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EDITORIAL

O senhor transformou a água 
em vinho, nas Bodas de Caná, 
e transforma também a nossa 
pobre oração humana numa 
oração divina.
Queridos amigos, 
Na carta anterior tivemos oportuni-
dade de nos apresentarmos de forma 
breve, como casal, (que nos falhou por 
completo no Encontro Nacional) bem 
como ao plano que nos orientará nos 
próximos 5 anos tendo por referência 
as orientações da ERI e da Igreja em 
Portugal. 
Sentimos que assumimos uma respon-
sabilidade enorme e que somos apenas 
um casal como qualquer um de vós, 
que se dispôs a entregar-se completa-
mente à Vontade de Deus. Confiamos 
agora que nada faremos sem a Sua in-
tercessão e que seremos apenas Seus 
instrumentos. Confiamos também que 
a animação do Movimento só depende 
de cada um dos seus casais. Por isso vos 
pedimos e confiamos que farão cami-
nho connosco. Estamos profundamente 
convictos de que apenas em conjunto 
conseguiremos viver com Verdade o 

Evangelho da vida e assim mostrarmos 
Cristo ao mundo.
Nesta primeira carta da nova equipa da 
Supra-Região gostaríamos de partilhar 
convosco um dos momentos mais mar-
cantes da nossa noção de pertença às 
Equipas de Nossa Senhora. No passa-
do mês de Novembro estivemos reu-
nidos com a Maru e o Paco Nemésio, 
casal responsável pela Zona Euráfrica, 
(que inclui os casais responsáveis da 
Supra-Região Portugal, Espanha, Itália,  
África Francófona e Síria) na casa de 

Isabel e Paulo Amaral
Casal Responsável pela Supra-Região

Fazei tudo o que Ele vos disser!
Jo. 2,5

oração da Comunidade de Nossa Se-
nhora de Caná, em Troussures, nos 
arredores de Paris. Este foi o local es-
colhido pelo Padre Caffarel para di-
rigir esta casa de oração durante os 
seus últimos 30 anos de vida. Os seus 
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restos mortais encontram-se no ce-
mitério da vila. 
Ao percorrermos as páginas da histó-
ria desta propriedade reconhecemos 
que os seus directores espirituais, des-
de 1938 (Padre Paul Doncoeur, Padre 
Henri Caffarel e Irmão Geoffroy Marie) 
tinham uma predilecção pela santifi-
cação das famílias cristãs através da 
oração. Paul Doncoeur, sacerdote je-
suíta, tentou recriar em Troussures um 
núcleo de cristandade orante assente 
na família: “o casal cristão tem uma 
vocação de abertura à santidade e o 
casal é o centro da vocação privilegia-
da para a reconstrução da família em 
França”. Henri Caffarel que fundara As 
Equipas de Nossa Senhora em 1939, 
como caminho de santidade pelo Ma-
trimónio, encontrou a partir de 1966 
em Troussures, o local privilegiado 
para a oração e o silêncio interior, para 
o verdadeiro encontro do Homem e 
do casal. O encontro íntimo com o 
Senhor nas semanas de oração orien-
tadas pelo Padre Caffarel deverão ter 
constituído momentos únicos para os 
inúmeros casais das Equipas de Nossa 
Senhora que visitaram Troussures. 
O irmão Geoffroy-Marie, tornou-se o 
sucessor do Padre Caffarel em 1996, 
como membro da Congregação de  
S. João. Com uma vida religiosa e apos-
tólica centrada na do apóstolo S. João,  
Geoffroy – Marie dá hoje continuidade 
ao equilíbrio da vida cristã com base 
nos ensinamentos dos seus anteces-

sores, valorizando o encontro interior 
através da oração nos retiros que or-
ganiza para noivos, casais e famílias.  
A providência divina permitiu uma 
continuidade espiritual assente na 
valorização dos casais e das famílias 
como núcleos preferenciais de evan-
gelização. 
Esta casa de oração que o Padre Caf-
farel herdou, dirigiu e legou, repre-
senta o verdadeiro sentido de oração 
– O Senhor transformou a água em 
vinho, nas Bodas de Caná, e trans-
forma também a nossa pobre oração 
humana numa oração divina. Temos 
hoje mais consciência de que a oração 
deverá ser o centro da nossa vida de 
casal e de família, ao percorrermos o 
espaço que ainda hoje é preservado 
como ambiente de encontro privile-
giado com Deus. 
Saibamos nós honrar também o le-
gado do Padre Caffarel, profeta do 
Matrimónio e da Oração, nas Equipas 
de Nossa Senhora em Portugal e nos 
nossos projectos de encontro com o 
Senhor, num espaço que à semelhan-
ça de Troussures nos envolva e nos 
anime na fé. Acreditamos que a Car-
ta possa ser um desses espaços, des-
se ambiente de partilha e de união à 
grande família das Equipas de Nossa 
Senhora, em Portugal e no mundo, 
que conta com a participação de todos 
os equipistas. A Carta é também um 
espaço de crescimento e de animação 
na fé e na vida. 
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Somos a Rita e o Pedro Cabral, da equi-
pa 147, Lisboa 2. Somos também, desde 
Novembro passado, o casal responsável 
pela comunicação nesta nova equipa da 
Supra-Região.
Ficava-nos bem dizer que foi com muita 
alegria que dissemos Sim a esta interpe-
lação que, através da Isabel e do Paulo 
Amaral, o Senhor nos fez chegar.
Ficava-nos bem, mas não seria verdade…
De facto o nosso Sim começou por ser 
um Não. Um Não convicto e seguro. 
Não podemos, Não temos tempo, Não 
sabemos, Não temos jeito, Não é o nos-
so perfil. NÃO QUEREMOS!
Depois, pouco a pouco, todas estas 
vozes foram baixando de tom, foram 
“baixando os braços”, e a voz do Senhor 
chegou, clara, ao nosso coração.
Era Ele que nos chamava, era Ele que 
nos pedia, era Ele que estendia a Sua 
mão para encontrar a nossa.
Podemos dizer não ao Senhor? Di-
zer-Lhe “noutra altura talvez, agora  
não dá”? Rendemo-nos ao Seu olhar,  

ao Seu apelo silencioso, e dissemos Sim.
E é com este Sim, fraco, inseguro, de-
sajeitado, este Sim que ganha terreno 
no nosso coração, que se fortalece, que 
transforma as dúvidas em confiança, a 
falta de tempo em vontade de servir a 
Deus estando ao serviço de todos vós, 
é com este Sim que hoje vimos ao vos-
so encontro. 
Com um coração mais tranquilo, pois 
sabemos que o Senhor está connosco, 
e nunca nos deixará desamparados.
Contamos também com todos vós, equi- 
pistas da Supra-Região Portugal para 
nos ajudarem, com as vossas críticas 
e sugestões, a construir uma melhor e 
mais eficaz comunicação.

Rita e Pedro Cabral 
Casal Responsável pela Comunicação

É nosso objectivo que 
a carta e o site se constituam 
em mais uma ligação de cada 
casal ao Movimento

Rendemo-nos ao Seu olhar,  
ao Seu apelo silencioso,  
e dissemos Sim.

Juntámo-nos em equipa e procurámos 
reformular o conjunto da carta e do site 
que, em termos de informação/comu-
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nicação passarão a funcionar em com-
plementaridade.
Novos espaços foram criados deixando 
oportunidade a cada província para ge-
rir as respectivas participações na carta. 
Esperamos que, através destes espaços 
localizados, cada casal possa sentir-se 
mais “dono” da carta e mais próximo 
dos respectivos conteúdos.
Abrimos novas secções especificamen-
te relacionadas com a vida de casal, a 
vida de igreja e a metodologia das ENS. 
Aqui iremos trazer testemunhos pesso-
ais e actuais, sobre a forma como po-
dem ser encaradas várias dificuldades 
e alegrias tão comuns às nossas vidas.
Continuaremos a referir, em cada carta, 
todos os assuntos, temas e documentos 
que considerarmos importantes e de ac-
tualidade, mas a totalidade dos conteú-
dos será inserida apenas no site, para 
não tornar a carta demasiado extensa.
Alguns casais haverá que, por qualquer 
razão, terão dificuldade em consultar 
ou utilizar o site. A esses pedimos que, 
ao verem referido na carta algum ar-
tigo ou documento que lhes interesse, 

contactem o Secretariado por telefone, 
fax ou e-mail solicitando o envio, por 
correio, da documentação pretendida 
em suporte de papel. Queremos assim 
garantir o acesso a toda a informação, 
com maior actualidade e aligeirando a 
carta trimestral. 
Estamos a listar e programar os conteú-
dos temáticos em conjunto com as li-
nhas orientadoras para os próximos 
cinco anos, em estreita ligação com a 
equipa da Supra Região, mas ficamos 
abertos às propostas que nos queiram 
enviar.
É nosso objectivo que a carta e o site 
se constituam em mais uma ligação de 
cada casal ao Movimento a que perten-
cemos. Para isso é fundamental que se-
jam lidos e utilizados por todos.
Que o novo formato da carta e do site 
(cuja consulta vivamente sugerimos) 
e o trabalho de toda a equipa que os 
“põem de pé” possam contribuir para 
nos sentirmos cada vez mais empenha-
dos em cumprir o ideal das ENS: ajudar 
os casais a caminhar para a santidade.
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“Caminhante, não há caminho: o ca-
minho faz-se ao andar!”
Compreendemos este alerta do poeta 
Antonio Machado e as aberturas que 
ele nos proporciona: que, apesar das 
contrariedades e dos fantasmas que se 
nos apresentam nos caminhos da vida 
cristã, é preciso pôr-se constantemente 
a caminho, tomar iniciativas, encher-se 
de coragem para enfrentar os impon-
deráveis problemas de “bordo”. Que 
“não há caminho” também significa 
que o cristão aprende reiteradamente 
a rasgar novos caminhos, mais rectos 
e mais direitos ao essencial. E significa 
ainda estar à procura de mais sentido 
para a própria existência, numa procura 
em que cada resposta se converte numa 
nova pergunta. De facto, ser cristão é 
estar a caminho e sentir que “o nos-
so coração está inquieto enquanto não 
descansar em Deus”, como no caso de 
S. Agostinho.
Nesse sentido, portanto, “não há cami-
nho” feito. Tem que se fazer diariamente.
Mas, em perspectiva cristã podemos 
pensar que há caminho; é Aquele que 

asseverou: “Eu sou o Caminho”, isto é, 
“ninguém vai ao Pai senão por mim” 
(Jo 14,6). Além de ser o caminho para 
Deus, Jesus também apontou o cami-
nho aos seus seguidores. É o do seu 
êxodo, que passa pela cruz (“estreita 
é a porta e apertado o caminho que 
conduz à vida”: Mt 7,14) e termina na 
glória da ascensão ao céu. Ele, o pri-
meiro a suportar o peso da cruz, traçou 
o caminho à nossa frente, indicando o 
valor da vida enquanto oferecida. Não 
se entra no reino de Deus por atalhos 
fáceis. Os caminhos da vida fazem-nos 
frequentemente sair das nossas falsas 
seguranças, em que procuramos em 
vão tranquilidade e satisfação; são fei-
tos de escolhas e decisões quotidianas, 
pessoais e familiares, e, muitas vezes, 

Caminho

P. Armindo Vaz  
CE da Equipa Supra-Regional

Entrando para o Movimento,  
os casais puseram-se a caminho 
da “terra prometida”:  
“empreenderam um caminho 
maravilhoso” (Sab 19,5), como 
Moisés com o seu povo, (...).



