vida profissional 
e as obrigações familiares e sociais nos 
forçam, e não sobram forças para dar-
mos mais… e o nosso coração conforta-
se, acomoda-se feliz, por bem cumprir-
mos a missão a que a vida nos obriga, 
por sermos bons e justos, e cumpridores 
dos nossos deveres.

É realmente bom cumprirmos… e então 
dormimos bem porque não devemos 
nada a ninguém… e estamos por isso 
em Paz.
Até que algo nos inquieta e percebemos 
que só raramente a Verdadeira Missão 
nos é simplesmente entregue, pelo que, 
normalmente, há que partir à procura…
E como “procura” é estarmos atentos, ir 
ao encontro e ter vontade, temos de nos 
desacomodar, de ir buscar as energias 
necessárias, para que a acção nasça…
E foi na década que agora termina, que 
este espírito nos levou a aceitar o de-
safio das ENS, do Padre Caffarel, para 
activamente participarmos na Missão 
da Santificação Conjugal, como Res-
ponsáveis de Sector, como ajudantes 
da divisão da Região Porto e mais tarde 
como Responsáveis da Região Porto 1… 
e hoje estamos a meio da Responsa-
bilidade Regional e estamos cansados, 
às vezes pouco animados, preocupados 
pelos grandes desafios que se nos colo-
cam (a instituição Família passa por mo-
mentos determinantes – o divórcio, as 
comunidades da velhice, o desemprego, 
o casamento homossexual, as uniões 
sem compromisso, o monoparentismo, 
etc.), mas sem descanso, à “procura”… 
porque hoje, é esta a nossa Missão.
Obrigado ao Padre Caffarel, à Supra Re-
gião Portugal e a todos os casais que 
como nós acreditam que vale a pena lu-
tar para ser feliz nesta instituição que é 
a Família. Bem hajam, porque estamos 
felizes convosco.

Isabel e Gonçalo Soares
Casal Responsável da Região Porto 1
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São e Duarte Matias  
Casal Responsável da Província Centro 

Com todos os Casais e CE da Província 
Centro queremos servir a verdade. 

O Mundo com frequência faz atropelos 
á verdade. Somos, por isso chamados 
a ser sinal e testemunhar a verdade de 
Deus que liberta. 

Em (João 8:32), “conhecereis a verdade 
e a verdade vos libertará”

A Palavra de Deus é verdadeira, inde-
pendentemente de nossa adesão ou 
rejeição. Deus criou-nos livres. Livres 
e responsáveis, procuramos pelo co-
nhecimento da verdade chegar ao 
amor que se torna serviço aos outros. 
Queremos, deixar aqui a nossa palavra 
de agradecimento ao casal Mª José e 
António Rocha, que terminaram o man-
dato de Casal Regional Centro Interior. 
Amaram a verdade e serviram por 
amor. Serenos e amigos passaram 
o seu testemunho de serviço da Re-
gião à Isabel e ao To Zé Marques. 
Anunciar Jesus Cristo a todos sem ex-
cepção é responsabilidade nossa, seus 
amigos hoje. As ENS têm uma propos-

Província
Centro

ta concreta para oferecer aos casais:  
“Ajudar os Casais a caminhar para a san-
tidade. Nem mais nem menos”. Guia 
ENS. Para todos.

Um forte abraço,������

2º COLÉGIO DA PROVÍNCIA CENTRO

Decorreu, no passado dia 1 de Maio, o 
2º Colégio da Província Centro, que desta 
vez teve lugar na Região Centro Sul (RCS).  
Tivemos a oportunidade de acolher, 
conjuntamente com os casais responsá-
veis dos sectores desta região, o casal 
provincial, os casais responsáveis das 
regiões Centro Interior e Centro Litoral, 
os responsáveis dos sectores que fazem 
parte destas regiões e o nosso casal su-
pra-regional, casais RECIP e CE.
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O dia começou com a oração orientada 
pelo P.e Leonel Baptista, Conselheiro 
Espiritual da RCS (onde construímos o 
puzzle que partilhamos na foto), a que 
se seguiu a visita ao Centro de Interpre-
tação da Batalha de Aljubarrota (CIBA).  
Além da visita ao espaço físico onde terá 
decorrido a batalha, o CIBA disponibiliza 
aos visitantes um espectáculo multimé-
dia que é um bom veículo para conhecer 
e compreender o contexto histórico que 
esteve na origem da mesma. O espec-
táculo permite também compreender 
melhor o papel fundamental do Con-
destável, o modo como aquele homem 
de Fé se entregou nas mãos de Maria e 
lhe confiou a difícil tarefa que tinha pela 
frente. D. Nuno Álvares Pereira foi re-
centemente canonizado e ali podemos 
entender como, com uma grande Fé, o 
impossível se tornou possível. Ali somos 
confrontados com a nossa dificuldade 
para confiar e nos entregarmos também 
nas mãos de Maria quando as nossas 
tarefas nos parecem batalhas impossí-
veis. Foi uma visita muito interessante, 
que recomendamos a todos, até aos de 
mais longe, pois fica perto de Fátima.

Depois do almoço, no Centro Pastoral 
de Aljubarrota (que se situa na vila de 
Aljubarrota propriamente dita), a Isabel 
e o Paulo Amaral, com a enorme dispo-
nibilidade para se entregarem à missão 
a que foram chamados, explicaram as 
principais características e linhas orien-
tadoras do novo modelo de formação 
proposto pelo movimento, que já está a 
ser implementado e que, para dar frutos, 
necessita da disponibilidade e do bom 
acolhimento de todos os equipistas. 

Carmo e António Pedro RCS

OBRIGADO SENHOR

A nossa vida é como um tecido no qual 
podemos seguir um pequeno fio que 
aparece e desaparece de forma irregu-
lar, para reaparecer e finalmente seguir 
uma linha recta a que damos o nome 
de linha do chamamento do Senhor. 

Não deve ser por princípio ou por dever 
que nos comprometemos. A questão 
que o Senhor nos coloca no Seu apelo 
à missão é sempre uma questão reala-
cionada com o amor.

A responsabilidade dentro do movi-
mento é um compromisso que deve ter 
origem no reconhecimento do amor do 
Senhor por nós. 

Foi neste contexto que há quatro anos 
assumimos a responsabilidade de Casal 
Regional da Região Centro interior.

Esta experiência vivida em equipa alar-
gada, reforçou ainda mais a partilha, 
a oração, a reflexão, enriqueceu-nos e 
ajudou-nos a crescer em casal com ou-
tros casais e na comunidade.
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São passados quatro anos, é chegado 
o momento de passarmos a nossa res-
ponsabilidade de casal responsável da 
Região Centro Interior.

Não é uma despedida pois continuare-
mos a caminhada na nossa Equipa de 
Base Fundão 1, Sector do Fundão. 

Neste momento queremos agradecer 
a todos os que nos acompanharam e 
tornaram possível com a sua dedicação, 
despreendimento, compreensão e ale-
gria a concretização deste projecto: 

•  Casais das Equipas: Supra Região, Pro-
víncia e Regional. 

•  Um apreço especial às Equipas dos 
Sectores da Covilhã, Fundão e Guarda 
que ao longo destes anos, através da 
sua dedicação e colaboração nos im-
pulsionaram a darmos sempre mais e 
melhor.

•  Um agradecimento aos Conselheiros 
Espirituais da Região que tão genero-
samente acolhem e aconselham os 
nossos casais.

•  Aos casais das equipas de base da Re-
gião Centro Interior, um sentido bem 

haja pelo seu testemunho, compre-
ensão e amor que sempre nos soube-
ram transmitir.

•  Á Isabel e Tózé Marques, novo casal 
Responsavel Regional também o nos-
so agradecimento pelo Sim generoso 
ao serviço da Região.

Continuamos ao serviço. Contai com a 
nossa amizade e oração.

Novos percursos nos esperam. É com 
muita alegria e enriquecidos pela vi-
vência destes quatro anos que continu-
aremos disponíveis para servir o Senhor. 
Não podemos terminar sem expressar 
quanto foi gratificante esta experiência, 
se a não partilhássemos faltaria algo da 
nossa verdade interior.

Obrigado Senhor.

Maria José e António Rocha

A questão que o Senhor nos 
coloca no Seu apelo à missão 
é sempre uma questão relacio-
nada com o amor.

Sector da Guarda Sector do Fundão e Covilhã
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Teresa e Rui Barreira  
Casal Responsável da Província Lisboa 

Caros equipistas,
A análise do fenómeno do divórcio foi o 
tema do estudo “Divórcio: Factos, Cau-
sas e Consequências”, levado a cabo 
pelo Institut Vanier de la famille (Cana-
dá), o qual apresenta várias conclusões. 
Fazem parte do rol de consequências do 
divórcio o risco aumentado de pobreza 
e o risco aumentado de problemas nos 
filhos de pais divorciados. Sendo vá-
rios os factores, que contribuem para 
um aumento dos divórcios: o individu-
alismo crescente e a dessacralização 
ou secularização do matrimónio, pois 
“para muitos, o casamento tornou-se 
uma escolha individual em vez de um 
pacto diante de Deus e essa mudança 
contribui para a aceitação da sua natu-
reza temporal”. O matrimónio que era 
visto como uma instituição assente na 
responsabilidade mútua, passa a ser 
visto como efémero. O ataque à família 
a que vimos assistindo, inserido numa 
tentativa concertada de transformação 
das mentalidades terá no futuro conse-
quências devastadoras. Neste inicio de 

Província
Lisboa

caminhada em equipa, reflectamos na 
nossa responsabilidade na construção 
da sociedade à luz do Evangelho.  

Rui e Teresa Barreira
Casal Responsável da Provícia de Lisboa

 

 
Grandes mudanças, desafios e exigên-
cias ocorreram nas nossas vidas nestes 
4 anos como responsáveis de Lisboa. 
Mas olhando para traz, podemos di-
zer que os grandes “ganhadores” de 
todos estes trabalhos fomos nós. Por-
que tivemos, desde o 1º momento, a 
certeza de que esta era a vontade de 
Deus para nós e porque, firmes nessa 
certeza, intensificámos a nossa vida de 
oração, procurando juntos ser coerentes 
com a nossa fé. Porque trabalhámos 
lado a lado, distribuindo tarefas, colma-
tando erros e fraquezas um do outro, 
alegrando-nos com os pequenos suces-

Rita e Pedro Cabral
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sos e encorajando-nos nas decepções. 
Porque fomos sempre suporte um do 
outro. Porque tivemos o privilégio de 
trabalhar com casais fantásticos, que 
nos deram exemplos de fé e genero-
sidade e que foram presença de Deus 
na nossa vida. E agora, terminada esta 
missão, certamente com muitas falhas 
e imperfeições mas na qual pusemos 
toda a nossa vontade e os nossos fra-
cos saberes, pudemos dizer de cons-
ciência tranquila: “Somos servos inú-
teis, fizemos o que devíamos fazer”. 
   

Em Março de 2006 os nossos amigos 
Milú e Luís Henriques (ex RR Ribatejo-
Oeste) telefonaram-nos a marcar “um 
café”… assim começou a nossa aven-
tura de casal regional Ribatejo-Oeste, 
em Junho de 2006. Ao fim de 4 anos 
está na hora de dar lugar a outro “vi-
nhateiro”. É já com saudade que no 
ENR iremos passar a Região à Fátima 
e ao Eduardo Frutuoso, da Torres 12. 
Bem hajam por isso. Foram 4 anos 
atribulados nas nossas vidas, mas 
muito estimulantes e ricos. Participar 
nas orientações do Movimento, tra-
balhar em equipa na concepção, pla-
neamento e realização dos encontros 
nacionais criou um espírito de cumpli-
cidade com os outros casais muito for-
te. Uma palavra de reconhecimento a 

quem nos apoiou neste serviço ao Mo-
vimento: Ana e Vasco Varela e agora a 
Isabel e o Paulo Amaral. Aos casais do 
Colégio da Supra-Região, aos ex-casais 
regionais, aos casais dos sectores que 
constituíam a Região pelo carinho e 
apoio sempre demonstrados ao lon-
go deste 4 anos. À nossa equipa de 
base, Torres 8, pelo entusiasmo, in-
centivo e disponibilidade com que nos 
brindaram desde que assumimos este 
serviço, o nosso muito obrigado. Não 
queremos terminar sem agradecer, de 
uma forma muito especial, ao nosso 
Conselheiro Espiritual, Pe. Mota, pelo 
apoio sempre amigo, durante os quais 
atravessou uma fase complicada da 
sua vida, problemas de saúde. Mesmo 
assim, não deixou de ser exemplo no 
testemunho de Esperança e Fé, com 
uma grande confiança no Senhor.

Sempre que um casal termina uma 
missão no movimento assistimos a 
testemunhos que nos interpelam a 
nos dispormos para o serviço. Aos ca-
sais que agora cessam a sua missão 
enquanto Responsáveis Regionais de 
Lisboa 1 e Oeste, o nosso agradeci-
mento e aos novos bem hajam por 
aceitarem este desafio.