de sofrimento, fiel companheiro de 
cada um de nós. Mas não caminha-
mos sozinhos. Vai connosco um com-
panheiro distinto: Jesus, aquele que é 
“o Caminho”. 
Ter-se posto em Movimento com as 
“Equipas de Nossa Senhora” foi resul-
tado de uma procura: o Movimento 
abriu um novo caminho aos casais 
que o compõem. Não se conforma-
ram com estar passivamente para-
dos. Dispuseram-se a caminhar com 
outros que já estavam a caminho no 
Movimento. Disseram “sim” à Pa-
lavra de Deus, que, como a Abraão, 
lhes dizia: “Sai da tua terra já conhe-
cida, da tranquilidade da tua pátria, 
do aconchego da casa do teu pai e 
parte para outros mundos que eu te 
mostrarei. Abençoar-te-ei nos traba-
lhos realizados em meu nome e para 
bem dos outros. Engrandecerei o teu 
nome no anonimato do quotidiano.  
E serás uma bênção para aqueles que 
fores encontrando no caminho” (veja 
Gn 12,1-2). Entrando para o Movimen-
to, os casais puseram-se a caminho 
da “terra prometida”: “empreende-
ram um caminho maravilhoso” (Sab 
19,5), como Moisés com o seu povo, 
enfrentando toda a sorte de adversi-
dades na travessia do mar espantoso 
e do deserto inóspito e triturador (Ex 
14-17). Como ao povo de Deus pelo 
deserto, também aos Equipistas não 
faltam barreiras no caminho: o medo 
do novo desconhecido, olhar para 
trás para o conhecido, as saudades 

do pescado, dos melões e das cebo-
las na terra de opressão, o desânimo 
no caminho para a liberdade e para 
a felicidade da terra prometida (Nm 
11,4-6). Mas, enquanto os hebreus 
que fizeram o Êxodo ainda não sa-
biam que o seu caminho “era Cristo” 
– como viria a dizer São Paulo (1Cor 
10,4) – os casais cristãos já o sa-
bem. O evangelho de Jesus acende- 
-lhes a luz da fé enquanto caminham 
na noite do mistério.
Nunca será de mais dar todo o relevo 
a esta afirmação, que Paulo carrega 
de tintas chamativas: não há cristão 
sem Jesus Cristo! No Movimento das 
ENS há vários caminhos para a santi-
dade. Todos, porém, passam por Jesus 
ou então não desaguam na santidade 
mas na fantasia da própria vanidade.
Mesmo com Jesus por companhei-
ro de viagem, quando a rotina, a dor 
ou o cansaço nos saem ao caminho, 
corremos o risco do desânimo. Mas a 
crise tem o lado positivo de nos fazer 
repensar os nossos caminhos em cons-
tante confronto com o Caminho mais 
recto: ajuda-nos a crescer, a renovar-
nos, a encontrar novas formas de com-
promisso, a desenvolver as experiên-
cias positivas e a demarcar-nos das 
negativas, a parar para pensar como 
podemos ser actores da renovação da 
Igreja, sem delegar à hierarquia o que 
nós próprios podemos fazer.
Mesmo assim, nada de miragens: 
caminhar cansa, desgasta, esgota. A 
habilidade para resistir às extenuan-
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tes caminhadas está em saber fazer 
“paragens estratégicas” para abastecer 
e descansar: “fazer tempo de deser-
to”, sem fugir da vida real da família. 
A vida continua, mas com outro ritmo. 
E esse “tempo de deserto” consiste em 
refugiar-se no próprio coração, para “fa-
lar a sós com quem sabemos que nos 
ama”. É assim que S. Teresa de Jesus 
definia a oração. Uma vida de casal 
cristão que não dê espaço à “leitura 
orante da Palavra” irá dando espaço 
a um deserto espiritual, podendo de-
generar para outra aridez e outra es-
terilidade. Sabemos que há casais que 
fazem oração enquanto fazem caminho 
para o emprego. Ela é o seu “viático”, 
companheira na “via” pessoal. Mas ide-
al é que ela também seja companheira 
na “via” do casal e, melhor ainda, na 

família. A oração está para o Movimen-
to das ENS como o pensamento está 
para a filosofia. O sentido religioso reza 
como a razão pensa. A oração é respi-
ração vital da alma, o “fôlego” no qual 
se exprime a nossa identidade huma-
na e cristã. Além do mais, sugere que, 
sendo nós seres para os outros, somos 
em definitivo seres para o totalmente 
Outro, Deus. É em diálogo com a trans-
cendência que nos realizamos plena-
mente. Caminhar também é isso: ir-nos 
superando, ultrapassando os obstáculos 
dos nossos limites, que emergem à 
consciência quando rezamos. A oração 
é o nutrimento e o suporte do amor 
conjugal na família: dá-lhe conteúdo, 
elevação e energia vital para a trans-
missão da fé no seu seio, a caminho 
para casa do Pai.

Obrigada Pai por  
nos mostrares  
sempre um  
caminho de  
esperança.
Amamos-te  
e viveremos  
por Ti.
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Celebrámos no passado mês de Novem-
bro em Portugal, o 70º aniversário da 
fundação das Equipas de Nossa Senho-
ra, em Paris. Foi um encontro nacional 
que reuniu cerca de 2000 equipistas, em 
Fátima, em torno de um programa que 
propunha uma revisão de história e de 
vida das Equipas de Nossa Senhora ao 
longo de 70 anos no mundo e de mais 
de 50 anos em Portugal. Estamos de pa-
rabéns por todas estas décadas de his-
tória que cada vez mais reconhecem a 
visão profética do Padre Caffarel sobre o 
Matrimónio cristão. Mas temos também 
uma grande responsabilidade pelo teste-
munho que as Equipas de Nossa Senhora 
podem dar ao mundo hoje, nomeada-
mente no que diz respeito à família. 
Esta celebração constituiu de facto um 
marco significativo para o Movimento 
em Portugal, particularmente pela visi-
bilidade que as Equipas de Nossa Se-
nhora tiveram nos meios de Comunica-
ção Social. Nos dias que antecederam o 
Encontro Nacional de Fátima, e mesmo 
durante o Encontro, foram realizadas 

Ecos da
Supra-Região

Isabel e Paulo Amaral  
Casal Responsável Supra-Regional

várias entrevistas para divulgação em 
vários programas de Rádio e Televisão: 
na Rádio Renascença, no noticiário; na 
RTP2, no programa, a Fé dos Homens, 
e, na TVI, no programa Oitavo Dia. Algu-
mas delas estão disponíveis no site das 
ENS Portugal. 
Ainda no registo da responsabilidade 
das Equipas de Nossa Senhora, é de 
salientar a emissão de um programa 
sobre a família, pela Antena 1, rádio Ec-
clesia, no Dia da Sagrada Família a 27 
de Dezembro passado, em que o Mo-
vimento testemunhou a forma como 
contribui para a construção de famílias 
estáveis na sociedade contemporânea.
Saímos do Encontro Nacional com a 
plena convicção que as Equipas de Nos-
sa Senhora, não sendo um movimento 
de acção, são um movimento de casais 
activos, que cada vez mais devem estar 
preparados para dar testemunho da sua 
experiência de vida no Movimento ao 
serviço do bem comum nesta Igreja que 
se pretende mais presente e actuan-
te no mundo. 

VIDA DO MOVIMENTO
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Parece-nos pois importante privilegiar 
a animação dos nossos casais propi-
ciando-lhes momentos de formação 
que os preparem para uma vivência 
mais autêntica dos pontos concretos 
de esforço, capazes de gerarem atitu-
des de vida num espírito de partilha 
e entreajuda em equipa, no seio da 
doutrina cristã. Neste contexto, te-
mos duas actividades propostas para 
o início do próximo ano: o Encontro 
Nacional de Conselheiros Espirituais, 
nos dias 5 e 6 de Fevereiro, em Fáti-
ma; e, a Formação de Formadores, nos 
dias 20 e 21 de Março, também em 
Fátima. O primeiro pretende reunir os 
Conselheiros Espirituais, na expectati-
va de podermos reflectir em conjun-
to sobre a importância e valorização 
do sacerdócio na vida da Igreja e na 
vida dos casais das Equipas de Nossa 
Senhora, neste ano sacerdotal que a 
Igreja celebra. O segundo pretende 
dar resposta à formação dos casais 
ao longo da vida nas suas equipas, de 
forma a tornar possível a implemen-
tação do programa de formação das 
ENS. Pretende-se com este encontro 
uniformizar objectivos entre os forma-
dores dos Encontros de Equipas Novas, 
Encontros de Equipas em Caminhada e 
Encontros de Equipas em Comunhão, 
de forma a poder concretizar estes en-
contros nas Províncias. 
Em paralelo com a formação, a li-
gação no Movimento assume uma 
prioridade para esta equipa da Su-
pra-Região. A ligação pressupõe a 
existência de canais de difusão e de 

9

VIDA DO MOVIMENTO

divulgação conhecidos e alimenta-
dos pelos casais do Movimento. Dos 
canais de ligação mais importantes 
na estrada da informação das Equi-
pas de Nossa Senhora, destacam- 
-se a carta e o site. 
Ambos estão concebidos numa lógica 
de funcionalidade, acessibilidade e re-
ferência para todos os casais no Mo-
vimento. Na tentativa de procurarmos 
estar atentos aos sinais dos tempos, 
tanto a carta como o site terão um 
aspecto diferente. Seguindo a pegada 
ecológica, a Carta, sem perder o con-
teúdo essencial, terá menor número 
de páginas, conterá artigos mais cur-
tos e mais próximos da vida dos ca-
sais. Por sua vez o site, que funcionará 
como o meio mais rápido de comuni-
cação e como repositório de informa-
ção relevante para os equipistas, terá 
uma imagem mais apelativa, centra-
da nas pessoas; mais interactivo, com 
sub-sites para os Sectores ou Regiões, 
e, mais funcional, promovendo uma 
manutenção mais fácil.
Temos assim bons motivos para acre-
ditar que podemos dar continuidade à 
herança que recebemos dos primei-
ros casais que se reuniram em Paris 
em 1939, tornando-nos mais empe-
nhados na construção da civilização 
do amor. É o nosso tempo, é a nossa 
oportunidade.

Veja no site as conferências,  
entrevistas e fotografias  
do Encontro Nacional 2009.



Fernanda e António Felgueiras  
Casal Responsável da Província Norte
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Queridos equipistas,
É com muito gosto que, pela 1.ª vez 
como Provinciais (do Norte), nos diri-
gimos a todos, para partilhar convos-
co as circunstâncias em que o Senhor 
nos chamou a prestar este serviço no  
Movimento.
Em Janeiro passado, estávamos nós em 
Roma, a participar no Encontro Interna-
cional de Regionais e Provinciais quan-
do, no penúltimo dia do Encontro, no 
Salão Nervi, após a audiência geral das 
4.ªs feiras do Papa Bento XVI, a Ana e 
o Vasco (SR), a Donzília e o Felisberto 
(PN) e a Isabel e o Paulo (futuros SR) 
nos convidaram para esta Missão!
Pedimos algum tempo para reflexão e, 
já a madrugada do novo dia tinha surgi-
do, ponderados os constrangimentos e 
as consequências do convite, tomámos 
a decisão de dizer SIM (tal como Maria).
E o que nos levou a este SIM? 
Vamos abrir o nosso coração convosco, 
tal como o fizemos no momento em 
que comunicámos que aceitávamos ser 
os futuros Provinciais do Norte: 

Província
Norte

Tendo presente que o Senhor disse: “Não 
tenhais medo, Eu estarei sempre convos-
co” e “Eu estou no meio de vós como 
aquele que serve” e nos ensinou “O pão 
nosso de cada dia nos dai hoje” e que S. 
Paulo nos recordou que “Juntos forma-
mos um só corpo”, sentimo-nos inter-
pelados pelo Espírito Santo a não pensar 
muito nos “contras” e a confiar que Ele, 
efectivamente, não nos pedirá mais do 
que aquilo que conseguiremos fazer.
Com toda a humildade e espírito de ser-
viço, vamos esforçar-nos, então, por dar 
sequência ao magnífico trabalho realiza-
do, com toda a dedicação e amor, pelo 
casal Donzília e Felisberto Eira, contan-
do com a entreajuda da Equipa da Supra 
Região, com cujos membros já criámos 
laços de verdadeira fraternidade.
A Equipa da Província Norte é constituí-
da por nós e pelos casais Responsáveis 
das Regiões Norte, Porto 1, Porto 2 e 
Douro Sul. Acompanhar-nos-à, como 
Conselheiro Espiritual, o sacerdote (je-
suíta), Sr. Padre Mário Garcia, a quem 
aproveitamos para, mais uma vez e pu-

VIDA DO MOVIMENTO
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blicamente, agradecer a sua disponibili-
dade para este serviço.
Passamos, agora, a palavra aos casais 
Regionais.

Este ano, fomos convidados a continuar 
o trabalho magnífico do casal Felguei-
ras, como RR Norte, o que constitui um 
desafio.
Esta parte setentrional de Portugal, for-
mada pelos sectores: Viana do Castelo, 
Braga, Guimarães, Póvoa do Varzim, Fa-
malicão, Lamego, Vila Real/Alijó e Cha-
ves, é multifacetada e dispersa geogra-
ficamente, mas próxima humanamente 
falando.
Na diversidade de planos, identidades, 
maneiras de pensar e de agir dos secto-
res, sentimos o pulsar da alma da região, 
célula viva em (re)construção. É do seu 
pluralismo que emana a sinergia mágica 
que é esta comunhão partilhada.
Assim, o lema do nosso trabalho para 
o quadriénio apresentado à região é 

A riqueza da Diversidade
Somos o casal Santos e, tal como acon-
teceu a tantos outros, Deus envolveu-
-nos nas ENS. Então, a nossa vida ga-
nhou novos sentidos e dinâmicas, já 
que, como afirma Erin Manning: “Ter 
consciência do movimento é saber que 
o movimento nos moveu”.

Tina e Zé  
RR Norte

11
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“O cordel triplicado não se rompe facil-
mente” (Ecle.4-12), uma vez que reme-
te para a relação trinitária privilegiada 
entre os membros do casal e Deus e 
aponta para a força da união. Imbuídos 
deste espírito, todos caminhamos inter-
ligados e em articulação com os vários 
projectos da supra-região, da província, 
da região, do sector…
Obrigados a todos por serem esse vivei-
ro de valores cristãos, onde crescemos 
como pessoas.

por Cristo, na atenção à vida, à espiri-
tualidade, santificação e missão. O Ano 
Sacerdotal há-de ser para o Povo Fiel, 
um tempo de oração intensa para tomar 
e aprofundar a consciência do compro-
misso do dom da vocação nas famílias, 
nas paróquias e nas associações de 
apostolado. Após um curto intervalo 
reunimo-nos na Igreja para celebrar a 
Eucaristia, que foi concelebrada e bem 
solenizada pelo coro litúrgico. A seguir 
à Liturgia da Palavra, aconteceu a pas-
sagem de testemunho na responsabili-
dade do Sector Gaia: O casal RR desceu 
à Assembleia para aproximar do Altar o 
novo casal RS, Olívia e Carlos Castro que 
receberam a insígnia de passagem de 
testemunho da Armanda e Delfim Men-
des. Antes da bênção final o casal RR 
saudou todos os equipistas e CE’s.
De seguida à volta da mesa decorreu 
o lanche convívio, animado pela com-
panhia dos filhos e como estava pro-
gramado, cada sector fez a reunião de 
início de ano.
Todos partimos felizes, sentindo-nos 
mais ricos e cheios de bênçãos do Pai 
e da presença de Maria em nossos  
corações.

Maria Teresa  
e António Alves  
RR Douro Sul

12

Encontro de Abertura
Em 20 de Setembro, sob o tema: “Sa-
cerdote dom de família e para a família” 
deu-se início às actividades na Região 
Douro Sul. Os casais dirigiram-se para o 
Salão Paroquial de S. João da Madeira 
e aí decorreu a 1ª parte dos trabalhos, 
com a intervenção do Pe Eurico, que de 

“Eu estou no meio de vós  
como Aquele que serve”
Lc 22,27

acordo com o tema do encontro, salien-
tou a importância do ano sacerdotal, li-
gado ao papel e à missão do sacerdote 
na Igreja e na sociedade contemporâ-
nea. Redescobrindo a beleza do amor 
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Colégio das Regiões  
Porto 1 e Porto 2
Inspiradas no Colégio da Supra Re-
gião, as Regiões Porto 1 e 2, apro-
veitando o arranque anual na missa 
de Outubro, promoveram, no dia 10, 
um Colégio das Regiões com todos os 
casais que assumem responsabilida-
des para sufragar o seu programa de 
actividades.
Estiveram 300 pessoas o que foi um 
sucesso.
Em oração, o Padre Roque Cabral, 
pediu-nos para estarmos disponíveis 
para o Serviço… para sermos parte 
activa numa Igreja tão necessitada 
de leigos dinâmicos e presentes.
Na abertura, a Maria João e o Alber-
to Ranhada apelaram ao serviço em 
2 dos seus Sectores ainda sem Res-
ponsável e à participação activa dos 
casais no Movimento. A Isabel e o 
Gonçalo Sousa Soares anunciaram a 
criação do Sector J e propuseram que 
os Sectores tivessem o nome de uma 
letra. Os Sectores Maia, Matosinhos 
e Trofa não aceitaram e mantêm o 
nome da cidade.

Isabel e Gonçalo  
RR Porto 1

Maria João e Alberto  
RR Porto 2

Para que os Sectores se coordenem 
entre eles, foi proposto desafiar um 
casal, ou equipa para apoiar a orga-
nização, realização e balanço final 
de cada actividade. Este permitirá 
reduzir o encargo do Sector, o que 
melhorará o entusiasmo dos casais 
para assumirem responsabilidades 
no Movimento, mesmo em fases di-
fíceis da vida. As actividades a apoiar 
são, Ligação à Diocese, ECIP, Retiros, 
Páginas em Movimento, Missas de 
1ºs sábados, Ligação às EJNS e actua-
lização dos Quadrantes. Após debate, 
foi este modelo aprovado por todos.
No debate, o Pedro Borges da P119 
Sector B, apelou a que se entendesse 
porque é que as equipas não parti-
cipam activamente no Movimento 
fazendo um inquérito ao seu entu-
siasmo e comprometimento. Os Re-
gionais irão estudar esta iniciativa.
O colégio terminou com reuniões dos 
Sectores e da equipa de apoio aos Sec-
tores para planear o novo ano… que na 
Diocese do Porto estará envolvido pela 
“Missão 2010” lançada pelo senhor  
Bispo.
Juntaram-se então todos os casais 
das Regiões num animado lanche 
de confraternização organizado pelo 
Sector B. A missa, concelebrada pe-
los Padres Roque Cabral e José Maria 
Cabral Ferreira e Frei Pedro, foi pre-
parada pela P99 e animada pelas 
EJNS. Passou-se o testemunho do Sec-
tor Matosinhos da Região Porto 2.

13
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São e Duarte Matias  
Casal Responsável da Província Centro 

Como e quando nasceu 
a Província Centro?

Por evolução das estruturas do Movi-
mento a nível Nacional. 
Sentiu-se a necessidade de uma maior 
proximidade entre as diferentes estrutu-
ras de serviço.
Assim, em reunião da Supra Região de 
Portugal, realizada em Março de 2008, 
foi apresentada pelo casal Supra Re-
gional, Ana e Vasco Varela a proposta 
para a criação de mais duas Províncias.  
A mesma foi discutida, aceite e aprova-
da por todos.
É o principio da Província Centro. Desane-
xada da então Província Norte e Centro, 
da qual saem as Regiões Centro Interior, 
Centro Litoral e agrega a si dois Sectores 
isolados (Santarém e Tomar) que per-
tenciam à Região Ribatejo-Oeste.
Esta evolução do Movimento, acontece 
para melhor responder às necessidades, 
de todos que assumem responsabili-
dades a diferentes níveis. O espírito do 
Movimento passa assim: 

Província
Centro

–  ERI – Supra Região – Província –  
Região – Sector – Equipas – casais.

O que nos une e nos faz caminhar, é 
Jesus Cristo. 
A vida do Movimento sente-se, pela 
forma como as equipas/casais são ani-
madas pelo Sector (Guia das ENS). 
A sua Missão é:

–  Animar, Ligar, Formar, Difundir e 
Expandir.

A Província Centro começou a funcionar 
autonomamente com a sua primeira 
reunião realizada em nossa casa em 
Setembro de 2008. Estiveram presen-
tes os casais Regionais do Centro Inte-
rior, Centro Litoral, o casal Responsável 
do Sector de Santarém e um casal que 
representava o Sector de Tomar. Como 
sempre, esteve presente o Conselheiro 
Espiritual da Província.

Como CP, fomos empossados em De-
zembro de 2008 (ENR).

VIDA DO MOVIMENTO

CE Província Centro 
Padre José Camões
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O termo Sector isolado não agradava 
e causava algum desconforto. Por isso, 
desde a primeira reunião, todos nos em-
penhámos em ultrapassar esta situação 
e criar uma nova nomenclatura geradora 
de comunhão.
No seguimento da proposta da criação 
da PC, ia nascer uma nova Região. No 
inicio o que estava pensado era uma Re-
gião Santarém e Tomar. Na segunda reu-
nião da PC em Janeiro 2009 em casa do 
casal RS Santarém, por proposta do CE da 
Província e devidamente fundamentada, 
achou que seria empobrecedor ficar uma 
Região com sectores de uma só Dioce-
se. Ganhou força a ideia de juntar duas 
Dioceses próximas e com algumas afini-
dades pastorais, referimo-nos a Leiria e 
Santarém. Todos aprovámos e começá-
mos a trabalhar para a sua concretização.
O passo seguinte, foi dado pelo CR do 
Centro Litoral que na sua reunião de Re-
gião de que Leiria fazia parte apresentou 
a sugestão que foi aceite, embora am-
bas as partes tenham sentido de algum 
modo o corte do cordão umbilical. Porém, 
quando o espirito de serviço fala mais 
alto, todas as mutações são possíveis. 
Agradecemos ao então CR do Sector de 
Santarém, que de uma forma simples 
e discreta, conduziu todo o trabalho no 
sentido da divisão/multiplicação, dando 
origem aos novos Sectores de Almeirim 
A e B e Santarém. 
Tomar sempre colaborou connosco na 
procura da melhor solução para o Sector. 
Estamos gratos a muitos casais pela dis-
ponibilidade, abertura e espirito de ser-

viço para a constituição da actual equipa 
de Sector.
Os Sectores de Leiria saidos da Região 
Centro Litoral, geraram uma nova vida, 
nasceu mais um Sector. 
Com tudo isto criou-se a nova Região 
Centro Sul, Cujo casal responsável assu-
miu funções em Novembro 2009 no EN.
Hoje, a Província Centro é assim cons-
tituida:

 Região Centro 
Interior CR-Maria 
José e António Ro-
cha, constituída pelos 
Sectores de Covilhã, 
Fundão e Guarda.