19

Maria João 
e João Quintella

Fátima e Eduardo
(Torres Vedras)

Hélia e Rui R Pinto



20 21

VIDA DO MOVIMENTO

Realizou-se no passado dia 5 de Junho 
um Encontro das Equipas de Nossa Se-
nhora de Lisboa no Colégio S. João de 
Brito, dedicado ao Tema: “Educar hoje: 
a Família, a Escola e a Sociedade”; 
que contou com a participação do sau-
doso Sr. D. Tomaz Silva Nunes, Presi-
dente da Comissão Episcopal da Educa-
ção Cristã e CE da RL 2, que deixou um 
excelente testemunho sobre a impor-
tância da Educação nos tempos actuais 
para os valores cristãos na Família e na 
Escola. O 1º Painel foi moderado pelo 
Casal Teresa e Eurico Ferreira, que fize-
ram uma introdução sobre as diversas 
potencialidades da família. Maria João 
Ataíde deixou um testemunho sobre 
como deve ser encarado o despertar 
religioso nas crianças numa cultura 
adversa. Teresa Araújo Neves falou da 
importância da autoridade na educa-
ção e Cristina Sá Carvalho abordou o 
tema “Educação para a Sexualidade”. A 
concluir o Painel o Casal Lopes Cardoso 
deixou uma mensagem notável sobre 

a Evangelização da Sexualidade tendo 
por base a Encíclica “Deus é Amor”. O 
2º Painel do Encontro dedicado às Re-
lações: Família–Escola–Sociedade, foi 
moderado pelo Casal Leonor e Pedro 
Aguiar Pinto. O Casal César das Neves 
enfatizou a importância do reforço da 
ligação da família com a escola. O Pe. 
Domingos de Freitas sj, deixou um ex-
celente testemunho sobre a influência 
decisiva da escola na concretização das 
transformações necessárias na socie-
dade. Encerrou o Painel o Casal Paula 
e José António Silva e Sousa com uma 
intervenção sobre os equilíbrios neces-
sários entre a família e o trabalho no 
século XXI. O 3º Painel do Encontro foi 
dedicado à importância da formação 
nas ENS com a participação do Casal Su-
pra Regional. Os Casais das ENS têm um 
dever de entreajuda aos outros Casais, 
mas para poderem comunicar precisam 
de ter formação sobre os carismas do 
Movimento.

Francisco e Graça Sousa Soares
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Rita e David Duque
Casal Responsável da Província Sul e Ilhas

Província
Sul e Ilhas
Mais uma ano que se inicia e em que 
desejamos caminhar na Verdade de 
Cristo, apoiando-nos muito neste nosso 
querido Movimento que nos “legou” o 
Pe. Caffarel. Mais uma ano de activida-
des ENS, que nos vão ajudar neste ca-
minhar em verdade, rumo à santidade, 
aprofundando o sacramento do matri-
mónio, para melhor o testemunharmos 
na nossa vida quotidiana.

Neste nosso “cantinho” da PSI, continu-
amos com as partilhas/apresentação 
de mais duas das quatro Regiões da 
Província Sul e Ilhas. Desta feita, a Re-
gião Açores e a Região Algarve.

REGIÃO MADEIRA
Realidade Insular

Somos poucos. Mas íamos acrescentar, 
poucos, mas “resistentes”. Imodéstia, 

nem tanto. Senão vejamos, para que 
“sobrevivamos”, isolados no meio do 
Atlântico, com mares quase sempre al-
terosos, vulcões e terramotos, chuvas e 
ventos ciclónicos, temos de ser, neces-
sariamente, muito fortes e persistentes 
para vencer as vicissitudes que se nos 
deparam no dia a dia.

Mas DEUS, sempre presente, envia-nos 
o ESPIRITO SANTO que nos ampara nas 
nossas dificuldades... Este mesmo ESPÍ-
RITO que, um dia já distante, também 
inspirou o Pe. Caffarel para que “inven-
tasse” as ENS que, alguém, igualmente 
“tocado” fez chegar à nossa terra. Pri-
meiro à Ilha de S. Miguel, a seguir à Ilha 
Terceira, mais tarde ao Faial e depois 
a S. Jorge. De momento as ENS estão 
apenas em S. Miguel e Terceira com os 
Sectores Açores Oriental e Centro. No 
Faial e em S. Jorge, o Movimento dei-
xou de ter equipas. 

No Sector Açores Oriental há 9 Equipas. 
Algumas, com muitos anos de activi-
dade, têm-se vindo a “reforçar” com 
novos casais, mas não tanto quanto 
desejaríamos nem quanto seria vanta-

Maria Valentina e 
António Nascimento
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joso para as mesmas. Uma “lufada” de 
ar fresco é sempre benéfica. Para quem 
está e para quem chega. Aqui se deve 
a acção dinamizadora da Guida e do Eli-
seu Silva e da Ana Margarida e Mário 
Jorge, responsáveis de Sector,que sou-
beram, dando o exemplo da sua própria 
Equipa de base, transmitir o valor e a 
necessidade do reforço e da renovação.

O Sector Açores Centro tem em activi-
dade 17 Equipas. As EJNS têm também, 
neste momento, 3 equipas na Ilha Ter-
ceira.Neste Sector o trabalho da Luisa 
e do Rui Meireles teve consequências 
muito positivas. O anterior CRS – Gina 
e Anselmo Barcelos – soube “recrutar” 
novos casais no Movimento dos Cursi-
lhos de Cristandade, mediante o bom 
relacionamento dos dois Movimentos, 
levando as ENS a muitos meios rurais. 
Praticamente a toda a Ilha Terceira. A 
Lucelinda e o José Olívio com o seu di-
namismo e eficiência tem dado conti-
nuidade ao crescimento e consolidação 
das ENS neste Sector. 

Tenciona-se e nisso temos vindo a tra-
balhar – e a rezar – expandir as ENS às 
Ilhas de Sta. Maria, Pico e Flores, não 
descurando, naturalmente, a Ilha de S. 
Miguel... Não têm sido fáceis os con-
tactos, nem animadores os resultados... 
Mas há que persistir... 

A participação entusiástica de quatro 
jovens padres, vindos da Ilha do Pico, 
no ENCE, deu-nos uma grande alegria 
e a certeza de que o Pico não só foi 
distinguido como uma das “Sete Mara-
vilhas de Portugal”, como também vai 
ser escolhido por MARIA como uma das 

“Nove Maravilhas dos Açores”, onde, 
em breve, se entoará o cântico “MAG-
NIFICAT” cantado por equipas de casais 
picoenses...

Estamos cheios de ESPERANÇA, nesta 
hora de passar o testemunho. Com o 
novos Regionais (Gina e Anselmo)e 
o seu CE, Pe. Gregório Rocha, temos 
uma NOVA ESPERANÇA. As ENS vão 
crescer nos Açores em quantidade e 
sobretudo em qualidade. São os nossos 
votos para o ano pastoral 2010/2011 e 
para os que aí vêm.

REGIÃO ALGARVE

A região Algarve acolheu as Equipas 
de Nossa Senhora como movimento 
de Igreja para caminhar para Deus, em 
casal e em equipa. A sua caminhada 
tem sido lenta mas segura, nisso se 
manifesta o seu testemunho de reuni-
rem com regularidade para rezar e par-
tilhar entre eles e com a comunidade a 
Palavra e o Amor de Cristo.

A região Algarve divide-se em dois 
sectores, o Barlavento Ocidental (an-
teriormente Sector de Faro) que vai 
desde Faro até Sagres, e o Barlavento 
Oriental (anteriormente Sector de Ta-
vira), abrange a área geográfica desde 
Olhão até Vila Real de Santo António. 
Hoje, conta com 9 equipas, com pers-
pectivas de ser aumentado.

Ilda e Frederico Vieira 
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No Barlavento Ocidental, o movimen-
to está menos dinâmico, esperamos 
que esta fase seja rapidamente ultra-
passada através da formação de no-
vas equipas, com casais mais jovens 
e noutras paróquias, procurando-se 
também motivar as existentes. Este 
Sector tem 8 Equipas.

Os casais das equipas mais novas têm 
idades entre os 25 e os 35 anos, os 
casais das equipas mais antigas são 
de faixa etária mais elevada, é nes-
ta diversidade de idades, experiência 
de vida no movimento e de vida con-
jugal, que nasce o amor, e cresce a 
nossa Fé na caminhada para o Senhor. 
É importante que os casais ENS tes-
temunhem a espiritualidade conjugal 
apoiadas no tripé do amor de Deus, da 
Família e da Fé.       

O sector Barlavento Oriental tem 
como objectivo no próximo ano levar 
a palavra de Deus ao interior algarvio, 
e ao mesmo tempo divulgar o espírito 
das equipas de Nossa Senhora. Nesse 
sentido e a convite de alguns sacerdo-
tes já iniciou essa divulgação.

É nossa preocupação e desafio, como 
CR, ajudar ambos os sectores a ca-
minhar para o desenvolvimento das 
equipas, desenvolver a teia de amor 
que as liga na partilha, no espírito da 
entreajuda aos casais e ao crescimen-
to da Fé em Deus.

É importante que os casais ENS  
testemunhem a espiritualidade 
conjugal apoiadas no tripé do  
amor de Deus, da Família e da Fé.

© ANA LÚCIA PINHO
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Guida e Luís Costa 
Casal Responsável da Província África

Província
África

A missão a Moçambique tinha como 
objectivos a comunhão com a Igreja de 
Moçambique, o convívio com os respon-
sáveis de sector, com os casais e suas 
famílias, com os conselheiros espirituais, 
a expansão e a formação de quadros.
A equipa de missão foi constituída 
pelo Sr. Dom António Francisco, Bispo 
de Aveiro, nosso conselheiro espiritual, 
pelo casal Agostinha e Manuel Carva-
lho, pelo casal Mafalda e Pedro Figuei-
redo e por nós. Foi uma equipe fantásti-
ca, a todos o nosso muito obrigado pela 
dedicação, sabedoria e amor que tem 
às Equipas. 
Moçambique é um país lindíssimo, 
onde fomos encontrar um povo dócil, 
amigo, acolhedor, muito bem-disposto 
que desde que chegámos ao aeropor-
to internacional de Maputo até que 
regressámos a Portugal sempre nos 
acolheu como irmãos. Sentimo-nos em 
casa, sentimo-nos em família, sentimo-
nos entre irmãos.

Junto com o nosso testemunho estão os 
dos casais que fizeram parte da missão 
Moçambique 2010, bem como o do 
conselheiro espiritual da Região Mo-
çambique, Padre Eduardo.

Guida e Luís
Casal Responsável da Província África.

Missão Portuguesa - Moçambique 2010

O Henriques partiu para o Pai,  
já não teve tempo de dar o seu  
testemunho sobre a missão para 
ser publicado nesta carta.
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Estávamos à espera do testemunho da 

Fernanda e do Henriques sobre a Mis-

são Moçambique 2010, o qual na última 

semana de Setembro nos foi prometido 

pelo Henriques que o enviaria dentro de 

dias. No dia 28 de Setembro, o Henri-

ques quando se dirigia para o trabalho 

sentiu-se mal. Ainda teve tempo para 

chamar a Fernanda, mas já não recupe-

rou e veio a falecer hoje (dia 2 de Outu-

bro) de madrugada. O Henriques partiu 

para o Pai, já não teve tempo de dar o 

seu testemunho sobre a missão para ser 

publicado nesta carta, mas nós sabemos 

o quanto amava o movimento, o quanto 

se dedicou à sua expansão em terras de 

Moçambique, o quanto se disponibiliza-

Henriques e Fernanda

va para com a Fernanda percorrer mi-
lhares de quilómetros pelo seu país ao 
fim de semana e nas férias para levar 
as Equipas de Nossa Senhora a todos os 
casais moçambicanos. Tivemos o privi-
légio de viver com a Fernanda e com 
o Henriques esta missão, desde a sua 
preparação que se iniciou em Outubro 
de 2009 até à sua realização. Fomos 
testemunhas de quanto era um ho-
mem respeitado e amado pelos casais 
e conselheiros espirituais da região de 
Moçambique, a começar na equipa da 
região e no Padre Eduardo, conselhei-
ro espiritual desta equipa. Henriques, 
deixaste um vazio nos nossos corações, 
deixaste muita saudade. Que descanses 
em paz. Até sempre. 

Até sempre  
Guida e Luís

Um novo Pentecostes para as ENS 
da Região Moçambique!

A visita da Missão Portuguesa a Moçam-
bique de 03 a 17 de Agosto, constituiu 
para todos os equipistas um autêntico 
Pentecostes pois deu um novo alento a 
todos os sectores da Região.
Os encontros que antecederam a visita 
mostravam a expectativa e angústia da 
parte dos intervenientes: por parte da 

Padre Eduardo Cumba
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Equipa da Província era notória a ânsia 
de visitar e dar o melhor testemunho 
da vivência da espiritualidade conjugal 
de cada casal e da parte da Equipa da 
Região, a ânsia de receber condigna-
mente os hóspedes que impelidos pelo 
espírito missionário renunciaram às fé-
rias para juntar-se aos seus irmãos na 
fé e ajudá-los no caminho da busca de 
felicidade autêntica.
A catarse e emoção deu-se no lido dia 
03 de Agosto, quando a Missão chegou 
a Maputo. Era a realização das promes-
sas, espontaneamente se formou uma 
única Equipa, fruto de laços de fé no 
mesmo Senhor, da mesma língua e do 
mesmo ideal. Nesse dia, o Senhor infun-
diu em todos a sua graça de tal modo 
que cada momento era vivido com uma 
extraordinariedade e alegria ímpar.
Os Sectores visitados, não deixaram em 
mãos alheias suas expressões culturais 
características, manifestando a unidade 
da Igreja na diversidade dos povos, tan-
to na maneira de receber os hóspedes 
assim como na celebração da fé que se 
converteu num autêntico Pentecostes 
em que o Espírito Santo derramou os 

VIDA DO MOVIMENTO

seus dons e deu a cada um a graça de 
ser testemunha do amor de Deus na 
sua vida.
Apesar da agenda ter sido bastante 
preenchida e às vezes a formação ser 
dada à noite, não faltou vigor, sabedo-
ria, comunhão de ideias e de sentimen-
tos por parte da Equipa Provincial, claro 
sinal de que o Senhor não priva de sua 
graça, a todos os que confiam n`Ele. Ao 
final da formação como uma espécie 
de ´coroação` do dia, não faltava a voz 
do Sr. Bispo D. António que encantava 
com suas palavras sábias e exortava a 
todos para que permanecessem fiéis a 
Deus e ao carisma das Equipas e des-
sem o seu melhor testemunho num 
mundo que sistematicamente ́ agride` à 
dignidade da família e promove a men-
talidade anti-vida subvertendo seus au-
tênticos valores.
Com o final da Missão Portuguesa a Mo-
çambique, a satisfação por ver os objec-
tivos alcançados era enorme. Uma Nova 
Missão iniciou, a interna, na qual se pro-
pôs a cada um o caminho do aprofun-
damento da espiritualidade conjugal, da 
formação permanente e fidelidade ao 
carisma, confiando a Maria os desafios 
do futuro. Na hora do adeus, o desafio 
que ficou para os membros da Região é 
de renovar sempre o compromisso feito 
para que a semente lançada germine e 
dê frutos abundantes que Deus espera. 

Pe. Eduardo Manuel Chali Cumba
Conselheiro Espiritual da Região Moçambique
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A MISSÃO MOÇAMBIQUE 2010 
visitou e conquistou o apoio dos 
Bispos da Beira a Maputo.

Nisso foi importante a participação ple-
na de empatia e autoridade do Sr D. 
António, CE da Missão.

•   Formação e Convívio com os Equipis-
tas de Moçambique

    Do Sul até Massinga, foi dada a pre-
tendida formação de quadros. Os 
equipistas dispensaram-nos manifes-
tações de carinho. Mostraram-se à 
vontade na colocação das dificuldades 
sentidas: as mesmas que as nossas! 
Oração e convívio com muita comu-
nhão e sinceridade. Juntos fizemos 
festa e celebrámos a fé.

•   Põem grande cuidado nas pilotagens. 
São fiéis ao carisma do Movimento. 
São olhados, nas suas comunidades, 
como exemplo. Sobretudo os maridos 
sofrem uma transformação radical de 
comportamentos, e tornam-se agen-
tes da dignificação das esposas e dos 
filhos.

•   Há casais que após viverem juntos 
muitos anos, e já com muitos filhos, 
se submetem a dois anos de cateque-
se para o matrimónio e poderem de-
pois entrar numa equipa.

Agostinha e Manuel Carvalho

•   Estão muito empenhados no serviço 
às Equipas e à Igreja

•   O CE, Sr. Dom António, atribuiu uma 
grande importância ao opúsculo dos 
testemunhos sobre os CEs prestados 
pelas equipas da Região Cascais-Oei-
ras. Foi lendo alguns nas suas diversas 
intervenções, a partir dos quais foi de-
senvolvendo vastas reflexões sobre o 
PAPEL DOS CEs DAS ENS.

Mafalda e Pedro Figueiredo

Foi uma vivencia muito gratificante, 
que ainda agora, passados mais de 2 
meses, estamos a saborear. Sem du-
vida que o Movimento das Equipas de 
Nossa Senhora vai crescer nesta terra 
de boa gente.
Aceitámos este desafio cheios de du-
vidas e sem ter a certeza de estarmos 
à altura do que nos pediam. Gostámos 
muito e fomos assaltados por sentimen-
tos de alegria, dúvida e curiosidade pelo 
que tem acontecido nesta terra e pela 
história deste povo de Moçambique.
Consideramos que a nossa estadia foi 
dividida em duas etapas:
A primeira, de grande espontaneidade e 
festa. Com muita alegria num ambiente 
simples que a proximidade rural propor-
ciona. Sem complexos e unidos por sen-
timentos comuns de partilha e amizade 
espontânea.
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Lembro com saudade aquele momento 
de partilha no final da Eucaristia no dia 
3 de Agosto primeiro dia em terras de 
Moçambique:
Estávamos na Beira depois de uma 
longa viagem decidimos ir à missa por 
sugestão do padre Eduardo. No final da 
missa o Padre Macieira chamou-nos ao 
altar para partilharmos com quem esta-
va presente, o que estávamos a fazer ali. 
Apresentámo-nos, cantámos os para-
béns a uma jovem ali presente, visitá-
mos o seminário e no final combiná-
mos juntar-nos depois do jantar para 
conversar sobre as equipas. Foi muito 
interessante porque tudo isto aconteceu 
sem ser planeado, a meio da semana e 
numa Igreja onde estava presente um 
grupo de jovens.
Nunca iremos esquecer a missão de 
Guiua, com os catequistas a dar um ano 
da sua vida para depois irem dar teste-
munho nas suas terras.

A segunda, mais cosmopolita e de gran-
de densidade proporcionada pelo am-
biente de grande cidade que se vive na 
região do Maputo.
Em todos os quadrantes e a todo o mo-
mento somos confrontados com um 
passado comum que nos é impossível 
desligar e que nos cria sentimentos de 
grande união e proximidade.
Para nós foi uma experiencia muito gra-
tificante que serviu para alargar a nossa 
visão do mundo que nos rodeia. 
Lembramos de um modo muito terno a 
visita à obra dos padres Orionitas - a dá-
diva aos abandonados com problemas e 
o amor e dedicação a estes.
Para terminar gostaríamos de referir 
que as equipas que acompanhámos fo-
ram para nós fonte de aprendizagem e 
verdadeira escola de amizade. Foi mui-
to bom ouvir e partilhar com o resto da 
equipa. Estamos seguros que ficámos 
mais ricos depois desta missão.
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Senhor, Tu, que sendo Deus, 

quiseste fazer-Te homem, um de nós, 

para que todos tivessem acesso ao conhecimento do Pai. 

Tu, Senhor, que passaste a vida a fazer o Bem, 

que por Ti vieste remir o pecado dos homens, 

segundo a vontade de Deus Pai. 

Tu, Senhor, sofreste e sofreste até à morte de cruz,

para que nós tivéssemos acesso à Vida eterna, 

conforme atesta a Tua Ressurreição que precede a nossa. 

Sofreste, Senhor, e sofreste como homem, 

com todas as dores que este sentiria. 

E, como homem que eras, foste tentado a pedir ao Pai: 

“Se for possível afasta de Mim este cálice, 

mas faça-se a Tua e não a minha vontade” ! 

O sofrimento, Senhor, é intrinsecamente perverso, 

o homem está muito mal preparado para ele, 

e ainda mais para o oferecer em favor dos outros

ou, sobretudo, em amor profundo por Ti, Senhor. 

Tu foste e continuas a ser um exemplo para nós!

Sendo Deus, quiseste sofrer e morrer como homem.

Hoje, Senhor, em que o sofrimento físico chegou até mim,

e em que o sofrimento físico não é o mais doloroso,

quereria ser como Tu, sofrer e morrer pela salvação dos homens,

mas, Senhor, sinto-me e sou muito fraco,

muito agarrado aos meus (família, amigos, circunstâncias várias).

“Se for possível afasta de mim este cálice”!

E faz-me entender que não se faça o que eu quero,

mas sim a Tua vontade.

Breve oração  
sobre o sofrimento
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Novembro, 6 e 7
Encontro de Equipas em Comunhão, Província Norte

Novembro, 13 e 14
Encontro de Equipas Novas, Província Norte e Centro
Encontro de Equipas em Caminhada, Província Lisboa

Novembro, 20 e 21
Encontro de Equipas em Caminhada, Província Norte

Novembro, 27 e 28
Encontro Nacional de Responsáveis

Fevereiro, 26 e 27
Encontro de Equipas em Caminhada, Província Centro

Próximas actividades  
Supra Região Portugal 2010/11

VIDA DO MOVIMENTO
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Os Encontros Internacionais 
das ENS realizam-se cada 6 anos 
e reúnem casais vindos de todo 
o mundo para partilhar a vivên-
cia espiritual das suas equipas, 
os seus problemas e êxitos e 
para ouvir da nova Equipa Res-
ponsável Internacional (ERI) as 
orientações do Movimento para 
os próximos 6 anos.

É desde já que deveremos começar as fazer os nossos planos. O Brasil 
é o país com maior número de Equipas de Nossa Senhora e é um país 
que quase todos nós gostaríamos de visitar. 

Brevemente chegarão a todos informações detalhadas
Rezemos para que este Encontro seja um êxito

Foi assim em Lourdes (1954, 1965, 1988, 2006), Roma (1959, 1970, 
1976, 1982), em Fátima (1993) e em Santiago de Compostela 
(1999). É a primeira vez que se realiza fora da Europa mas será cer-
tamente também assim em...

BRASÍLIA DE 21 A 26 DE JULHO 2012 
TODOS NÓS SOMOS CONVIDADOS!!!

Vamos mobilizar-nos.  
Que a entreajuda esteja presente quando for necessária.

Que cada equipa inscreva pelo menos um casal!

VIDA DO MOVIMENTO
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Mª Carla e Carlo Volpini
Casal Responsável da ERI

Caros amigos,

Por ocasião do encontro de Casais 
Responsáveis Regionais em Roma em 
Janeiro de 2009, colocámos no cen-
tro dos nossos trabalhos uma página 
em branco que desejávamos poder ir 
preenchendo conjuntamente a pouco e 
pouco com as nossas necessidades, as 
nossas exigências, as nossas esperanças 
tendo em vista o próximo Encontro Inter-
nacional das Equipas de Nossa Senhora.
Ficámos então um pouco assustados 
ao constatar que esse espaço perma-
necia desesperadamente em branco, 
à espera dos nossos comentários e 
das nossas impressões. Depois, alguns 
elementos começaram a aparecer…  
a primeira coisa a ser escrita foi o 
local: o Brasil!
Escrever Brasil sobre essa página bran-
ca foi um belo momento. De facto, vi-
ver um Encontro Internacional fora da 
Europa era uma resposta evidente ao 
desejo de muitos de nós! Vai finalmen-
te acontecer.

Editorial da ERI
2010

Iniciámos a nossa marcha sobre este 

caminho que abrimos em conjunto, 

se bem que seja um caminho ainda 

mal definido. O Brasil, ou melhor ain-

da Brasília, cidade no coração desse 

grande país, tornou-se o local concreto 

para onde vão os nossos pensamentos 

quando nos imaginamos de novo reu-

nidos, por ocasião do XI Encontro Inter-

nacional.

O entusiasmo que acompanha esta 

escolha é grande e palpável: todos os 

equipistas olham para este aconteci-

mento como uma bela e interessante 

novidade, mas sobretudo como a oca-

sião de poder dar uma forma ainda 

mais concreta a internacionalidade do 

Movimento.

Se como crentes devemos encontrar-

nos todos na unidade do amor a Cristo, 

alargando sem limites as fronteiras do 
mundo, enquanto equipistas a palavra 
“internacionalidade” deve ter o signifi-
cado de sentirmos que cada país é a 
nossa casa, porque, em cada país do 
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mundo, podemos viver uma reunião de 

equipa com a mesma familiaridade que 

em nossa casa e sentirmo-nos unidos 

na escolha dos Métodos das ENS como 

uma via de santidade.

Mas sobre essa página em branco 

foi traçado um outro sinal impor-

tante: o tema que vai acompanhar as 

nossas reflexões durante todo este En-

contro e que pretende dar sentido pro-

fundo a um versículo evangélico que 

vamos estudar mais de perto (Lc 10, 

(...) viver um Encontro  
Internacional fora da Europa  
era uma respota evidente  
ao desejo de muitos de nós!