Região Centro Litoral 
CR-Margarida e João 
Paulo Mendes, 
constituída pelos 
Sectores de Águeda, 
Aveiro A e B, Coimbra 
A, B e C e Viseu.

Região Centro Sul 
CR-Carmo e António 
Pedro, constituída 
pelos Sectores de 
Almeirim A e B, Leiria 
A, B e C, Santarém,  
e Tomar. 

Sentimo-nos enviados, em missão na 
Província Centro e reconhecemos que a 
vida que nela existe, se deve à colabo-
ração, entreajuda e espírito de serviço 
de todos. Bem hajam.
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Início das Actividades dos Sectores
Almeirim A, Almeirim B E Santarém
2009/2010

–  As Equipas de Nossa Senhora dos no-
vos Sectores de Almeirim A, Almei-
rim B e Santarém iniciaram as suas 
actividades no dia 25 de Setembro 
de 2009 às 21h na Igreja de S. Nico-
lau em Santarém.

–  A Celebração Eucarística foi co-cele-
brada pelo Sr. Padre Ricardo Concei-
ção (Conselheiro Espiritual da Equipa 
de Sector de Santarém) que presidiu, 
pelos Senhores Padres António Gar-
cia (Conselheiro Espiritual da Equipa 
de Sector de Almeirim A), Diaman-
tino Marques (Conselheiro Espiritual 
das Equipas Almeirim 2, Fazendas 1 
e Santarém 7 e 13) e pelos Diáconos 
Permanentes Carlos Canas (Almeirim 
4) e Manuel Martins (Almeirim 4). 

–  Participaram na Eucaristia muitos ca-
sais das Equipas de Nossa Senhora 
que encheram quase por completo 
a Igreja. A animação esteve a cargo 
do Casal Amélia e Manuel Marques 
(Almeirim 7) que contaram com a 
preciosa colaboração da quase tota-
lidade dos casais da Equipa Almeirim 
6, entre outros. De registar a presen-
ça de alguns casais da Equipa Riachos 
1 que terminaram recentemente a 
sua Pilotagem e de casais da equipa 
Coruche 1 que se encontram ainda a 
realizar a Pilotagem.

–  No final da Celebração Eucarística 
o Casal Responsável cessante do 

antigo Sector de Santarém (Maria 
de Fátima e Vítor Cunha – Almeirim 
7) explicou as razões da divisão do 
Sector de Santarém em três novos 
sectores e da constituição da Região 
Centro Sul.

Em primeiro lugar, o desencanto com 
o nosso enquadramento como Sector 
Isolado na estrutura do Movimento.

Grandes distâncias, a percorrer para 
as Reuniões da Província.

A solução encontrada passou por 
subdividir o sector de Santarém com 
21 equipas, em três sectores afim de 
se poder constituir uma região jun-
tamente com sectores de Tomar e 
Leiria. 

Assim, teremos uma nova Região 
Centro Sul, cuja equipa de região será 
formada pelos responsáveis de sec-
tores de zonas que geograficamente 
se encontram mais próximas de nós.

A nova realidade, vai exigir esforço 
e empenho a que fomos chamados. 
Contamos com a presença do Espírito 
Santo e de Nossa Senhora, para nos 
ajudar e iluminar no seu serviço. 

–  O CR da Província Centro, São e Ma-
nuel Matias deu-nos o grato pra-
zer de estar connosco neste Início 
de actividades. Deixaram-nos uma 
mensagem de muita confiança e co-
ragem.

–  Finalmente foram chamados os Ca-
sais Responsáveis das Equipas para 
o ano 2009/2010 que receberam 

VIDA DO MOVIMENTO

16



VIDA DO MOVIMENTO

o testemunho em forma de “Luz” 
na vela que lhe foi transmitida pelos 
Casais Responsáveis cessantes. Junta-
mente com a vela todos os novos CR 
de Equipa receberam uma pasta com 
a documentação actualizada, neces-
sária para o desenvolvimento do ano. 
Foram elaboradas igualmente pastas 
idênticas para os Conselheiros Espiri-
tuais de todas as Equipas.

–  Depois de acesas as velas foi lida uma 
passagem do Novo Testamento pelo 
CR do Sector Almeirim B: Mateus 5, 
14-16.
Os CRs dos Sectores Almeirim A e 
Santarém fizeram a reflexão:
Ser Equipa de Nossa Senhora é ser luz 
diante dos homens e da sociedade. 
O CR de Sector de Santarém continuou:
É pois necessário darmos testemunho 
e isso passa certamente pela vivência. 
Neste espírito desejamos a todos um 

bom ano de caminhada e cientes que 
o Pai vai connosco sempre. 

“Aceitar uma responsabilidade 
nas ENS é uma missão  
à nossa medida”  
Manual Casal RS

–  O Senhor Padre Garcia terminou a Ce-
lebração lembrando e enaltecendo o 
espírito de missão e o trabalho desen-
volvido ao longo dos últimos três anos 
pelo Casal Responsável do Sector de 
Santarém, Fátima e Vítor Cunha. 

–  Para terminar houve um momento de 
convívio, no Salão Paroquial da Igreja 
de S. Nicolau.

Mª João e Manuel Lourenço (Respon-
sáveis dos sectores Almeirim A e B) e 
Mª Fátima e José Santos Silva (Res-
ponsáveis do sector santarém).
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Teresa e Rui Barreira  
Casal Responsável da Província Lisboa 

Queridos amigos,
É com uma grande alegria que nos diri-
gimos a todos vós, casais do nosso Mo-
vimento neste início de um novo ciclo.
Duas ideias, ou melhor dois desejos, 
que nos parecem importantes continuar 
a redescobrir neste começo de ano, e 
neste inicio do nosso serviço ao Movi-
mento como Provinciais de Lisboa: são 
a fidelidade ao Movimento e logo ao 
projecto original do Pe. Caffarel e a fi-
delidade à Igreja. De facto, quando boa 
parte do mundo se laiciza, tornando-se 
indiferente à presença de Deus, urge 
garantir que a semente cai em boa ter-
ra para que dê uma “colheita de trinta, 
sessenta e até cem por um” (Mc 4, 20).
O Movimento das E.N.S. propõe-nos 
uma via, um caminho para a vivência 

Província
Lisboa

P. Mário  
Pais CEP

Teresa e Rui  
Barreira CRP

A Província Lisboa (PL) é na estrutura do Movimento muito jovem, corresponden-
do geograficamente à Diocese de Lisboa. Engloba 6 Regiões: Cascais-Oeiras, Lisboa 

do matrimónio cristão, fundamento da 
família. A família, comparada pela Igre-
ja com a vida da Santíssima Trindade, 
é de facto o verdadeiro alicerce da so-
ciedade, por mais que muitos o tentem 
negar. Talvez hoje mais do que nunca, 
é fundamental que o projecto do Pe. 
Caffarel seja vivido em verdade, difun-
dido e acima de tudo testemunhado, na 
medida em que é “firme convicção da 
Igreja que os problemas actuais, que 
encontram os casais e debilitam a sua 
união, têm a sua verdadeira solução 
num regresso à solidez da família cris-
tã, lugar de confiança mútua, de dom 
recíproco, de respeito da liberdade e de 
educação para a vida social” (discurso 
do Papa Bento XVI aos Bispos do Nor-
deste Brasileiro, Setembro, 2009).
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Cascais Oeiras é uma Região muito jovem com 5 anos de existência. A Equipa da 
Região é composta pelo CR Regional, pelo CE Sr. Padre Daniel Henriques, Vigário 
e pároco de Algés, e pelos CR dos 7 Sectores: 4 no Concelho de Cascais e 3 no de 
Oeiras. Tem 400 casais, 80 equipas e seus CE, das quais 12 em pilotagem. A Equipa 
da Região é coadjuvada pela ECIP, que muito tem contribuído para a expansão do 
Movimento na Região, e tem também, desde o seu início, uma Equipa de Formação 
para os EEN.

Lisboa 1 tem 6 sectores (67 equipas) algumas das quais do início do Movimento 
em Portugal – 7 equipas formadas antes de 1965 – que se mantêm activas, e a 
quem deixamos uma saudação e um agradecimento por toda uma vida de teste-
munho de amor. A equipa da região é formada por casais jovens, pais de famílias 
numerosas, que com empenho e dedicação se entregam a esta missão.

Agostinha e Manuel Carvalho CRR

Rita e Pedro Cabral CRR

Graça e Francisco Sousa Soares CRR

A Região Lisboa 2 nasceu em 2007, com a divisão da Região Lisboa em 2 Regiões.
A Equipa da Região inclui o Conselheiro Espiritual, os Casais Responsáveis dos 6 
Sectores (A,D,F,G,K e M), o Casal RECIP e o Casal Responsável da Região.
Lisboa 2 é constituída por 67 Equipas das quais 4 Equipas em pilotagem.
Lisboa 2 quer ajudar “os Casais a viver a vocação do Amor do casamento”, como nos 
entusiasmou o Fundador das ENS o Pe. Caffarel.

1, Lisboa 2, Loures e Vale do Tejo, Oeste e Sintra. A Equipa da PL é constituída pelo 
Casal Responsável da Província, pelo Conselheiro Espiritual da Província e pelos res-
pectivos Casais Responsáveis das 6 Regiões. Finalmente virão ainda a integrar esta 
equipa os 4 futuros Casais Responsáveis pelas Equipas de Formação da Província 
Lisboa no âmbito do novo modelo de Formação. Veja mais notícias no site.
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Região de Loures foi criada em 2008 abrangendo uma extensão que circunda a 
grande Lisboa, e, com uma grande possibilidade de expansão. Nesta altura tem 2 
Sectores e 19 equipas com 4 equipas em pilotagem e duas equipas em formação e 
com várias reuniões de informação já marcadas e agendadas. Temos desenvolvido 
as nossas actividades para que possamos chegar a todos divulgando as ENS com 
várias actividades. 

Fátima e Etelvino Silva CRR

Hélia e Rui Rocha Pinto CRR

Anabela e Manuel Morais CRR

A Região Oeste coincide com a parte norte e oeste da diocese de Lisboa, ou seja, 
toda a região a norte da cidade de Mafra. É constituída pelos sectores de Torres 
Vedras e Caldas da Rainha e tem 30 equipas. A Região é caracterizada pela mescla 
do seu ambiente rural com o crescimento urbano e por uma, ainda, genuína ligação 
à Igreja.

A Região Sintra foi formada no ano de 2005 e é constituída pelos Sectores A,B e 
C. A nossa área geográfica abrange os Concelhos de Amadora e Sintra. Temos 35 
equipas, 179 casais e 33 conselheiros espirituais. Une-nos o Espírito de Serviço e 
comunhão, partilhando os mesmos sentimentos de quem está em Jesus Cristo. 