27). A ideia deste tema surgiu ao coligir 
palavras soltas ditas ou escritas pelos 
casais regionais em Roma em 2009, 
palavras que hoje nos parece poderem 
ser sintetizadas de forma harmoniosa 
numa frase simples e intensa: OUSAR 
O EVANGELHO
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Ousar: Este verbo ressoou numerosas 
vezes no coração dos que o propuse-
ram e declinaram de diversas formas: 
ousar o amor, ousar a esperança… ter 
a coragem de, etc... À ERI pareceu que 
tudo isso poderia estar contido e re-
sumido na palavra “Evangelho”, que 
contém todo o amor expresso pelo 
Pai que nos dá o seu Filho Único, bem 
como toda a esperança numa Vida 
eterna e num Reino que em cada dia 
se faz história do Homem e ao serviço 
do Homem.
Neste tempo em que vivemos, em 
que com uma intensidade cada vez 
maior nos sentimos desorientados 
e desiludidos perante os aconteci-
mentos que nos rodeiam e que não 
compreendemos, vai surgindo, com 
a mesma intensidade, o desejo de 
afirmar o imenso valor do anúncio do 
Evangelho.

O mundo tem sede de palavras 
capazes:

•   de dar um ideal e uma Esperança 
aos jovens

•   de renovar a confiança nos mais 
velhos

•   de oferecer sonhos aos casais 
jovens

•   de voltar a dar energia aos 
homens cansados e às mulheres 
afadigadas perante as grandes 
dificuldades de hoje em dia

•   de propor relações humanas aos 
que conhecem a dor da solidão

•   de tratar com ternura numerosas 
feridas de amor.

O mundo precisa de ouvir palavras de 
amor e de paz e o Evangelho é para 
nós, crentes e equipistas, essa Palavra 
tão esperada.

Ousar o Evangelho é acreditar que po-
demos dar testemunho de uma vida 
preenchida pela Palavra de Deus.

Ousar o Evangelho é acreditar que 
podemos dar testemunho pela nossa 
vida de todos os dias.

Ousar o Evangelho é acreditar que po-
demos alargar os horizontes espiritu-
ais da nossa civilização.

Aguardamos agora que outros sinais 
sejam escritos sobre essa página em 
branco: os passos dos equipistas do 
mundo inteiro que, dois a dois, se vão 
pôr a caminho de Brasília 2012!

Rome, le 6 mai 2010

34
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Embora sejamos o Casal de Ligação à 
Zona da Eurásia há quase 3 anos, foi 
apenas no mês de Fevereiro do corrente 
ano que tivemos a oportunidade de via-
jar pela primeira vez até à Índia para nos 
encontramos localmente com as Equi-
pas. Que experiência maravilhosa!

A nossa primeira paragem foi em Bom-
baim, uma cidade cheia de vida e de 
cor. Foi nessa cidade que as Equipas de 
Nossa Senhora começaram em 1969. 
Antoinette e Cecil D�Souza foram o pri-
meiro Casal Responsável. Assistiram ao 
crescimento das Equipas na Índia. Em 

1970 os D�Souza foram a Roma para um 

Encontro de Casais Regionais e, na sua 

qualidade de representantes indianos, 

fizeram parte de um pequeno grupo 

escolhido que foi apresentado ao Papa 

Paulo VI pelo Padre Caffarel. Numerosas 

fotografias desse encontro podem ser 

vistas na sala de estar de Antoinette. 

Ao longo dos anos o número de Equipas 

em Bombaim diminuiu, mas, com a aju-

da de Antoinette (actualmente viúva), 

a renovação tem-se feito sentir. Duran-

te a nossa estadia tivemos o privilégio 

de participar numa reunião de Equipa 

As Equipas na  
Região da Índia

Jan e Peter Ralton 
Casal Responsável da Zona Eurásia
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e de testemunhar o seu empenho e a 
sua comunhão fraterna. O padre Gavin, 
filho de Antoinette e Cecil D’Souza, é o 
Conselheiro Espiritual dessa Equipa, que 
mantém 3 dos seus membros iniciais e 
que se propõe criar uma nova Equipa. 
Convidaram um casal jovem para se jun-
tar a eles até que haja casais suficientes 
para formar uma nova equipa.

Partimos depois para Cochim, no estado 
de Kerala, onde nos encontrámos com o 
actual Casal Responsável da Região Ín-
dia, Baby e Rosie, com o Conselheiro Es-
piritual, o Padre Hormis Mynatty, e com a 
Equipa da Região. O Padre Mynatty deu-
nos conta da sua nova missão à frente 
de uma Paróquia. Uma mudança apaixo-
nante para um sacerdote que passou 20 
anos a ensinar estudantes de teologia!

Uma grande parte do dia seguinte foi 
passado a viajar até Trivandrum através 
da bela paisagem da região de Kerala. 
Ao fim da tarde pudemos admirar o 
trabalho da Igreja Católica no Seminá-
rio Maior de Santa Maria Maliankapa 
num campus que acolhe alunos desde 
a pré-primária até ao nível universitário. 
Passámos um serão maravilhoso com 
os equipistas locais, mesmo apesar de 
o diálogo ser por vezes perturbado pelo 
ruído de um festival Hindu. Passámos 
algum tempo com Mathew e Mary Ma-
thew, que foram o primeiro Casal Res-
ponsável na primeira Equipa de Trivan-
drum e que continuam a trabalhar na 
Igreja com casais jovens.

No dia seguinte começámos cedo para 
podermos estar a horas em Alleppey 
para o Encontro Geral Anual da Região 
Índia. Tivemos muita sorte por esta 
Reunião ter sido adiada até que pudés-
semos estar com eles. Foi maravilhoso 
ver o entusiasmo e ouvir os relatos dos 
diversos sectores. Como em muitos ou-
tros locais onde as Equipas existem há já 
algum tempo, tem havido alguma dimi-

36

Foi maravilhoso ver o  
entusiasmo e ouvir os relatos 
dos diversos sectores. (…) 
Têm sido exigentes ao pedir  
a cada equipa que crie uma 
nova equipa.
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nuição no número de equipistas e estão 
a procurar criar novas equipas. Têm sido 
exigentes ao pedir a cada equipa que 
crie uma nova equipa e já têm bons re-
sultados. Procuram activamente formas 
de atrair casais mais novos.

Do ponto de vista das Equipas, o mo-
mento mais clarificador da visita à Índia 
foi uma visita a um bispo local. No de-
correr da nossa conversa, um bispo auxi-
liar disse-nos haver entre 17 e 20 movi-
mentos em cada paróquia empenhados 
em apoiar o trabalho da Igreja. Se dese-
jamos que as Equipas de Nossa Senhora 
sejam reconhecidas, deveremos admitir 
que este nome pode induzir em erro, 
“sendo mais o de uma ordem religiosa 
de freiras e não de um movimento de 

casais”. Mais importante ainda, indicou-
nos que teríamos mais apoio da parte da 
Igreja se conseguíssemos aproximar-nos 
dos casais com menos de 5 anos de ca-
samento. É a única faixa em que a maio-
ria das paróquias procura algum apoio.

Apesar do número comparativamente 
reduzido de equipistas, ficámos impres-
sionados com o entusiasmo dos equi-
pistas indianos durante a nossa breve 
estadia. No regresso a casa, reflecti-
mos sobre a maravilhosa generosida-
de e hospitalidade que demonstraram 
e demo-nos conta do privilégio que foi 
termos conhecido melhor estas pessoas, 
a sua cultura e as orientações para as 
equipas no futuro.
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“A linhagem do Povo de Deus era 
conhecida ... como a linhagem que 
o Senhor abençoou”

Achamos que esta firmação de Isaías 
encontra uma realizaçãoadmirável nas 
ENS. A meio do percurso entre Lurdes 
2006 e Brasilia 2012, aproveitemos o 
tempo que falta para aumentat a nossa 
confiança no Senhor e na sua Miseri-
córdia para nos tornarmos agentes de 
Esperança.

Ser geração escolhida ou ter Linhagem 
abençoada , não é ser melhor que os 
outros ou ter prerrogativas especiais, é 
sim dar continuidade e dar testemunho 
de Cristo RESSUSCITADO.

O caminho que cada um faz com a aju-
da do nosso Movimento tem vindo a 
mostrar-nos que somos de facto a gera-
ção escolhida para grandes feitos.

A Igreja faz-se com cada um de nós em 
cada momento da História.

Não é fácil viver o nosso ideal critão 
quando todos os valores que nos ro-
deiam parecem contrários.

A palavra de Deus consciencializa-nos 
que nós, casais cristãos, somos teste-
munhas do amor de Deus e que a nos-
sa Missão se deve realizar ao serviço do 
Amor e da Caridade, para caminharmos 
para a santidade.

A santidade começa na fé profunda e 
sincera e tem a sua expressão prática 
na caridade. 

Só assim é que pode nascer um dese-
jo autêntico de partirmos em Missão. 
como o Padre Caffarel sempre dizia .

Sem a motivação da caridade, a Missão 
reduz-se apenas a um programa, talvez 
até a uma estratégia, que de forma al-
guma nos conduzirá à santidade.

Não é aquele Amor abrasador de que 
tantas vezes o Senhor nos fala e que 
ELE próprio sentiu por nós e que por nós 
deve ser exprimentado.

Caminhar na exigência para a Santida-
de, leva-nos a ser audazes, fortalecidos 
pela Esperança, tornando-nos capazes 
de abraçar com amor e entusiasmo 
este projecto de uma nova evangeliza-
ção do amor. 

Caminhamos
na Esperança

Tó e Zé Moura Soares  
Casal Responsável das Equipas Satélite
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Ver com os olhos de Cristo, escutar-
com os ouvidos de Cristo, mas sobre-
tudo julgar com o coração de Cristo, 
que será um coração que “VÊ”, é sem 
dúvida uma tarefa ousada, como diz 
Bento XVI em Deus Caritas Est ...”Este 
coração vê onde há necessidade de 
amor e actua em consequencia...”

Mudar o coração para lutar pela ver-
dade, só é possível com Fé e Confian-
ça sem limites, que nos vêm de Jesus 
Cristo, que nos renova por dentro de 
uma forma vital e nos empurra para 
“Vai e faz o mesmo” Lucas ...

A presença da linhagem do povo de 
Deus na História é para agir e reagir 
com justiça. È ser elemento decisivo 
na transformação da sociedade dos 
tempos modernos para uma socieda-
de mais ao estilo do Reino de Deus. 

Se não for cada um de nós, no seu meio, 
no seu próprio ambiente, a ser testemu-
nha de Cristo, quem o poderá ser?

Contudo, temos de vencer a tentação 
de nos julgarmos seguros e auto-sufi-
cientes com os métodos que usamos.

Usar a humildade para reconhecer que a 
nossa luta será estéril se não assentar na 
verdade, ao recorrer a ELE continuamen-
te., ELE que é a Verdade e a Vida, para 
vencer as injustiças que nascem no co-
ração de todos os homens, será o verda-
deiro Caminho, para fazer nascer a vida e 
“vida em abundância” (Jo, 10, 10)

Depois, tocados pela frase de Isaias, aju-
demos os que caminham a nosso lado, 
que reclamam continuamente por justi-
ça e ajuda, para que todos sem exclusão 

possam ter a dignidade, na liberdade 
que Deus lhes conferiu, ao estarmos 
“preocupados com a totalidade da 
pessoa humana nas suas diversas di-
mensões”. (Bento XVI)

Em Fátima, a 13 de Maio, o Santo Pa-
dre na sua visita pastoral e de peregri-
no depositou toda a humanidade aos 
pés da Virgem, confiando-lhe todos os 
seus filhos. 

Disse ainda a todos os peregrinos que: 
“O acontecimento de Cristo, que é 
força da nossa Fé, varre qualquer 
medo de indecisão, qualquer dú-
vida e cálculo humano (....) mas é 
preciso que estaFé se torne Vida em 
cada um de nós.”

Que os casais das ENS, na diversidade 
das culturas que o nosso Movimento 
abrange, unidos no mesmo espírito, 
mas sobretudo na prática da com-
paixão pelos que sofrem, – doentes, 
desempregados, viúvos e divorciados 
–, sejam testemunho do amor incon-
dicional de Jesus e possam curar todos 
que nos precisam de ajuda.

Sabemos que não podemos dar solu-
ções a todos os problemas do mundo 
mas, pelo menos, devemos estar pron-
tos a ajudar e a oferecer aquilo para 
que estamos vocacionados: O AMOR, 
que é o que nos faz viver em unidade.

Se não for cada um de nós,  
no seu meio, no seu próprio  
ambiente, a ser testemunha  
de Cristo, quem o poderá ser?
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Reuniões internacionais de 24  
de Julho a 3 de Agosto de 2010  
em ESPANHA

Todos os anos se realiza uma reunião 
do Colégio Internacional de Respon-
sáveis das ENS, constituído pela ERI e 
pelos casais responsáveis das onze 
Supra-Regiões do nosso movimento: 
França-Luxemburgo-Suíça, Bélgica, Áfri-
ca francófona, Espanha, Itália, Portugal 
e África lusófona, Estados Unidos, Bra-
sil, América latina, Supra-Região transa-
tlântica e Oceânia.