“A família comparada pela 
Igreja à Santíssima Trindade,  
é de facto o verdadeiro  
alicerce da sociedade.”
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Rita e David Duque
Casal Responsável da Província Sul e Ilhas

Província
Sul e Ilhas
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Em próximas cartas, neste  
“espaço” das Províncias,  
teremos a partilha/ 
apresentação das 4 Regiões  
que dela fazem parte. 
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Açores Centro  
Lucelinda  

e José Mendes
(16 equipas)

Açores Oriental  
Ana e Mário 

Cabral
(11 equipas)

Évora  
Cláudia  

e Pedro Giões 
(10 equipas)

Setúbal  
Mª Teresa  
e Francisco  
Andrade

(16 equipas)
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Guida e Luís Costa 
Responsáveis da Província África

Queridos amigos, 
Somos a Guida e o Luís, fazemos parte 
da equipa Parede 14, estamos casados 
há 23 anos e nas Equipas de Nossa Se-
nhora há 21. Temos 2 filhos, o Francisco 
com 21 anos e o Diogo com 19.
Estamos muito felizes porque somos o 
casal responsável pela Província África 
e o casal de ligação à Província Angola.
Quis o Senhor que assim acontecesse, 
e nós sentimo-nos muito honrados e 
muito contentes por estarmos ao Seu 
serviço também através da missão que 
nos confiou no nosso movimento.
Sabemos que não é fácil suceder à Lai e 
ao Fernando, que são muito amados por 
terras de África, pois souberam sempre, 
com sabedoria, inteligência, espírito de 
missão e de entrega, estarem ao servi-
ço de todos os casais e conselheiros es-
pirituais de Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e África do 
Sul. Assim O Senhor nos ajude a seguir 
o seu exemplo.
À Lai e ao Fernando Marques, o nosso 
amigo e reconhecido muito obrigado, 

por tudo o que fizeram ao serviço das 
Equipa de Nossa Senhora através da 
Província África e por terem confiado 
em nós. Que o Senhor continue a aben-
çoar estes nossos queridos amigos, os 
seus filhos e netinhos, por quem nós 
temos uma grande estima e apreço.
Como é a primeira vez que nos dirigi-
mos a todos vós, pareceu-nos muito 
importante deixar-vos uma brevíssima 
apresentação da Província Angola e da 
Província África. A Província Angola é 
composta por três regiões, a norte com 
53 equipas e 11 conselheiros espiri-
tuais, no centro com 66 equipas e 12 
conselheiros espirituais e a sul com 104 
equipas e 30 conselheiros espirituais, 
num total de 223 equipas e 53 conse-
lheiros espirituais. O casal Responsá-
vel pela Província Angola é a Cristina e 
o João Baptista Makenengo.
A Província África é constituída pela 
Região de Moçambique, pelo Sector de 
São Tomé e pelos Pré-Sectores do Prín-
cipe e de Cabo Verde.
A Região de Moçambique é composta 

Província
África
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por 80 equipas e 12 conselheiros es-
pirituais. O casal Responsável pela Re-
gião de Moçambique é a Fernanda e o 
Henriques Pereira.
O Sector de São Tomé é composto por 9 
equipas e o Pré-Sector do Príncipe por 
3 equipas. O casal responsável pelo 
Sector de São Tomé é a Maria Domin-
gas e o Elísio Ferreira e o casal respon-
sável pelo Pré-Sector do Príncipe é a 
Edite e o Jorge Santo Cristo.
O Pré-Sector de Cabo Verde é composto 
por 3 equipas na Ilha de São Vicente, 
no Mindelo, e por 1 equipa na Ilha de 
Santiago, na Praia. O casal Responsável 
no Mindelo é a Fátima e o Adriano Al-
meida e na Praia é a Zezinha e o Mito 
Alfama.
Neste espaço da carta, nós vamos ficar 
a conhecer os nossos queridos amigos 
de África, bem como um pouco da mis-
são que o Senhor lhes confiou. Nesta 
carta contaremos com o testemunho 
da Fernanda e do Henriques que vão 
partilhar com todos nós a sua sensibi-
lidade sobre o encontro nacional, onde 
celebrámos os 70 anos do nosso mo-
vimento.
Na certeza de que nos encontraremos 
muito em breve, deixamo-vos o nosso 
abraço muito amigo.

Queridos e amigos
Estamos aqui… somos a Fernanda e 
Henriques de Moçambique, em primei-
ro lugar, gostávamos de aproveitar esta 
oportunidade para vos saudar, abraçar e 
abraçar a virgem Nossa Senhora, mur-
murando as maravilhas que o Todo Po-
deroso tem feito também em nós.

Fernanda e Henriques 
Casal responsável  
pela Região de Moçambique

Mandar um viva a todos aqueles 
irmãos e nossos amados  
sacerdotes com quem vivemos 
todos os momentos da festa  
dos 70 anos das E.N.S. em Fátima.

Conforme o coro da canção que esteve 
na ribalta do encontro:

“Ó Tu que estás em mim
No fundo do meu ser”

Queremos aqui dizer que com Ele, estão 
vocês também.
Viemos aqui também dizer, que Mo-
çambique tem hoje 80 equipas. Com 
todas elas, e em nosso nome pessoal, 
queremos mais uma vez agradecer o 
esforço e empenho dos nossos irmãos 
Portugueses que pensaram em partilhar 
connosco essa graça santificante que é 
o nosso belo movimento, OBRIGADO.
Um abraço a vós todos e voltaremos a 
nos ver.

“Ó Tu que estás em mim
No fundo do meu ser”...
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Fevereiro, 5 e 6
Encontro Nacional de Conselheiros Espirituais

Março, 20 e 21
Formação de Formadores de Encontros de Equipas

Junho, 19 e 20
Colégio da Supra-Região

Outubro, 16 e 17
Formação de Responsáveis de Sector

Novembro, 27 e 28
Encontro Nacional de Responsáveis

Próximas actividades  
Supra Região Portugal 2010
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Jan e Peter Ralton  
Responsáveis da Zona Eurásia

É interessante constatar que um movi-

mento como o das Equipas de Nossa 

Senhora utiliza um ícone da Sagrada Fa-

mília em vez de um ícone de José e Ma-

ria, o que poderia parecer mais apro-

priado. Na primeira reunião mundial de 

casais regionais em Roma em 2003, foi 

solicitado às regiões e supra-regiões 

que apresentassem sugestões para um 

novo logotipo. Apenas o Canadá incor-

porou um casal no seu desenho. Como 

é evidente, a versão final adoptada une 

ambas as imagens de Deus e do casal, 

mas de forma simbólica.

No início, foi o Padre Caffarel quem 

sugeriu colocar as Equipas sob a pro-

tecção de Maria. As primeiras equipas 

estavam ocupadas a decidir como gerir 

os seus grupos e tinham muitas outras 

preocupações além da formalidade de  

um nome.
O Padre Caffarel explica-o desta forma: 
“… e qual não foi a minha surpresa ao 
ouvir falar… dos “grupos Caffarel”! Não 
fiquei nada emocionado; pensei que 

Maria
Ícone da Família

se tratava de uma brincadeira. Contu-
do, tive de me render à evidência: este 
nome estava a espalhar-se. É verdade 
que alguns, mais discretos, se referiam 
simplesmente às “equipas C.”. Mesmo 
assim era demais! Era necessário cortar 
o mal pela raiz. Tínhamos, portanto que 
dar às equipas como patrono um santo 
um pouco mais… clássico… e autênti-
co! Foi então que fiz o que fez Péguy, 
pegando nos seus filhos e colocando-os 
nos braços de Maria” 

(Henri Caffarel - Carta Mensal das Equipas, 

Editorial, Maio 1949)

O Padre Caffarel considerava Maria 
como o guia mais apropriado para o 
nosso desejo de conhecer Cristo e de 
desenvolver uma relação mais profun-
da com Ele. Ele desejava que os equi-
pistas tivessem a experiência da con-
fiança e da segurança que as crianças 
pequenas sentem na presença da sua 
mãe. Pareceria que a imagem da mãe 
lhe seria particularmente importante.
Naturalmente, a etapa seguinte é inte-
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grar o seu exemplo nas nossas relações 
com as nossas próprias famílias. Pode-
ria tratar-se dos nossos pais, filhos ou ir-
mãos e irmãs, e, finalmente, estender- 
-se até às nossas comunidades.

armar-se em esperto junto de Nossa 
Senhora? O amor fraterno reinará: é 
sempre assim quando a mãe está no 
meio dos seus filhos… Então a fonte da 
alegria não secará porque a “Causa da 
nossa alegria” estará connosco!” 

(Henri Caffarel - Carta Mensal das Equipas, 
Editorial, Maio 1949)

As nossas reuniões mensais e os nossos 
retiros anuais ajudam-nos a centrarmo-
-nos frequentemente nas nossas priori-
dades. O dever de se sentar e a oração 
abrem-nos o caminho para avaliarmos 
as nossas vidas de forma profunda, 
aberta e humilde. Consequentemente, 
a maneira de viver sugerida pelo Padre 
Caffarel apoia-nos no nosso esforço.

“O padre Caffarel descobriu em Maria 
um modelo, o modelo do encontro de 
Cristo com uma pessoa, o modelo da 
santidade perfeita; isto levá-lo-á a uma 

Ao esforçarmo-nos por  
imitar Maria estamos  
a dar um exemplo aos outros, 
sobretudo aos membros  
das nossas famílias.

É-nos frequentemente recordado que 
os nossos filhos, ou quaisquer outras 
crianças, vêem bem a diferença entre o 
verdadeiro e o falso; entre o que faze-
mos durante um curto espaço de tempo 
quando os outros nos observam e o que 
são as nossas mais íntimas convicções.
Maria pode inspirar-nos como mode-
lo a seguir e a copiar: “Quem poderia 
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devoção muito especial à Virgem, não 
a uma devoção sentimental, mas an-
tes a que é devida ao modelo do Sim a 
Deus, do Sim absoluto e assumido, de-
nominador comum de toda a sua vida. 
Ele também venerava Maria por ser 
casada com José. Aos seus olhos eles 
eram o exemplo perfeito do Sim con-
jugal, do Sim da fidelidade em cada 
momento. Num artigo acerca do casa-
mento de José e Maria, eleva o casal 
à honra de serem guias e exemplos 
de santidade. Num ensaio teológico, 
o Padre Caffarel renova o pensamento 
da Igreja sobre este matrimónio úni-
co. Partindo desta pesquisa, irá propor 
como novo conceito ser o matrimónio 
caminho de santidade pela graça do 
sacramento” 

(Père Caffarel, prophète du mariage, ch 8)

Como casais, aprendemos que este 
sacramento não é recebido ou admi-
nistrado uma única vez, mas se repete 
diversas vezes ao longo da nossa vida 
de casal.

“O amor só é verdadeiro se é perse-
verante. Mais ainda: só é verdadeiro 
se cresce, se se torna mais puro e ab-
soluto… A sua perfeição não está na 
exuberância desse sim primaveril que 
os lábios trocaram uma primeira vez; 
ela reside na plenitude dos seus fru-
tos no final de época, depois de muito 
trabalho, dor e lassitude. Estes são os 
sins da velhice, no entardecer de uma 
vida de fidelidade, que exprimem o 

consentimento perfeito de dois seres 
um ao outro e completam esta união 
que é a sua obra e recompensa 

(L’Anneau d’or, mai 1956 – La Vierge 
au Foyer, pp 272)

“Como é que a espiritualidade conju-
gal e familiar – se entendidas como 
modo de vida cristã e de santificação 
no e pelo matrimónio – não procura 
nos esposos de Nazaré os seus princí-
pios orientadores? Vemo-la recorrer às 
ciências humanas, interessar-se pelas 
aquisições da psicologia e da fisiolo-
gia. Livremo-nos de o criticar. Convém 
conhecer melhor a natureza, os seus 
requisitos e recursos, visto que a graça 
encontra aí o terreno para se enraizar, 
mas os lares ficam desarmados ape-
nas com os seus conhecimentos e os 
seus atributos humanos – diria mes-
mo, apenas com as sua noções de te-
ologia – se não conseguem ver, torna-
dos num “lar piloto”, a saudação e a 
novidade desafiadora que Cristo veio 
trazer a todos os seus que são chama-
dos ao matrimónio.
No entanto, os esposos cristãos não se 
devem contentar com uma imitação 
servil: apenas a reflexão à luz da fé 
os fará encontrar os comportamentos 
justos e a acção oportuna. Felizes os 
lares suficientemente humildes para 
decidirem não perder de vista esse lar 
onde Cristo cresceu!” 