Este ano a reunião teve lugar em ESPA-
NHA, em Pozuelo de Alarcón, perto de 
MADRID, de 28 de Julho a 3 de Agosto 
de 2010. A equipa Supra-Regional de 
Espanha fez um excelente trabalho com 
o acolhimento e a logística do Colégio 
Internacional. Em Espanha há 918 equi-
pas e ainda 62 novas equipas em pilo-
tagem, agrupadas em 9 regiões.

Antes do Colégio Internacional realizou-
se um encontro da ERI com o casal res-
ponsável da Supra-Região e os casais 

regionais de Espanha (24 de Julho), se-
guido da reunião da ERI preparatória do 
Colégio (24 a 28 de Julho).

Além da ERI e dos 11 casais responsá-
veis pelas Supra-Regiões, participaram 
também no Colégio Internacional os 
casais responsáveis das regiões directa-
mente ligadas à ERI, ou seja, Líbano, Sí-
ria, Alemanha, Polónia, Ilhas Maurícias 
e Canadá, e ainda o conselheiro espiri-
tual das equipas satélites internacionais 
e os conselheiros espirituais das Supra-
Regiões de África francófona, Espanha, 
Portugal e África lusófona, França-Lu-
xemburgo-Suíca, Bélgica e Brasil, e das 
regiões Polónia, Canadá e Síria.

Todos os trabalhos deste Colégio Inter-
nacional assentaram em cinco pilares, 
tendo como temas a família, os jovens, 
o trabalho, a Igreja e o mundo. A inspi-
ração veio da passagem do Evangelho 
de S. João 5, 2-3, que relata a cura do 
paralítico na piscina, junto à porta Pro-
bática de Jerusalém.

Notícias 
da Zona Euráfrica

Maru e Paco Nemésio 
Casal Responsável pela Zona Euráfrica
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Início da animação para o 
Encontro Internacional de Brasília 
em 2012

O XI Encontro Internacional das ENS 
terá lugar em Brasília, de 21 a 26 de 
Julho de 2012.

A ERI decidiu celebrar este Encontro em 
BRASÍLIA, em resposta ao pedido feito 
em Janeiro de 2009 por mais de 80% 
dos Responsáveis Regionais de todo o 
mundo. A sua organização ficou a cargo 
de uma equipa de casais brasileiros, di-
rigida por Graça e Roberto Rocha.

Este Encontro Internacional constitui 
um grande desafio, tanto para a Supra-
Região do Brasil, sobre quem recai a 
responsabilidade do acolhimento e da 
organização, como para as equipas das 
Supra-Regiões europeias que, pela pri-
meira vez na história do Movimento, 
vão sair da Europa para participar num 
Encontro Internacional.

Portanto, é necessário que todos os 
responsáveis do Movimento, desde os 
responsáveis de Sector até à ERI, pla-
nifiquem e ponham em prática novas 
estratégias para motivar a participação 
dos casais e dos conselheiros espirituais 
nesse Encontro único, especialmente os 
das Supra-Regiões dos países europeus.

Passagem de testemunho aos 
casais responsáveis Supra-Regio-
nais de África francófona, Estados 
Unidos, Supra-Região transatlân-
tica e Bélgica

No dia 2 de Agosto de 2010, realizou-se 
a cerimónia de passagem de testemu-
nho a esses casais no final da missa de 
encerramento do Colégio Internacional 
de Madrid.

Foi uma tomada de posse histórica: 
pela primeira vez a responsabilidade da 
Supra-Região da África francófona foi 
assumida por um casal africano, Silves-
tre e Bernardette MINLEKIBE, do TOGO.

Grande crescimento 
das Equipas em Angola

As equipas de Angola, ainda enquadra-
das pela Supra-Região de Portugal e 
África lusófona, estão a crescer muito e 
com grande rapidez.

Carlo e Maria-Carla VOLPINI, casal res-
ponsável da ERI, anunciaram a sua in-
tenção de visitar as equipas angolanas 
em 2011, para apoiar a expansão do 
Movimento nesse país.

Se continuarem a crescer ao ritmo ac-
tual, dentro de poucos anos as equipas 
de Angola constituirão uma nova Supra-
-Região.

© FERNANDO MARQUES
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Letinha e Martinho

“Bendito o homem que deposita a 
confiança no Senhor e cuja esperan-
ça é o Senhor. É como a árvore plan-
tada perto da água, a qual estende 
as suas raízes para a corrente: não 
teme quando vem o calor, a sua fo-
lhagem fica sempre verdejante. Não 
a inquieta a seca de um ano; conti-
nua a produzir frutos.” (Jer. 17, 7-8)

O Senhor cuida de nós e é n’Ele que de-
positamos toda a nossa confiança. Ele 
sabe que é assim. 

Tem sido usual na nossa vida o não di-
zermos “NÃO” aos desafios que o Se-
nhor vai pondo no nosso caminho. Pelo 
contrário, quando Ele nos pede algo 
mais só conseguimos dizer “PRESEN-
TE”. Porém, desta vez, foi muito difícil 
e as dúvidas foram muitas, muitas…É 
que nos nossos 46 anos de casamento, 
o nosso ponto fraco toca precisamente 
neste tema. Ainda não encontrámos o 
total equilíbrio na “gerência” das nos-
sas questões económicas. Se por um 
lado, os netos mais novos acham que 

O lugar do dinheiro e dos  
bens materiais na vida de casal

o avô é muito rico porque é presidente 
de um banco (Banco Alimentar Contra a 
Fome), por outro é costume ouvir o avô 
dizer que se fosse dono de um banco 
iria logo à falência porque a avó dava 
tudo…Enfim, iremos partilhar a verda-
de da nossa vida dando-vos, se calhar, 
um testemunho fraco e turbulento!

Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica 
(2459) que “O homem é o autor, o 
centro e o fim de toda a actividade 
económica e social. O ponto decisivo 
da questão social é que os bens cria-
dos por Deus para todos, cheguem 
de facto a todos, segundo a justiça e 
a ajuda da caridade”. Ao analisarmos 
e meditarmos nestas palavras, acredi-
tamos que de facto somos colaborantes 
na Criação e responsáveis pelos irmãos. 
Por isso temos o dever e a obrigação 
de trabalhar, de preocuparmo-nos com 
os bens materiais não para sermos ri-
cos, mas para pôr a render, no serviço 
aos outros, os talentos que o Senhor 
nos deu. Hoje os dois, reformados, 
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(professora e oficial do exército) te-
mos consciência de que Deus nos per-
mitiu dar o máximo de nós mesmos 
na profissão que exercemos. Vivemos 
a nossa vida com aspirações e ideais 
humanos e cristãos, sabendo prever o 
futuro para nós mesmos e para aque-
les que dependeram de nós, tentando 
ser pessoas responsáveis mas, sem es-
quecer nunca, que somos peregrinos e 
“actores em cena”, que os nossos bens 
são simples meios para alcançarmos a 
meta que o Senhor nos marcou e não 
um fim das nossas vidas aqui na Terra. 

Quando casámos só havia um ordena-
do, porque vivíamos a guerra do Ultra-
mar e nós nem casa podíamos ter nem 
sítio certo para morar (ao fim de 9 anos 
de casados tínhamos pouco mais de um 

ano e meio de convívio juntos). Íamos 

gerindo o nosso dinheiro, pondo tudo 
separadinho em envelopes com muito 
cuidado e nunca nada nos faltou. Tínha-
mos o suficiente. O Senhor tem cuidado 
de nós e deu-nos a estabilidade neces-
sária para ser possível trabalharmos os 
dois e assim pudermos dar melhores 
condições aos nossos filhos. É que para 
nós o dinheiro é necessário e é bom, 
porque é um bem material que nos 
vem de Deus. Sabemos bem que não 
foi a “pobreza” que conduziu Lázaro ao 
céu, mas sim a humildade. Do mesmo 
modo não foi a “riqueza” que impediu 
o rico, mas sim a cegueira que o impe-
dia de ver a Deus e os que precisavam 
dele. Os bens materiais são meios que 
Deus põe à nossa disposição para nos 
desenvolvermos em sociedade com os 
outros. É verdade que somos os admi-
nistradores dos nossos bens, mas te-
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mos a consciência de que é de facto 
por um breve espaço de tempo. E, se 
nos apegamos demasiado às coisas 
que temos e não as pomos também 
ao serviço dos outros, então, passarão 
a ser coisas más porque nos afastam 
de Deus. A nossa passagem pela Terra 
é um tempo para merecer; foi o pró-
prio Senhor que no-lo deu. São Pau-
lo recorda-nos que “não temos aqui 
morada permanente, mas vamos em 
busca do futuro”. Então sim, temos 
de preparar o melhor que pudermos 
a viagem que nos espera e é uma in-
sensatez colocar o coração, feito para 
a eternidade, na ânsia da riqueza e do 
bem-estar material, porque nem a fe-
licidade nem a vida verdadeiramente 
humana se fundamentam neles .“A 
Vida de cada um não depende da 
abundância dos bens que possui” e, 
por isso tudo o que não se constrói so-
bre Deus está falsamente construído. 

Foi pensando desta maneira que cri-
ámos os nossos filhos. Sempre parti-
ciparam na gerência dos nossos bens 
e sabiam sempre com o que podiam 
contar. Havia cumplicidade e verdade 
nas nossas vidas e nunca foram exi-
gentes nem nunca nos deram qual-
quer problema neste domínio. Hoje, 
com as suas vidas construídas, nós 
continuamos atentos, a partilhar, a 
viver com eles aquilo que temos e 
a proporcionar-lhes o melhor de nós 
mesmos. Nunca foi preciso pedirem-
nos nada. O Amor tudo vê!

Tentamos transmitir estes valores 
aos nossos cinco netos. Nunca lhes 
demos prémios pelas boas classifi-
cações. Eles têm, como nós tivemos 
e como têm os seus pais o dever de 
trabalhar não para serem os melho-
res, mas para cumprir as suas obriga-
ções o melhor que possam. Porém, 
além das “coisitas” pontuais, vamos 
ajudando, com autorização dos pais, 
deixando algumas marcas do nosso 
contributo material nas suas vidas. 
Assim, quando entram para a escola 
damos uma semanada que aumenta 
conforme os anos, tendo cada um, 
um porta-moedas na mesinha de 
cabeceira da avó com o seu dinheiro 
que eles vão gerindo e que “exige” 
uma escrita corrente… Aos 18 anos 
abrimos uma conta no banco e a me-
sada passa a ser gerida só por eles. 
Quando vão para o 2º ciclo oferece-
mos um telemóvel cujo carregamen-
to até ao 1º ordenado é da nossa res-
ponsabilidade. Também contribuímos 
para o pagamento de algumas acti-
vidades extra-curriculares e no final 
do Secundário oferecemos a carta de 
condução.

No seio da família mais alargada es-
tamos atentos às necessidades sen-
tidas, contribuindo com o nosso di-
nheiro para as carências e gerência 
das questões familiares. A todos aju-
damos e abrimos a nossa casa sem-

pre com alegria e disponibilidade.
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Depois e sobretudo neste momento 
de crise preocupamo-nos muito com 
aqueles que estão dependentes de nós 
nos seus vencimentos. A todo o custo 
temos de manter o seu justo salário, 
passando nós, se necessário, as priva-
ções que forem precisas.

As nossas preocupações vão também 
para aqueles que estão longe da nos-
sa esfera familiar e de amigos. Preo-
cupamo-nos com os sérios problemas 
do nosso Movimento; contribuímos 
sempre com a nossa quotização que 
está sempre em dia na nossa equipa 
de base e, sempre que participamos 
em qualquer actividade, é nosso lema, 
sempre que possível, dar algo mais do 
que nos é pedido. Damos também a 
nossa contribuição para a nossa Paró-
quia de que somos membros respon-
sáveis e preocupamo-nos muito com 
todos aqueles que passam “fome”. Daí, 
sobretudo por parte do Martinho, todo 
o empenho e disponibilidade no servi-
ço daqueles que pouco ou nada têm. É 
que o desprendimento necessário para 
seguir de perto o Senhor inclui, além 
dos bens materiais, o desprendimento 
de nós mesmos, e esse desprendimen-
to tem de ser efectivo, com resultados 

bem determinados e que não se conse-
guem sem sacrifício.

Finalmente nunca nos preocupámos 
muito em arranjar “dinheiro para a 
velhice”. Nós vamos pondo ao serviço 
dos outros os bens que o Senhor nos 
vai dando, repartindo o muito e o pou-
co e sempre com a certeza de que Ele 
providenciará naquilo que nos faz fal-
ta. Os nossos bens não são para nós o 
objectivo supremo das nossas vidas e, 
por isso continuamos a pedir-Lhe que 
nos dê sabedoria e discernimento para 
continuarmos a saber utilizar com des-
prendimento os nossos bens materiais 
sem esperar qualquer recompensa. E 
se o Senhor permitir que nos falte algu-
ma coisa, pedimos-Lhe e à nossa Mãe 
Santa Maria, que tão bem serviu a Seu 
Filho e a São José, que nos ajudem a 
aceitar tudo com alegria e a continu-
armos a ser felizes na escassez e na 
abundância como temos sido nestes 46 
anos de vida em comum.