(“Prends chez toi Marie, ton épouse” 
Feu Nouveau, 1983, pp 174-175)
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Na cidade de Florianópolis, situada na 
região sul do Brasil, realizou-se o II En-
contro Nacional das ENS do Brasil, entre 
os dias 16 e 19 de Julho de 2009. Reu-
niram-se cerca de 5.100 pessoas, entre 
as quais 240 conselheiros espirituais e 
uma dezena de Bispos. 
O encontro desenvolveu-se numa es-
trutura similar aos grandes encontros 
internacionais, com uma cerimónia de 
abertura, liturgias e celebrações euca-
rísticas, conferências e testemunhos 
vivenciais, reuniões de equipas mistas, 
momentos de convívio e até mesmo 
um acto público pelas ruas da cidade.
O lema “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor”, foi inspirado no livro de Josué, 
cap. 24, vers. 15 e no tema “Casal Cris-
tão, fecundidade evangélica”.

Na cerimónia de abertura estiveram 
presentes as mais altas autoridades 
civis do Estado de Santa Catarina e da 
cidade de Florianópolis, além de D. Lo-
renzo Baldisseri, Núncio Apostólico que 
trouxe uma mensagem especial de sua 
Santidade, o Papa Bento XVI, que foi 
lida aos presentes.
O casal Maria Carla e Carlo Volpini, res-
ponsável da ERI e seu conselheiro es-
piritual Pe. Angelo Epis estiveram pre-
sentes durante todo o Encontro, onde 
proferiram uma palestra e uma homilia, 
respectivamente, e puderam conviver 
de perto e conhecer um pouco mais a 
vida e a realidade das equipas no Bra-
sil. Foi também oficialmente anunciado 
pela ERI que o Brasil fora escolhido para 
acolher o próximo Encontro Internacio-
nal de 2012, o que foi muito festejado 
pelos equipistas brasileiros que de-
monstraram estar ansiosos por acolher 
os irmãos do mundo inteiro.
Estiveram também presentes, como 
convidados da SR Brasil, o casal Clarita 
e Edgardo Bernal, responsáveis da SR. 
Hispano América.

Notícias Internacionais

Sílvia e Chico Pontes 
Casal de Ligação da Zona America
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Foi também oficialmente  
anunciado pela ERI que o Brasil 
fora escolhido para acolher  
o próximo Encontro Internacional 
de 2012, (... ).
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Foi um momento de celebração da 
vida e da unidade do Movimento no 
Brasil, com a transmissão de formação 
relevante e a renovação do ânimo dos 
casais equipistas, que viveram juntos 
momentos de grande fraternidade.
Depois de terminado o II Encontro, teve 
lugar durante 4 dias uma Sessão de For-
mação Nacional destinada aos Casais 
Regionais de todo o Brasil. Aqui, mais 
uma vez, se contou com a participação 
do Casal Volpini e do Pe. Epis, que com 

as suas conferências contribuiram para 
uma melhor formação dos participantes.
A SR Brasil preparou uma edição espe-
cial da Carta Mensal brasileira, incluindo 
o texto de todas as palestras, testemu-
nhos e homilias, de forma a possibilitar 
que os mais de 30.000 casais brasileiros 
e demais sacerdotes conselheiros espi-
rituais pudessem tomar conhecimento 
de toda a temática desenvolvida neste 
espectacular Encontro Nacional.
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Pedem-nos um testemunho sobre a 
nossa experiência como pais de um fi-
lho chamado ao sacerdócio. 
É uma coisa GRANDE! Que, pelos vistos, 
não acontece só aos outros. E, sobretu-
do, e ao contrário do que muitos pen-
sam e dizem, não é mérito dos pais. Se 
assim fosse, todos conhecemos famílias 
que deveriam ter pelo menos meia 
dúzia de filhos padres e freiras, e não 
têm nenhum… A contabilidade de Deus 
não tem nada a ver com a nossa (ainda 
bem!) e as escolhas dos nossos filhos, 
no bem e no mal, são sempre expres-
são natural da sua liberdade; não sendo 
culpa nem mérito dos pais.
Temos uma história que só não é ba-
nal porque é a nossa, e nessa medida é 
única: somos ambos (Henrique e Ana) 
originários de famílias normais, estu-
dámos certinho, fomos à catequese e 
aos grupos da paróquia, andámos nas 
Guias, nos Bombeiros, na Pastoral Ju-
venil, formámo-nos ambos em Direito, 
casámos aos vinte e tal anos, constitu-

ímos uma família, entrámos nas equi-
pas de casais e depois nas de jovens, 
trabalhamos (muito!), enfim… uma fa-
mília igual a tantas outras.
Bem, igual é força de expressão. Temos 
cinco filhos, entre os 25 e os 9 anos, o 
que já faz de nós uma espécie amea-
çada (sim, porque em vias de extinção 
estão os outros!). E um casamento de 
26 anos já deve dar direito a entrada 
em qualquer livro de raridades.
Mas voltando ao assunto: como é que 
“isto” aconteceu?
Quando nos fazem esta pergunta, sa-
bemos que a primeira curiosidade das 
pessoas é mesmo sobre os factos: 
como é que tudo se passou? E depois, 
claro, vem sempre a pergunta: como 
é que vocês reagiram? Como é que se 
sentiram? Como é viver com isso?
Foi tudo muito natural, e totalmente 
inesperado. Educámos sempre os nos-
sos filhos na convicção de que é tão 
natural um dia casarem e terem filhos 
como não casarem e, não casando, es-

Pais
de um filho consagrado

Ana e Henrique Mota  
Eq 107 H - Região Lisboa 1
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colherem o sacerdócio ou a vida con-
sagrada. Isto não se faz com conversas 
íntimas e profundas, mas naturalmente 
no dia-a-dia; basta que quando eles 
dizem (ou alguém lhes diz) “quando 
eu for pai (ou médico, ou professor, ou 
qualquer coisa)” nós acrescentemos 
“ou padre ou freira…”.
É verdade que rezámos sempre para 
que eles se sentissem livres de seguir a 
sua vocação. E até pedimos a interven-
ção de uma nossa amiga Carmelita que 
rezasse por eles para que escolhessem 
em liberdade!; o que tem feito sempre 
e ao longo de muitos anos.
Os nossos filhos têm também vidas 
muito iguais às de tantas outras crian-
ças: família grande, muitos primos e tios, 
mimos dos avós, estudos normais, escu-
teiros, música, escola, campos de férias. 
Em cada um deles também nos fomos 
maravilhando com o modo como cres-
ciam em tamanho, graça e sabedoria… 
e como são tão diferentes!
Quando aos 19 anos decidiu entrar 
para a Companhia de Jesus, o Francis-
co era um jovem estudante de Direito, 
cheio de amigos espalhados pelo país 
e de todos os matizes culturais e so-
ciais, com planos de vida e sentimentos 
como era próprio da sua idade, emba-
lado por gostos musicais que nos eram 
inaudíveis e que o faziam conviver com 
pessoas bastante diferentes. 
Quando nos deu a notícia de que ia 
entrar para os Jesuítas, ficámos ambos 
contentíssimos. Durante alguns meses 

não pudemos partilhar essa alegria com 
mais ninguém, porque a notícia ainda 
não era pública (foi reservada durante 
bastante tempo para lhe garantir a li-
berdade necessária para completar o 
discernimento, sem pressões favoráveis 
ou contrárias de familiares e amigos).

Além dos pais, a notícia não foi indife-
rente aos irmãos: os maiores compre-
enderam e aceitaram também com ale-
gria (e um sentimento de admiração); 
mas os mais pequenos sofreram es-
pecialmente a ausência do irmão mais 
velho, que os acompanhava em muitos 
momentos e lhes servia também de  
referência.
Ao longo destes cinco anos, fomos fa-
zendo um noviciado familiar (aceitando 
e apreciando os gestos de amizade e 
de integração que recebemos dos res-
ponsáveis e dos companheiros que ele 
tem tido nas comunidades por onde 
tem passado), compreendendo pro-
gressivamente a sua vocação e a op-
ção radical que tomou para a sua vida. 
Neste percurso, vimos partir um jovem 
e hoje encontramos um adulto madu-
ro e com quem nos relacionamos de 

Ao longo destes cinco anos, 
fomos fazendo um noviciado 
familiar (...), compreendendo 
progressivamente a sua vocação 
e a opção radical que tomou  
para a sua vida. 
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igual para igual. Quando se ordenar, 
como todos desejamos e pedimos ao 
Senhor, terão passado mais cerca de 
sete anos, no final dos quais teremos 
um homem novo e diferente daquele 
que saiu de casa; mas se, a vocação 
sacerdotal não se concretizar, nem por 
isso a nossa alegria será diferente, 
porque sabemos que terá discernido a 
sua vocação com liberdade e amor à 
Igreja, procurando ainda fazer a von-
tade do Pai.
A vocação do Francisco não é um mé-
rito dos pais nem uma condecoração 
familiar! É obra da escolha dele, do 
conselho dos amigos, do enquadra-
mento da família, do papel que tantos 
padres desempenharam na vida da 

nossa família e no caminho de cada 
um de nós (e na dele); mas, sobretu-
do, é uma expressão da amizade de 
Deus por ele e um sinal da graça do 
Espírito Santo na sua vida.
Com cada um dos que nos lêem, da-
mos graças a Deus por este dom – 
mas, verdadeiramente e sem excep-
ção, pela graça que recebemos em 
cada um dos nossos filhos; e pedimos 
por cada um deles – e por cada um 
dos vossos filhos – para que vivam e 
cresçam sempre na fidelidade à ami-
zade de Deus e à santa Igreja, procu-
rando com liberdade, aceitando com 
alegria e perseverando com coragem 
nas suas vocações.
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P. Armindo Vaz  
CE da Equipa Supra-Regional

Assembleia Especial 
do Sínodo dos Bispos

De entre os acontecimentos eclesiais, 
por meio dos quais a Igreja se mostra 
ao mundo e entra em diálogo com ele, 
emerge com relevo a II Assembleia Es-
pecial do Sínodo dos Bispos dedicado 
à África. Como conclusão, os Padres si-
nodais entregaram ao Papa 57 propo-
sições finais, a partir das quais ele es-
creverá uma exortação apostólica sobre 
o Sínodo, concluído a 25.10.2009. Em 
reflexão durante mais de três semanas, 
a Igreja de África fez-se ouvir ao mundo 
e às diversas culturas, pulsando em sin-
tonia com a Igreja “católica”, universal, 
em comunhão fraterna no único Espírito 
de Jesus ressuscitado que nos une a to-
dos. Perante tal testemunho de comu-
nhão, sentimo-nos mais fortes: a união 
faz a força.

Encíclica Caritas in veritate

O outro grande evento eclesial dos últi-
mos seis meses foi a publicação da en-
cíclica de Bento XVI Caritas in veritate, 

A Igreja
é notícia

no dia 29.6.2009. É um documento de 
profundo alcance sobre o desenvolvi-
mento integral da pessoa, das famílias 
e da sociedade humana. Respigamos 
algumas das ideias que mais directa-
mente dizem respeito aos casais cris-
tãos e às suas famílias.
“A caridade dá verdadeira substância à 
relação pessoal com Deus e com o pró-
ximo”; é o princípio não só das relações 
estabelecidas entre amigos e na famí-
lia, mas também das relações sociais 
em grande escala. “Para a Igreja, a ca-
ridade é tudo porque “Deus é caridade” 
(1 Jo 4,8.16)”.
“O verdadeiro desenvolvimento diz res-
peito aos valores irrenunciáveis da vida 
e da família”.
Quanto à “natalidade”, o Papa diz que 
“é obviamente forçoso prestar a devida 
atenção a uma procriação responsá-
vel, que constitui, para além do mais, 
uma real contribuição para o desen-
volvimento integral. A Igreja, que tem 
a peito o verdadeiro desenvolvimento 
do homem, recomenda-lhe o respeito 
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dos valores humanos também no uso 
da sexualidade: o mesmo não pode ser 
reduzido a um mero facto hedonista 
e lúdico… Limitar a educação sexual 
à instrução técnica, tendo como única 
preocupação defender os interessados 
de eventuais contágios ou do “risco” 
procriador… equivaleria a empobrecer 
e negligenciar o significado profundo 
da sexualidade... A responsabilidade 
impede que se considere a sexualida-
de como uma simples fonte de prazer 
ou que seja regulada com políticas de 
planificação forçada dos nascimentos. 
Em ambos os casos, estamos perante 
concepções e políticas materialistas, no 
âmbito das quais as pessoas acabam 
por sofrer várias formas de violência.  
A tudo isto há que contrapor a compe-
tência primária das famílias neste cam-
po, relativamente ao Estado e às suas 
políticas restritivas, e também uma 
apropriada educação dos pais…

Torna-se uma necessidade social, e 
mesmo económica, continuar a propor 
às novas gerações a beleza da família 
e do matrimónio, a correspondência 
de tais instituições às exigências mais 
profundas do coração e da dignidade da 
pessoa. Nesta perspectiva, os Estados 
são chamados a instaurar políticas que 
promovam a centralidade e a integrida-
de da família, fundada no matrimónio 
entre um homem e uma mulher, célula 
primeira e vital da sociedade…
É uma contradição pedir às novas ge-
rações o respeito do ambiente natural, 
quando a educação e as leis não as aju-
dam a respeitar-se a si mesmas. O livro 
da natureza é uno e indivisível, tanto 
sobre a vertente do ambiente como so-
bre a vertente da vida, da sexualidade, 
do matrimónio, da família, das relações 
sociais, numa palavra, do desenvolvi-
mento humano integral”.

Leia no site a Encíclica  
Caritas in Veritate
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Nela e Augusto Lopes Cardoso  
Casal Responsável pela Equipa de Reflexão  
e Aprofundamento do Pensamentp do P. Caffarel

Para despertar o vosso interesse pela 
leitura da publicação “Henry Caffarrel – 
Profeta do Matrimónio” transcrevemos 
e atrevemo-nos a comentar alguns ex-
certos sobre tão delicada matéria.

“Qual é o sentido cristão da sexua-
lidade? Como viveis cristãmente a 
vossa sexualidade?
Uma coisa que resulta do inquérito 
[realizado pelas ENS então] – admi-
to que presentemente a situação 
mudou muito – é que a maioria dos 
casais que responderam manifestam 
uma grande preocupação em respei-
tar o que eles chamam de “lei da 
Igreja”. Dizem consegui-lo com difi-
culdade, frequentemente com muita 
impaciência e talvez revolta, mas não 
revelam preocupar-se com a qualida-
de humana da relação sexual. Com-
preendi, então, ao ler, ao estudar, ao 
meditar sobre estas respostas, que 
não pode haver uma verdadeira mo-
ralidade da sexualidade se não hou-
ver qualidade na sexualidade…
Desculpem-me a expressão – que eu 

Caffarel
Sentido Cristão da Sexualidade

dantes detestava por ser um pouco 
banal – mas creio que é importante 
falar sobre a maneira de “fazer bem 
amor”, viver bem a relação sexual. 
É que os casais cristãos, como os 
outros, vivem uma sexualidade de 
bárbaros… Pois então eu digo-vos, 
como algo que ainda não foi feito e 
que se impõe fazer: é absolutamente 
indispensável guiar os casais na pro-
cura da perfeição humana e cristã da 
relação sexual…
Pois bem, tal como nas Equipas de 
Nossa Senhora, afirma a Igreja que a 
sexualidade é factor de santificação, 
sob a condição de ser assumida e 
evangelizada, e que o prazer é uma 
realidade santa, querida por Deus, e 
não deve ser objecto de suspeição 
como certas espiritualidades tristo-
nhas tão propaladas. 
É que tudo isto tem um alcance bem 
maior, ou seja, em toda a vida do 
mundo os valores naturais não são 
desprezíveis, antes é preciso assumi-
-los, e a sexualidade é um deles. 



38

EDITORIALA METODOLOGIA DAS ENS

Hoje, é essencial compreendê-lo, 
para salvar a sexualidade da insigni-
ficância a que a votaram, pois actual-
mente a sexualidade transformou-se 
num drama, e urge também distin-
guir a sexualidade do erotismo.” 

(Conferência no Encontro de Responsáveis Re-
gionais Europeus, em Chantilly, 3/Maio/1987).

Tinham passado já muitos anos da 
Encíclica “Humanae Vitae” (1968) 
quando estas reflexões sérias fo-
ram feitas. Nelas não existe a pre-
ocupação especial em glosar esse 
documento papal, certamente mui-
to importante, mas que não podia, 
nem pode, confundir-se com matéria 
dogmática e muito menos “doutrina 
oficial” da sexualidade se vista numa 
perspectiva legal, ou quiçá legalista.  
É que num campo, que é substancial-
mente moral e por isso evolutivo, em 
que se correria o risco de a lei poder 
matar o espírito, Caffarel, mais do 
que para a “lei da Igreja”, que, vista 
assim, não impediria “uma sexualida-
de de bárbaros”, alerta para a preo-
cupação, isso sim, com “a qualidade 
humana da relação sexual” e para 
que “é absolutamente indispensável 
guiar os casais na procura da per-
feição humana e cristã da relação 
sexual”. 
Assim é, porque – e di-lo corajosa-
mente – “a sexualidade é factor de 
santificação, sob a condição de ser 
assumida e evangelizada”, e porque 
“o prazer é uma realidade santa, 
querida por Deus, e não deve ser ob-

jecto de suspeição como certas espiri-
tualidades tristonhas tão propaladas”. 
Na verdade, assevera: “em toda a vida 
do mundo os valores naturais não 
são desprezíveis, antes é preciso assu-
mi-los, e a sexualidade é um deles”.
Ora o que é a “qualidade humana” da 
relação sexual senão uma integração 
plena da mesma na “qualidade huma-
na” da relação conjugal? O acto sexual 
será, então, elemento integrador e 
por isso também unificador no casal, 
e a harmonia no prazer, em si mes-
ma “valor natural”, não precisa nem 
de ser hierarquizada nem muito me-
nos secundarizada pelo justo desejo 
da procriação, sem prejuízo de esta, 
porque ligada também à “qualidade 
humana”, dever ser consciente e res-
ponsável. 
As “velhas” culpabilização e “suspei-
ção” do e sobre o prazer, abandona-
das face à consciência da sua realidade 
de valor natural e humano, tornado, 
por isso mesmo, querido por Deus que 
ama os Seus como eles são, evoluirá, 
assim, na busca da perfeição, de que 
Padre Caffarel fala, mas também es-
tará presente no aprofundamento do 
próprio Sacramento do Matrimónio, 
em que corpo e espírito dos seus “mi-
nistros” se conjugam. 
Então, em vez de pautar tudo por 
regras estritas duma perfeição “obri-
gatória”, que já seria sinal de de-
sesperança na Misericórdia de Deus, 
trata-se de “assumir a sexualidade” 
como um “valor natural” “não des-

38
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prezível”. Será, agora, admitir que, na 
limitação “humana”, há um caminho a 
percorrer sem angústia e sem “revol-
ta”, crescimento da imperfeição para 
a perfeição, aprendizagem do egoísmo 
sexual para o amor sexual, no respei-
to dos ritmos de cada um, procura da 
harmonia humana e espiritual de um 
para com o outro, em cada fase da vida 
e idade de ambos e de cada um.

Só porque o amor conjugal é simul-
taneamente um “valor natural”, que 
liga de maneira indissociável corpos 
e espíritos, e uma “realidade santa” é 
que o casal, como pequena célula so-
cial, tem o cunho da perenidade e pode 
justamente não só ser o cimento firme 
da família através dos tempos como 
a imagem privilegiada do Amor de 
Cristo pela Sua Igreja.
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Agostinha e Manuel Carvalho 
Casal Responsável da Região Cascais-Oeiras

Foi-nos pedido um testemunho da vi-
vência da nossa equipa com a forte 
marca do seu Conselheiro Espiritual, em 
jeito de homenagem e agradecimento 
neste Ano Sacerdotal.
A nossa Equipa Carcavelos 6 pertence 
ao Sector Cascais B, constituído por (13) 
equipas, da Região Cascais-Oeiras e Pro-
víncia Lisboa.
Iniciámos a nossa caminhada em 1982, 
com uma reunião de informação no sa-
lão paroquial de Carcavelos, no dia 1º de 
Maio. Estávamos sete casais, convocados 
pelo prior, o saudoso Pe Aleixo Cordeiro. 
Mas quem nos veio falar do Movimento 
das ENS, completamente desconhecido 
para nós, foi o Pe António Colimão, en-
tão coadjutor da Paróquia e hoje pároco 
em S. Francisco Xavier, no Restelo.
O Pe António Colimão foi assim o nos-
so primeiro C.E., que então se dizia as-
sistente espiritual. Caminhou connosco 
durante alguns anos e com ele fomos 
desvendando e apreciando as propos-
tas de crescimento espiritual do Mo-
vimento. Quer ele, quer o nosso sau-
doso casal piloto (a Milai e o Estêvão  

O Conselheiro Espiritual 
na Equipa

Pape), conjugaram-se com o Espírito 
Santo, para moldar a equipa.
A presença do conselheiro espiritual nas 
reuniões da equipa, sobretudo nos pri-
meiros tempos de “voo” exercia, entre 
outras, uma grande função catalisado-
ra, garantindo que o tempo das nossa 
reuniões era bem aproveitado, evitan-
do que nos perdêssemos em “conversa 
mundana” ou outros aspectos secundá-
rios. Quando acontecia ele não poder 
estar, não era fácil cumprir-se a ordem 
de trabalhos da reunião.
O Pe António Colimão, como C.E., co-
nhecia-nos a todos e aos nossos filhos. 
Conhecia as nossas casas, as nossas ba-
talhas profissionais, os nossos esforços, 
as nossas dificuldades. E como coadju-
tor da paróquia, acompanhava os nos-
sos filhos na catequese.
Com a rotação periódica dos sacerdotes, 
o nosso Pe Colimão deixou Carcavelos, 
deixou a nossa equipa e deixou sauda-
des. A sua missão exigia que partisse.
Foi substituído, em Carcavelos, pelo Pe 
Jaime da Silva, que aceitou ser o nosso 
novo conselheiro espiritual. Apanhou os 
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nossos filhos na fase da adolescência. 
Eles viam nele uma voz amiga e auto-
rizada. Foi um grande apoio para nós 
nessa etapa, na educação dos nossos 
filhos. Ele gostava da equipa e a equipa 
gostava dele. 
Ao cabo de alguns anos, a rotação pe-
riódica dos sacerdotes levou-o para pá-
roco do Carvalhal, em Torres Vedras e é 
hoje pároco de Paço de Arcos, continu-
ando a acompanhar outras equipas. 
Ficámos algum tempo sem conselhei-
ro espiritual. E esta experiência serviu 
também para evidenciar a grande falta 
que a presença do sacerdote faz numa 
equipa.
Éramos pois “Como Ovelhas sem Pas-
tor” quando há mais de 20 anos o nos-
so querido Padre Macedo de Lima, Espi-
ritano da Congregação do Espírito Santo, 
da Torre da Aguilha, aceitou este serviço 
de Conselheiro Espiritual da nossa Equi-
pa Carcavelos 6. 