VIDA DE CASAL

Os bens materiais são os meios 
que Deus põe à nossa disposição 
para nos desenvolvermos em 
sociedade com os outros.
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P. Armindo Vaz  
Conselheiro Espiritual da Equipa Supra-Regional

Foi acontecimento eclesial e social: 
Bento XVI em Portugal

Registámos na Carta anterior a visita 
do Papa a Portugal. Cumpre-nos ago-
ra deixar o registo do sucesso que ela 
constituiu, medido, não pelos banhos 
de multidão ou pela ampla cobertura 
dada pelos meios de comunicação so-
cial, mas pelos frutos, pelo acolhimento 
dado ao Papa a nível das autoridades 
e do povo, pela transformação que ele 
operou nas mentes e nos corações das 
pessoas, pelas palavras que deixou para 
ulterior aprofundamento.

Numa entrevista à Voz da Verdade, J.-
M. Guénois, do jornal francês Le Figa-
ro, pensa que “esta viagem vai ficar na 
história do papado como um ponto de 
viragem… O impacto foi mundial, pre-
cisamente por causa do contexto e da 
capacidade de resposta do povo por-
tuguês… No fundo, o apelo à missão 
dos cristãos na sociedade lançado por 
Bento XVI em Portugal parece-me algo 
completamente inédito na sua intensi-

A Igreja
é notícia

dade. Não é como um retorno ao pas-
sado, mas como uma redescoberta da 
alegria dos primórdios do cristianismo… 
Esta viagem marca uma recuperação no 
pontificado de Bento XVI…, baseada na 
verdade. A verdade da grandeza da di-
mensão da Igreja”.

Às ENS interessa esta exortação do 
Papa às organizações da pastoral social, 
Fátima:

“As vossas actividades assistenciais, 
educativas ou caritativas sejam com-
pletadas com projectos de liberdade 
que promovam o ser humano, na busca 
da fraternidade universal. Aqui se situa 
o urgente empenhamento dos cristãos 
na defesa dos direitos humanos, pre-
ocupados com a totalidade da pessoa 
humana nas suas diversas dimensões. 
Exprimo profundo apreço a todas as 
iniciativas sociais e pastorais que pro-
curam lutar contra os mecanismos só-
cio-económicos e culturais que levam 
ao aborto e têm em vista a defesa da 
vida e a reconciliação e cura das pes-
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soas feridas pelo drama do aborto. As 
iniciativas que visam tutelar os valores 
essenciais e primários da vida – desde 
a sua concepção – e da família, funda-
da sobre o matrimónio indissolúvel de 
um homem com uma mulher, ajudam a 
responder a alguns dos mais insidiosos 
e perigosos desafios que hoje se co-
locam ao bem comum. Tais iniciativas 
constituem, juntamente com muitas 
outras formas de compromisso, ele-
mentos essenciais para a construção da 
civilização do amor”.

Visita do Papa ao Reino Unido

Do 16 ao 19 de Setembro decorreu a vi-
sita oficial do Papa ao Reino Unido, uma 
peregrinação ao coração da história e da 
actualidade de um povo rico em cultura 
e fé. Seu objectivo principal era pro-
clamar beato o cardeal Newman, cujo 
lema era: “o coração fala ao coração”. A 
mensagem espiritual do grande teólo-
go e homem de Igreja pode-se resumir 
ao “testemunho de que o caminho da 
consciência não é o encerramento no 
próprio eu, mas abertura Àquele que é 
caminho, verdade e vida”. “Pude cons-
tatar como a herança cristã ainda está 
forte e sempre activa em cada estrato 
do tecido social” – disse o Papa, fazen-
do o balanço da sua histórica viagem. 
“O coração dos britânicos e a sua exis-
tência estão abertos à realidade de 
Deus… A mensagem cristã tornou-se 
parte integrante da língua, do pensa-

mento e da cultura dos povos daquelas 
ilhas”. Falando aos educadores, recor-
dou a importância da fé na formação de 
cidadãos maduros e responsáveis. Aos 
adolescentes e jovens propôs não fazer 
escolhas cómodas mas ter em vista a 
“procura da verdadeira felicidade, que 
se encontra só em Deus”.

Carta Pastoral de D. José Policarpo 
à Igreja de Lisboa

É acontecimento eclesial assinalável no 
início deste ano pastoral. No dia 14 de 
Setembro o Senhor Cardeal-Patriarca 
lançou à sua diocese um desafio mobi-
lizador, que quer desencadear um mo-
vimento renovador por meio de uma 
Nova Evangelização (título do denso 
texto). Aos casais das ENS apraz ouvir 
do seu eminente Conselheiro Espiritual: 
“Este “novo ardor” da “nova evangeli-
zação” levar-nos-á a descobrir a Igreja 
toda, em todos os seus membros, como 
protagonistas desse anúncio de salva-
ção, não apenas como executores de 
acções programadas, mas com a ousa-
dia da criatividade… A Igreja, nas suas 
estruturas, não pode ter medo desta 
ousadia da fé e da caridade. Conduzido 
pelo Espírito, cada cristão deve ter a sa-
bedoria e a humildade de situar a ver-
dade das suas intuições em confronto 
com a verdade da Igreja. Quanto maior 
for a ousadia da criatividade, mais se 
exige a humildade da obediência à 
Igreja”.
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Henry Caffarel 
Fundador das ENS

Por todo o lado mentira. À nossa 
volta. Em nós. 

A senhora Y detesta a senhora Z, esten-

de-lhe a mão com um sorriso impecá-

vel. O doutor A passa o tempo a criticar 

o seu confrade B; mas, se o encontrar, 

com que entusiasmo o felicita pelo 

seu sucesso no concurso dos hospitais. 

Olhai para essas pessoas que desfilam 

na Igreja diante da família do defunto; 

ficareis edificados com a sua sincerida-

de... Mentira de palavras, de gestos... 

Vida de mentira. Cada qual representa 

a sua personagem: a mulher perfeita, o 

pai da família numerosa, o braço direito 

do pároco, o patrão social, o cristão de 

ideias largas. Bem aplicar a máscara, 

ajustar bem o disfarce, é com isso que 

se preocupam. 

E os partidos políticos. E a imprensa... 

Quer se trate das últimas greves, da 

guerra da Indochina, do grande pro-

cesso em curso: por todo o lado belas 

palavras, escondendo, muitas vezes, 

Baile
de máscaras

pequenas coisas bem sujas. Mas já nos 

habituámos tão bem a isso que nem 

lhes prestamos atenção. Tão bem habi-

tuados, quer dizer, tão bem contamina-

dos estamos. 

Achais-me pessimista? Utilizai então 

este teste: Durante um dia apenas, es-

forçai-vos por despistar todas as men-

tiras que se escondem nas vossas ati-

tudes, nas vossas palavras, nas vossas 

cartas, nos vossos gestos, nos vossos 

silêncios, nos vossos pensamentos, nas 

vossas orações, para com a vossa mu-

lher, os vossos filhos, a vossa porteira, 

as pessoas que encontrardes, para com 

vós mesmos (porque mentimos tam-

bém a nós mesmos, e não menos do 

que aos outros), para com Deus (para 

quantos cristãos não seria mais leal 

Tornardes-vos verdadeiros  
devia ser a vossa constante  
preocupação quotidiana…
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absterem-se, durante um tempo, como 
Péguy, de recitar o Pai Nosso, por causa 
dessa “que seja feita a vossa vontade” 
desmentido pela sua vida quotidiana). 
Se não ficardes horrorizados à noite, no 
fim desse dia, é porque sois um san-
to, a menos que não sejais um cego. E, 
nesta segunda hipótese, o vosso caso 
é grave. 

Tornardes-vos verdadeiros, devia ser 
a vossa constante preocupação quo-
tidiana... 

Tendes uma boa ajuda para isso, se se-
guirdes lealmente as regras das Equi-
pas. Se, durante a troca de impressões, 
cada um exprimir com toda a simplici-
dade o que pensa, se confessar o que 
ignora, se pedir a resposta a uma per-
gunta que se põe a si mesmo, se reflec-
tir com todos na maneira de traduzir na 
sua vida a verdade melhor compreendi-
da, não tardará a tornar-se verdadeiro. 
Se a vossa oração na reunião mensal 
for outra coisa além de uma boa disser-
tação, se traduzir, em algumas palavras 

despojadas de eloquência, de literatura, 
e como se estivesse só diante de Deus, 
um pensamento, um desejo, um sen-
timento profundo da alma, tornar-vos-
eis verdadeiros. Se cada um praticar 
lealmente aquilo a que chamamos a 
partilha (Lembrai-vos do texto da Car-
ta “Depois, cada casal diz com toda a 
franqueza se cumpriu, durante o mês 
que passou as obrigações que a Car-
ta lhe exige”), os membros da equipa 
não tardarão a tornar-se verdadeiros. 
Isso parece tão normal para casais que 
juntamente e num espírito de entreaju-
da fraterna aceitaram livremente uma 
regra, de partilharem sempre os seus 
esforços e as suas dificuldades. Porque 
será que tantos casais recusam esta 
partilha? Não será precisamente por-
que ainda estão habituados a fingir, a 
representarem a sua personagem, a 
cultivarem a sua reputação? 

É precisamente porque vemos na par-
tilha, entre outras coisas, um meio in-
falível de fazer tombar a máscara e de 
lutar contra a mentira mundana, que 
lhe atribuímos uma tal importância. 

Que os casais de uma equipa se es-
forcem por eliminar qualquer mentira, 
tendam a uma sinceridade total, como 
me escrevia um de vós “entre cristãos 
tornados transparentes uns aos outros, 
a comunhão dos santos já não é só um 
dogma em que se acredita mas uma 
experiência que se vive” 
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Teresinha e Duarte Cunha

Ó Padre Augusto: o que é a mística? - 
Perguntou o António durante o jantar 
de uma reunião de equipa.

Pode ter vários sentidos – Disse o padre 
– No movimento temos um documento 
que dá uma noção: é no Guia, na pág. 
14 que diz o seguinte: 

“A mística é o espírito que dá sentido 
a propostas concretas de vida, intuição 
que “abre” o que está oculto ao espí-
rito humano, a orientação que faz da 
vida uma contínua busca de comunhão 
com Deus”. Mas já agora, porquê essa 
pergunta?

É porque – adiantou a Júlia, mulher do 
António – no outro dia, numa reunião 
do Sector falava-se de cotização e o 
responsável informou sobre os gastos 
do Movimento; disse que a cotiza-
ção, embora não fosse um dos Pontos 
Concretos de Esforço da pedagogia do 
Movimento, era um dever de todos os 
casais das ENS e que devíamos tentar 
descobrir qual era a mística da cotiza-

Partilha de Bens Materiais  
na Equipa e no Movimento

ção. É para responder a esse desafio 
que pensámos propor que pensásse-
mos em conjunto qual é a mística da 
cotização.

Recolhidos os pratos da sopa e enquan-
to passava a travessa do arroz de salsi-
chas – que aliás estava óptimo – disse 
a Maria que é catequista na paróquia: - 
Eu julgo que o sentido da proposta con-
creta que o Movimento faz com o pe-
dido de cotização é de três ordens. Em 
primeiro lugar para prover às despesas 
da documentação e da formação, com 
vista à ligação e animação das equipas; 
em segundo lugar dá-nos a oportunida-
de de partilhar com os outros casais do 
Movimento um pouco dos nossos bens; 
em terceiro lugar podemos encarar a 
cotização como o prescindir de alguma 
coisa exercitando o nosso espírito de 
austeridade. 

Interveio então a Graça para dizer que 
sabia de um caso em que, por causa 
da crise que por aí anda, faliu a em-
presa em que estava um amigo dela, 

A METODOLOGIA DAS ENS



50

que ficou desempregado passando 
toda a família a ter que viver só com 
o ordenado da mulher dele. Os casais 
da equipa deles, para evitar que tives-
sem de deixar de pagar a prestação 
da casa, organizaram-se e, juntamen-
te como outros amigos do casal, com-
binaram levar-lhes a casa géneros ali-
mentares mas de modo que ninguém 
sabia aquilo que cada um contribuía 
e o casal não sabia quem é que o fa-
zia. Graças a Deus que já conseguiu 
montar um pequeno negócio e pôde 
cessar a ajuda.

O Carlos, que é professor no liceu disse 
então: – Estou de acordo com a Ma-
ria e acho que, de facto, para além do 
sentido que ela mencionou, se fizer-
mos a cotização nesse espírito, isso 
ajuda-nos a criar em nós um sentido 
de comunhão, quer com os outros por-
que damos algo, quer com Deus pelo 
mesmo motivo e porque nos pode-
mos aperfeiçoar. 

Portanto a cotização tem essa místi-
ca: tem um espírito subjacente a uma 
proposta concreta e contribui para 
criar em nós atitudes de partilha e de 
comunhão. Lembremos as três atitu-
des de que fala aquele documento 
fundamental do Movimento que é 
o livro sobre os Pontos Concretos de 
Esforço e a Partilha e que devíamos 
reler. Essas atitudes são: 

a)Conhecer-se a si próprio, b) desco-
brir a vontade de Deus para si e para 

o casal, e d) procura do encontro e co-

munhão.

Eu acho que há outro aspecto impor-
tante na partilha dos nossos bens, que 
é a disponibilidade do nosso tempo 
e da nossa actividade no apostolado 
da Igreja e na aceitação de responsa-
bilidades na estrutura do Movimento 
para as quais podemos vir a ser cha-
mados. – Disse o Júlio, responsável de 

equipa nesse ano.
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“A cotização tem essa mística:  
tem um espírito subjacente a  
uma proposta concreta e contribui 
para criar em nós atitudes de  
partilha e de comunhão.”

É verdade – disse a Catarina, sua mu-
lher – podemos tentar descobrir tam-
bém a mística desse trabalho: quanto 
ao espírito que dá sentido a essa pro-
posta concreta de trabalho voluntário 
e gratuito, ele radica também no estí-
mulo para o progresso das três atitu-
des. Pressupõe o discernimento para 
descobrir a Vontade de Deus para nós, 
casal; estimula o progresso no conhe-
cimento de nós próprios, na análise 
das motivações e do esforço que es-
tamos dispostos a dar; permite o pro-
gresso do encontro e comunhão pelas 
oportunidades de encontro e trabalho 
colegial com as outras pessoas das 
equipas de responsabilidade. 
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Já agora, disse então o João – Funcio-
nário público – Parece-me que o que 
temos estado a dizer se articula com 
outra função que nós, os casais cristãos, 
devemos levar muito a sério: a hospita-
lidade. A prática da hospitalidade tem 
uma mística segundo o conceito descri-
to pelo Pe Augusto; o espírito que lhe 
dá sentido é a abertura do casal e da 
família aos amigos (dos pais, dos filhos 
e dos netos) fazendo-os participar e 
partilhando com eles os bens materiais 
e também as práticas e modos de viver 
e os valores. Com esse objectivo o casal 
e os membros da família exercitam por 
sua vez as virtudes da renúncia, da dis-
ponibilidade e da atenção aos outros, 
progredindo assim na atitude aumentar 
em si o encontro e a comunhão. Muito 

se tem dito e escrito sobre a impor-
tância que tem para qualquer pessoa 
o sentir-se acolhido, com simplicidade 
numa família que vive em solidarieda-
de e partilha. 

Tinha-se passado já à sobremesa e 
servia-se o café quando o P.e Augusto 
interveio e disse:

 – E eu posso testemunhar a importân-
cia que tem tido para mim o vosso aco-
lhimento e os frutos que tem tido para 
muita gente a simplicidade e generosi-
dade da vossa hospitalidade.

Achei esta conversa muito interessante 
até porque, sem o querermos, abordá-
mos de forma simples um ponto fun-
damental da doutrina da Igreja. Que é 
o seguinte:
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Somos meros administradores dos dons 
que Deus nos concede, fruto do Seu in-
finito amor. Se utilizarmos esses dons 
pondo-os ao serviço dos outros, prati-
camos o amor à semelhança de Deus, 
realizando o desígnio para o qual fomos 
criados – à Sua imagem e semelhança. 

Os bens materiais são também dons de 
Deus e, sobre este tema, a doutrina da 
Igreja é extensa e, modernamente, foi 
exposta em diversos documentos do 
Concílio Vaticano II e outros, nomeada-
mente nas chamadas encíclicas sociais 
de Leão XIII (Rerum Novarum) e dos 
papas que se lhe seguiram. Vários pa-
rágrafos do Catecismo da Igreja católica 
referem-se também a este assunto.

Podemos considerar que os princípios 
fundamentais da Doutrina são, em coe-
rência como o supremo valor do Evan-
gelho que é o amor, o desprendimento 
em relação aos bens materiais e o seu 
destino universal, isto é, para o serviço 
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de todos os homens. Nesse sentido 
devemos considerar-nos como meros 
administradores desses bens, numa 
atitude de serviço aos outros, na famí-
lia e na sociedade. 

Tentemos todos criar em nós essas 
três atitudes que o Carlos mencionou 
pois na medida em que as seguirmos 
aproximamo-nos da mística de toda a 
pedagogia do Movimento.

Acabada a refeição, passaram à leitu-
ra do texto de meditação, mas antes 
o Rui, que costuma dizer gracinhas 
disse que para a próxima reunião de-
viam descobrir a mística do arroz de 
salsichas.

Se utilizarmos esses dons pondo-
os ao serviço dos outros pratica-
mos o amor, à semelhança  
de Deus, realizando o desígnio 
para o qual fomos criados.
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Nela e Augusto Lopes Cardoso  
Casal Responsável pela Equipa de Reflexão  
e Aprofundamento do Pensamento do P. Caffarel

O Tema desta Carta – que Cristo disse de 
Si Mesmo “Eu Sou a Verdade” (Jo. 14-6) 
– mais uma vez nos interpela para a sua 
“aplicação” em textos lapidares do Pa-
dre Caffarel, incidentes na vida conjugal 
e sua espiritualidade [os destaques são 
nossos]. Aceitem, depois e novamente 
com paciência, uns descoloridos breves 
comentários.

* ”O declínio de tantos amores explica-
se pelo esquecimento deste princípio 
fundamental que é afastar-se de Deus 
e pecar contra Ele, é pecar contra o 
amor separando-se da Fonte do amor. 
Recusar-se a Deus é recusar ao cônjuge 
o pão quotidiano: o amor. Mente aquele 
que pretende estimar o amor, enquanto 
despreza o Amor. (...) O amor humano 
não é (...) a “grande impostura”. Não é 
ele que se engana, são os homens que 
se enganam a seu respeito. Se tivermos 
que falar em logro, não é o amor que 
é culpado, mas aqueles que fazem dele 
um deus todo-poderoso, capaz de saciar 
o coração humano. Aí reside a grande 

Caffarel 
sobre a “verdade”

mentira. Enganado, o coração do homem 
pede tudo ao amor, e o amor desilude-
o. Como poderia ser de outra maneira? 
A criatura não pode preencher um cora-
ção suficientemente vasto para receber 
o Criador. Esta decepção faz, frequente-
mente, perder a fé no amor: descrença 
tão grave como a idolatria do amor da 
qual ela é um fruto podre. Depois de 
tudo ter esperado do amor, o coração 
humano renuncia ao que devia esperar 
dele: um caminho para chegar a Deus. 
É isto que deveria ter-lhe pedido logo de 
início. O amor é um meio e não um 
fim, mas o meio é poderoso. (...) Mas 
uma mudança realiza-se pouco a pouco: 
enquanto, no princípio, eles tomavam a 
via do amor para chegar a Deus, dia virá 
em que parece mais verdadeiro dizer 
que eles passam por Deus para chegar 
ao amor.” [L’Anneau d’Or, 1945].
* “O vosso casal prestará testemunho de 
Deus de forma ainda mais explícita se 
for constituído pela união de dois “se-
quiosos de Deus”, segundo a admirável 
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expressão dos salmos. Dois que “buscam 
Deus”, com inteligência e coração, estão 
ávidos de conhecer e encontrar Deus. 
Dois apaixonados por Deus, impacientes 
de se unirem a Deus. Para quem Deus 
é a grande realidade, para quem Deus 
interessa mais que tudo. Então, num tal 
lar tudo é visto e concebido em função 
de Deus. E não falo teoricamente. Quan-
tos conheço dentre vós que verdadeira-
mente “buscam Deus”, em quem vibra 
uma corda secreta quando, diante deles, 
o nome de Deus é evocado! Um tal lar 
é um lugar de culto: marido e mu-
lher são esses “adoradores e Espírito 
e em Verdade”, como Pai os quer (Jo. 
4-23). Gostaria de poder comunicar-vos 
a minha convicção de que um casal que 
“busca Deus”, neste nosso mundo que 
já não crê em Deus, que já não crê no 
amor, é uma “ teofania”, ou seja, uma 
manifestação de Deus, como o foi para 
Moisés a sarça no deserto que ardia e 
ainda não se consumiu.” [conferência  
“ Face ao ateísmo”, Roma, 05.05.1970].

* “O casal cristão não se contenta com 
oferecer as suas riquezas humanas, 
em manifestar por si verdades capi-
tais: confere como tal aos seus próprios 
membros riquezas da Graça que vive. 
(...) Ora, a grande riqueza espiritual da 
Graça é a presença de Cristo que faz des-
ta comunidade uma “pequena igreja”. 
“Quando dois ou três estão reunidos em 

Meu nome, Eu estou no meio deles”. 

Tertuliano acrescentou: “Quando dois es-
tão juntos há Igreja”. E, sem dúvida, esta 
presença de Cristo e da Igreja permanece 
invisível. (...) compreendeis que se possa 
dizer do casal que ele é um instrumento 
de apostolado excepcionalmente eficaz. 
(...).” [Lettre END, França, 01.1962]. 
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Sim, como aprendíamos em Psicologia, 

um conceito lembra o seu contrário: não 

pode falar-se de Verdade, sem pensar 

na mentira. Mas, face às nossas limita-

ções humanas, “para cada um sua ver-

dade”, isto no sentido de que as enor-

mes unicidade [cada um é único e “filho 

único” de Deus] e liberdade que Ele nos 

deu provocam que a “minha” verdade 

pode não coincidir com a verdade do 

“outro”. No entanto, que grande é a 

distância entre esta diversidade legíti-

ma (se não necessária) e a mentira. A 

unidade, essa, só pode encontrar-se na 

Verdade que É Cristo, que não compor-

ta a mentira nunca: “Seja este o vosso 
modo de falar: Sim, sim; Não, não; o que 
for além disto procede do maligno” (Mt., 

5-37). Ou, como dizemos na linguagem 

comum: que o teu Sim seja sim e o teu 

Não seja não!

“Seja esse o vosso modo de falar: 
sim, sim, não, não; o que for para 
além disso procede do maligno.”
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Isto tem um significado enorme na vida 
conjugal: respeitar a “verdade” do “ou-
tro” (marido e mulher) não é fácil.... 
tantas vezes por causa do tal e legítimo 
“jardim secreto” de que falam as ENS 
em vários dos seus documentos. Mas é 
à custa da procura daquele respeito que 
se constrói a comunidade conjugal e 
familiar. Sem isso nada feito!, Porque 
isso não é fácil, repetimos, é que o Mo-
vimento nos propõe vários meios, que, 
tal como amor, tendem à busca da Ver-
dade que É Cristo. Assim o “dever de 
se sentar”, como a “oração conjugal”, 
a Eucaristia “a dois”, etc.. E, pela ajuda 
desses meios, a própria vida sexual 
toma outra dimensão, porque se “torna” 
amor: os tabus são contra essa verda-
de; o hedonismo, tal como ser indife-

rente ao prazer do outro é contra essa 
verdade; não aceitar as fases da vida 
conjugal, com suas limitações até as do 
envelhecimento, é contra essa verdade.
Na verdade, na verdade – expressão que 
Cristo tanto usou –, só uma constante 
busca empenhada e progressiva da ver-
dade do casal (há fases, há retrocessos, 
mas a linha é sempre ascendente ape-
sar de sinuosa!) é que é susceptível de 
se tornar testemunho da Verdade que 
é Cristo e imagem do Amor de Cris-
to pela Sua Igreja. E esse testemunho 
“fala” mais do que muitas palavras num 
meio em que se tudo se confunde no 
conceito de “amor”, porque “o amor hu-
mano não é a “grande impostura”. Não 
é ele que se engana, são os homens 
que se enganam a seu respeito”.

QUEM É O PADRE CAFFAREL?
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INTERCESSORES

Rita e Joaquim Castro Carvalho  
Casal Responsável pelos  
Intercessores em Portugal

Na altura em que escrevemos este 

apontamento vêem-nos à memória a 

parábola do Bom Samaritano tal como 

nos é relatada em Lucas 10,25-37. À 

pergunta feita pelo doutor da lei ao 

Mestre sobre como poderíamos alcançar 

como herança a vida eterna disse-lhe o 

Senhor.”Amarás o senhor teu Deus com 

todo o teu coração e a tua alma e ao 

próximo como a ti mesmo”. E quem é 

o meu próximo? Perguntava o doutor 

da lei. Então Jesus apoiando-se nesta 

parábola de todos conhecida levou-o a 

reconhecer o próximo como aquele que 

teve compaixão do viajante, daquele ir-

mão necessitado. “Vai e faz o mesmo”, 

respondeu Jesus ao samaritano, como 

nos diz hoje a todos nós que também 

procuramos alcançar a vida eterna.