Com o seu profundo conhecimento dos 
textos sagrados e com a sua grande 
amizade e paciência, tem-nos guiado 
nesta caminhada espiritual:

– Fortalecendo-nos na oração;

–  Consolando-nos perante a morte de 
entes queridos (dos mais velhos e da 
nossa querida Té, equipista que fale-
ceu precocemente);

–  Estando presente nos ritos de celebra-
ção da vida: aniversários dos casais da 
Equipa e da própria equipa; casamen-
to dos filhos; e, agora, no nascimento 
e baptizados dos netos.

Profundo conhecedor da natureza hu-
mana e hoje, cremos, de cada um de 
nós, transmite sempre a alegria do 
Amor de Cristo, através da sua inteira 
disponibilidade para nos ouvir, para nos 
ensinar, para nos ajudar, e para partilhar 
connosco a sua própria vida.
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Valoriza imenso, e com enorme bene-
volência, as nossas pequenas qualida-
des, de todos e de cada um, não nos 
deixando desanimar, convidando-nos 
assim a um novo esforço para progre-
dirmos na nossa relação com Deus e 
com os outros.
Entusiasta das ENS, sempre revela um 
profundo conhecimento da mística e 
das propostas do Movimento, ajudan-
do-nos a procurar a vontade de Deus 
para os nossos casais, através daquelas 
nossas longas e entusiasmantes reuni-
ões, por vezes até às 2 da manhã!
Tem pois, provas dadas de uma grande 
resistência e, sobretudo, de uma grande 
paciência!... 
Damos graças ao Senhor por nos ter 

dado como CE este sacerdote, dedica-
do homem de Deus que caminha con-
nosco há todos estes anos, com muita 
amizade, carinho e compreensão e que 
tanto nos tem estimulado a desenvol-
ver o que de melhor há em cada um de 
nós, na senda da santidade, pela vivên-
cia da espiritualidade conjugal.
O Padre Caffarel tem nele um entusias-
ta admirador.
Compreendemos hoje melhor o que o 
P. Caffarel queria dizer quando afirmava 
que na Equipa se realiza o feliz encontro 
de dois Sacramentos: O Sacramento da 
Ordem e o Sacramento do Matrimónio!
Por isso, toda a Equipa Carcavelos 6, 
cada um dos nossos casais e suas famí-
lias, vêem nele um amigo e um amparo.
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QUEM É O PADRE CAFFAREL?

Caffarel? Caffarel? Quem é Caffarel???

UM HOMEM CATIVADO POR DEUS:
“Vem e segue-me”

Aos vinte anos, encontra o Senhor (1923)

UM PROFETA PARA O NOSSO TEMPO (Cal Lustiger)
Um fundador

- O Movimento das ENS, em resposta ao pedido de casais cristãos (1939)
E a redacção da Carta das Equipas (1947)

Os nossos caminhos de santidade: pontos concretos de esforço (DDS…)
oração: o encontro com Cristo

“Ó Tu que estás em mim no fundo do meu ser
Faz-me viver de Ti no fundo do meu ser”

- Movimentos de viúvas (1943)
“Fraternidade NS da Ressurreição”, “Esperança e Vida”

Um profeta do matrimónio
O matrimónio: sacramento da Aliança

Os centros de Preparação para o Matrimónio
Uma visão renovada do matrimónio cristão e da sexualidade

O papel do seu pensamento no Concílio Vaticano II

PORQUÊ?
Porque o Padre Caffarel tem uma mensagem sobre o matrimónio

que pode fazer felizes muitos casais
Porque as ENS não podem guardar esse tesouro para elas:

devem dá-lo a conhecer a todos

QUEM FEZ ESSE PEDIDO? A QUEM?
As ENS, constituídas numa Associação: “Os Amigos do Padre Caffarel”

Ao Arcebispo de Paris (ele era sacerdote nesta diocese)

MAS ENTÃO, É UM SANTO? Ainda não, mas….
A CAUSA DA SUA CANONIZAÇÃO ESTÁ ABERTA!

QUEM TEM ESSE ENCARGO? E COMO?
O Postulador, assistido por uma vice-postuladora

Recolhendo testemunhos sobre a sua vida e a sua obra,
Fazendo a resenha de todos os seus escritos (obras, revistas, conferências…)

E O NOSSO PAPEL DE EQUIPISTAS?
Conhecer melhor a sua pessoa, a sua vida, os seus escritos, a sua obra

Rezar para que a sua santidade seja reconhecida
Tornar-se membro da Associação para sustentar a sua causa

Association des Amis du Père Caffarel - 49 rue de la Glacière, 75013 PARIS



44 45

INTERCESSORES

Rita e Joaquim Castro Carvalho  
Casal Responsável pelos  
Intercessores em Portugal

Caros amigos
Em carta enviada a todos os intercesso-
res pelo secretariado francês, em Ou-
tubro de 2003, era feito o seguinte pe-
dido: “Deus que é Amor, pede a nossa 
cooperação. O Senhor não quer impor 
os seus benefícios; deu-nos o privilégio 
de poder pedir. Este é o nosso apelo à 
intercessão… pela oração, pelo jejum e 
pela oferta diária; permitir ao Senhor 
agir nos corações como quer o seu pla-
no de Amor e desbloquear todo um po-
tencial de graça. Somos os “Simão de 
Cyrène” convidando os nossos irmãos 
a transportar a sua cruz. Unamo-nos à 
missão de Maria que no seu privilégio 
de imaculada, intercedeu pela vinda do 
Messias para a salvação do mundo. Ao 
fazer conhecer ao Pai do Céu os seus 
pedidos, remetemos para Ele, na fé e 
na confiança, para que o seu plano de 
amor se realize entre aqueles que mais 
precisam.”
Já em anteriores cartas trimestrais das 
ENS vos tentamos alertar para as gra-
ves condições espirituais, morais e ma-
teriais em que vivem tantos e tantos 
irmãos nossos (e muitos das ENS) ape-
lando à vossa generosidade cristã.
Foi na altura pedida a vossa adesão a 
esta família que, através da oração e do 

jejum, intercedem junto do Pai o apoio 
e compaixão pelos que sofrem. Mas, 
um outro caminho poderemos seguir 
para interceder com Maria: pela oferta 
amorosa uma vez por mês, da vossa 
vida quotidiana com todo o vosso tra-
balho, as vossas alegrias e sofrimentos, 
as vossas boas acções, as provações ou 
as vitórias, nas tristezas e nas angústias, 
em resumo, tudo que durante esse dia 
querem dedicar ao Senhor como ajuda 
para aliviar os sofrimentos dos que nos 
pedem auxílio. Em todas as coisas fazei 
Eucaristia, como nos diz S. Paulo. E fazer 
Eucaristia é olhar para Deus que do alto 
nos ilumina e dar-lhe graças pelo que 
somos e pelo seu Amor a toda huma-
nidade. É nesse amor que nos apoia-
mos quando intercedemos pelos que 
sofrem. Deus na sua magnanimidade 
dá-nos o privilégio de poder pedir.

Um abraço em Cristo

Veja no site como  
aderir aos Intercessores
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Livros Recomendados
Para uma ética Partilhada

Depois da sua conferência na Universidade Católica sobre 
este mesmo tema, é particularmente oportuno o contacto 
com a mais recente obra do Prior da Comunidade Monástica 
de Bose.
Poder-se-ão entender cristãos e não-cristãos acerca das 
grandes questões da humanidade? Como podemos todos 
procurar os caminhos da humanização?
O futuro depende, afinal, da resposta que soubermos dar a 
estas questões. Mas não só o futuro: A qualidade da vida 
de cada um de nós e da convivência no tempo presente já está a ser condicionada 
pelas nossas atitudes a este propósito. Será que ainda não demos por isso?
Vale a pena ler este livro e dialogar com o Autor.

In: Notícias de Sta Isabel, nº 87

Escritos de Ocasião

 Sobre numerosos assuntos, na sua maioria de actualidade, 
textos que procuram informar, com objectividade e funda-
mentação, sobre temáticas como:
 Moral Racional e Moral Evangélica, Ordenações Femininas, 
Darwin e a Revelação, Direitos Humanos, O Casamento 
Gay, Pombal e a Incultura em Portugal, Liberdade Religiosa,  
A Laicidade do Estado, Depois de Auschwitz, entre outras.

Roque Cabral, sacerdote jesuíta é professor catedrático ju-
bilado da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa
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Sacerdotes em Cristo

 Em sintonia com o convite do Papa Bento XVI e com o objec-
tivo do Ano Sacerdotal, de renovação interior e valorização do 
sacerdócio a PAULOS Editora, convidou doze sacerdotes para 
testemunharem a própria vocação.
 Assim nasceu a obra Sacerdotes em Cristo, um conjunto de 
relatos variados e profundos que procura destacar a “Fidelida-
de de Cristo, fidelidade do sacerdote”, promover as vocações, 
valorizar o sacerdócio e gerar bons frutos na sociedade portu-
guesa, através de um testemunho de fé e de vida.

Espiritualidade Conjugal

 “Ora, a vida cristã integral não é só adoração. louvor, ascese, 
esforço de vida interior. É também serviço de Deus, no lugar 
destinado por ele: família, profissão, cidade…”

Henri Caffarel, Junho 1950

No site http://ens.eisa.pt/home.mvc.aspx/index encontra mais referências 
a este e outros livros do Padre Caffarel, já à venda em português.
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PARTIRAM PARA O PAI

✝   Domingos Avillez
2009.08.20, EQ 3 Sector E Região Lisboa 1

✝   M Suzette Rodrigues
2009.12.29, EQ 54 Sector B Região Lisboa 1

✝   M Madalena Vila de Brito
2009.10.03, EQ 54 Sector B Região Lisboa 1

✝   João Carlos Crespo
2009.10.06, EQ Leiria 28 Sector Leiria A Região Centro Sul

✝ 
  
 Fernando Gamelas Matias
2009.10.31, EQ Aveiro 11 Sector Aveiro A Região Centro Litoral

✝   Albertino Moreira 
2009.11.28, EQ Famalicão 9, Sector Famalicão Região Norte 

✝   Armando Salazar 
2009.12.22, EQ Carnaxide 1, Sector Oeiras Região Cascais Oeiras

“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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NO SITE ENCONTRA

Encontro Nacional 2009
Conferências, entrevistas e fotos

Intercessores
Como aderir

Encíclica
Cáritas in Veritate 

Artigos da ERI 
– Quo Vadis
– Thérèse e Herbert Faulkner

Texto do Frei Bernardo Domingues, o.p. 

No site  
encontra
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