Podemos concluir que para atingir a vida 

eterna é fundamental amar a Deus e 

amar o próximo, incluindo nestes “pró-

ximos” não só os que nos são chegados 

mas também, e principalmente, aqueles 

que não conhecemos mas que pedem 

a nossa ajuda em ocasiões difíceis das 

suas vidas. Não sejamos como o Sacer-
dote e o Levita que perante o sofrimento 
passaram ao largo de modo apressado 
e indiferente. O egoísmo e a nossa vida 
instalada não nos podem alhear do so-
frimento dos outros, ou também cor-
reremos o risco de não alcançarmos a 
vida plena que só é conseguida no amor 
a Deus e aos outros (como a nós mes-
mos). Com esta parábola, Jesus, o pri-
meiro Bom Samaritano da humanidade, 
não nos quer mostrar quem é o nosso 
próximo mas sim fazer-nos ver que nós 
é que devemos estar próximos daqueles 
que sofrem. E tal como o fez o Samari-
tano a nossa acção não se deve limitar a 
gestos únicos mas ser continuada.

Não nos afastemos, não nos alheemos, 
não passemos ao largo daqueles que 
sofrem, mas imitemos Jesus intercessor 
que no seu extremo Amor por aqueles 
que sofrem, deu a sua própria vida

Não são frases feitas ou palavras boni-
tas o que o Senhor nos pede, mas sim 
as nossas súplicas, as nossas orações, 
os nossos silêncios, quando do fundo 

Imitemos Jesus
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do nosso coração, fazendo-as chegar a 
Deus, intercedendo pelos que sofrem, 
por aqueles que estão caídos à beira 
da estrada da vida (doença, solidão, de-
semprego, desespero...). Jesus não está 
“lá em cima”; está bem à mão, ao nosso 
lado, nos nossos próximos e no nosso 
coração, à espera do nosso Amor e que 
saibamos amar.

Deixamo-vos este testemunho de um 
intercessor que embora tenha sido já 
escrito em Junho de 1999, na carta aos 
Intercessores, se mantém actual:

O abade Caffarel teve uma inspiração 
maravilhosa quando lançou a oração 
ininterrupta dos Intercessores. Eu aderi 
com entusiasmo. Este lançamento teve 
lugar numa época onde o ateísmo e o 
materialismo se instalavam maciçamen-
te, destruindo qualquer oração.

Havia, assim, uma necessidade absoluta 
de suscitar uma renovação da oração, tal 
como é necessário que no deserto exis-
tam pontos de água.

O exemplo chega-nos do próprio Jesus. 
Na terra, foi um constante Intercessor. 
Em pé de manhã diante dos apóstolos, 
durante as suas deslocações, à noite 
antes de adormecer, e por vezes toda 
a noite, Ele reza e intercede. A oração 
de Jesus faz parte da sua missão de Re-
dentor: fez-se homem para ajudar os 
homens e a sua oração é redentora.

Por seu lado, os homens podem ajudar 
o Redentor porque Ele assim o quer.  

É bom unirmo-nos ao amor redentor 
e salvador. É muito belo orar, sofrer e 
morrer para dar glória ao Pai e saudação 
eterna aos nossos irmãos em união com 
Jesus. Foi o que fez Maria, nossa Mãe 
Santíssima. É também aquilo que nós 
próprios poderemos fazer.

A hora da oração do Intercessor é im-
portante, “uma hora de oração vivida 
com amor”, em união com Jesus para 
salvação das almas. Se esta oração não 
tivesse lugar, as almas continuariam na 
sua escuridão. Pelo contrário, através da 
minha oração humilde e confiante, es-
tou a contribuir para que as almas sejam 
iluminadas, lavadas, purificadas, recon-
ciliadas com Deus. Não me é dado ver 
este resultado. Mas um dia verei que 
este tempo passado perto de Jesus foi 
um tempo de graça.

Por esta razão, parece-me que não me 
devo contentar em a efectuar somente 
uma vez por mês. O trabalho de reden-
ção com Jesus deve ser feito todos os 
dias. Portanto, para mim o objectivo é o 
de tornar-me um intercessor quotidiano 
e contínuo. O que não é difícil de conse-
guir, visto que “é um serviço de amor” e 
que “o Espírito de Jesus nos incita a tal”.”

Um abraço em Cristo

Não nos afastemos, não nos 
alheemos, não passemos ao 
largo daqueles que sofrem, mas 
imitemos Jesus Intercessor
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O Movimento começou como um pe-

queno riacho, constituído apenas por 

alguns casais. À medida que passou a 

rio, o P. Caffarel sentiu a necessidade de 

criar uma estrutura que fosse agregan-

do toda a metodologia e riqueza das 

ENS e fosse o garante da sua mística. 

O rio foi engrossando e era forçoso que 

existisse comunicação clara entre todos 

os afluentes. Neste nosso mundo, esta 

comunicação, partilha de experiências 

e formação e ajuda fraterna envolve a 

necessidade de recursos humanos e fi-

nanceiros. Foi nessa base que o Padre 

Caffarel começou a definir a estrutura 

e a ligação no Movimento e referiu na 

Carta Fundadora a necessidade da quo-

tização (...) dar todos os anos, a título 
de quotização, o produto de um dia 
de trabalho, para assegurar a vida 
material e a expansão do Movimen-
to, ao qual devem parte do seu en-
riquecimento espiritual  [A Carta, pag 

16 - ver site]) definida como a dádiva, 

calculada lealmente, do produto de 1 

dia de trabalho, ou seja 1/365 avos do 
rendimento anual do casal, quer dizer 
0,27% do rendimento anual, doado na 
base da generosidade e ajuda fraterna.

Esta verba é indispensável. É com ela 
que o Secretariado paga o aluguer das 
suas instalações, paga aos 2 funcioná-
rios existentes, assegura a elaboração e 
distribuição da Carta e das mais diversas 
publicações, imprime e distribui os te-
mas anuais, apoia os Sectores, Regiões 
e Províncias das mais diversas formas, 
organiza as Formações e Encontros Na-
cionais, etc, etc.

Sem esta base de apoio era difícil, para 
não dizer impossível manter os afluen-
tes deste rio, como águas vivas.

O Movimento e o Secretariado precisam 
da quotização de cada casal. É no espí-
rito de partilha e dádiva referida pelo P. 
Caffarel, que a mesma se deve inserir. Só 
isso nos permitirá apoiar a expansão do 
Movimento, nomeadamente em relação 
aos PALOP´s, prosseguir com planos de 

A quotização nas  
Equipas de Nossa Senhora

Beatriz e Jorge Proença 
Casal Responsável pelo Secretariado
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formação importantes para o desenvol-
vimento das ENS, apoiar as EJNS, manter 
actualizado todo o registo dos casais, 
enfim ser esse elo inicial de congrega-
ção e união entre todos os Equipistas.

O que deve então  
cada Equipa fazer?

Enviar ao seu Sector as quotizações res-
peitantes a cada ano civil, logo que pos-
sível e evitando a sua concentração nos 
meses de Julho, Novembro e Dezembro, 
de modo a que o Secretariado não te-
nha problemas de Tesouraria e possa a 
todo o momento prosseguir os trabalhos 
aprovados no Orçamento Anual.

E os Sectores?

Logo que recebam as quotizações de 
cada Equipa enviá-las de imediato para 
o Secretariado, não retendo importân-
cias em excesso. O Secretariado, estará 
sempre disponível para os apoiar e uti-
lizar os meios digitais � internet � que vão 
ser postos à sua disposição para fazer a 
sua gestão de Tesouraria e possibilitar 
que antes do fim do ano, possam ser 
usadas pelo Movimento todas as impor-
tâncias postas à disposição do Sectores 
(à excepção de 200�, para que o Sector 
possa fazer face às primeiras despesas 
do ano subsequente).

Terminamos referindo que se cada Casal 
fizer esta dádiva com o espírito cristão 
que o Padre Caffarel determinou, o Mo-
vimento (através do Secretariado) con-

seguirá cada vez mais prestar da melhor 
maneira possível, todo o apoio de que 
os Casais, as Equipas e os Sectores ne-
cessitam. 

Para melhor compreensão da afectação 
das verbas recebidas através das quo-
tizações, as mesmas são basicamente 
afectadas às seguintes finalidades:

A -  Informação  
e Documentação
(Edições de temas  
e publicações, Carta)

 21%

B -  Funcionamento  
do Secretariado
(Salários, Seguros, rendas  
e equipamento)

 36%

C -  Desenvolvimento 
das Equipas
(Reuniões, Encontros,  
Formações)

 14%

D -  Acções ao Serviço  
da Igreja
(EJNS, Projecto África,  
Pastoral Familiar)

 28%
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O Movimento necessita pois da contri-

buição de cada Casal, para que a sua vi-

talidade, fluência de comunicação e ca-

pacidade de consolidação e crescimento 

não sejam constrangidas por questões 

meramente financeiras.

As Equipas apenas recebem a quoti-

zação dos Casais. Não existe qualquer 

outra fonte de financiamento. Se as 

Equipas se fecharem sobre si mesmas 

e não se abrirem ao encontro do Movi-

mento todo o curso do rio fica obstruído 

Se cada Casal fizer esta dádiva  
com o espírito cristão que o Padre 
Caffarel determinou, o Movimento 
conseguirá cada vez mais prestar  
da melhor maneira possível, todo  
o apoio de que os Casais, as Equipas  
e os Sectores necessitam. 

e não conseguiremos ser fonte de Vida 
e de Amor. A nossa contribuição ge-
nerosa é extremamente importante.
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PARTIRAM PARA O PAI

✝   Carlos Alberto Varandas
2010.06.19, EQ Guarda 23

✝   Maria Teresa David dos Santos Pinto Pires da Fonseca
2010.06.19, EQ Covilhã 6

✝   Padre Calmeiro Matias
2010.07.17, CE da EQ Porto 83

✝   D. Tomás da Silva Nunes
2010.09.01, EQ Região Lisboa 2

✝   Alberto Krohn da Silva
2010.10.02, EQ 118 Lisboa 2

✝   Henriques Pereira
2010.10.02, Responsável da Região Moçambique

“Eu sou a Ressureição e a Vida; aquele 
que crê em Mim, ainda que esteja morto, 
viverá; e todo aquele que vive e crê em 
Mim, não morrerá eternamente”. Jo II,25
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LIVROS RECOMENDADOS

Livros Recomendados

Este pequeno ( no sentido de portátil) livro, é uma  
colectânea de textos editados em jornais, incluindo  
o L’Osservatore Romano, e em páginas de Internet, 
reelaborados pelo Autor para esta edição.
Os textos são muito diversos no tema, na escrita e na dimensão, e podem ser lidos 
sem ordem especial, pois cada um vale por si, apesar de o conjunto fazer sentido.
Mais para meditar do que para entreter, a poética da prosa pede-nos pausas  
e tempos para pensar e, quem sabe, depois discutir com os amigos.
Os dois últimos textos são sobre o Papa Bento XVI, o último sobre a Beleza,  
absolutamente a não perder.

O Hipopótamo de Deus e Outros Textos,  
de José Tolentino de Mendonça

Falar com Deus
de Francisco Fernádez-Carvajal

A oração é um dos maiores dons que Deus concedeu  
ao homem. Jesus Cristo ao redimi-lo, abriu-lhe a possibili-
dade de falar com Deus com a confiança de um filho faz 
com o seu Pai.
Este livro mostra como fazê-lo, oferecendo temas  
para uma conversa interior à luz dos textos da Missa   
 de cada dia e da doutrina espiritual dos homens que 

mais experimentaram a intimidade divina.
Francisco Carvajal, transmite-nos neste e noutros livros de sua autoria, considera-
ções que suscitam o diálogo com Deus, a experimentar a actuação da sua graça  
e incentiva a uma vida de filiação divina no meio da rotina diária, do trabalho,  
da família e das relações sociais.
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O Diálogo, chamado também, Diálogo da Divina Pro-
vidência, constitui a Obra-Prima de Santa Catarina de 
Sena (1347-1380), Doutora da Igreja e Co-Padroeira 
da Europa. Pode e deve ler-se devagar, não só pela 
densidade do conteúdo, mas pela altíssima espiritu-
alidade que a boca de Deus Pai profere, e o coração 
de alguém a quem os seguidores – homens e mu-
lheres – chamavam mamma (mãe), nos transmite 
em palavras inflamadas.

O Diálogo,  
Santa Catarina de Sena 
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ENTRARAM PARA AS ENS

Acolhemos com muita alegria as equipas 
que entraram para o Movimento em 2010

Algés 4

Algés 3

Angra 19

Arranhó 1

Aveiro 30 

Azeitão 1

Benedita 2

Carnaxide 6

Carcavelos 14

Cascais 6

Évora 8

Gaia 18 

Gaia 19 

Lisboa 219

Lisboa 220

Lisboa 221

Mem Martins 4

Mem Martins 5

Mindelo 2

Mindelo 3

Moita 1

Montijo 6

Parque das Nações 1

Porto 158

São Pedro do Sul 2 

Senhora da Hora 2 

Sintra 3

Trofa 15 

Vale Mourão 1
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Equipas de Nossa Senhora

MOVIMENTO DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
SUPRA-REGIÂO PORTUGAL

A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador.

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração 
sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço 
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos  
e exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens 
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia,  

como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre.

Glória ao Pai e ao Filho  
e ao Espírito Santo,  

como era no princípio,  
agora e sempre. Ámen.

Magnificat


