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            Este XI Encontro Internacional dar-nos-á 

consciência e coragem para “Ousar o Evangelho”, e 

estarmos certos de que um novo sopro do Espírito 

saberá guiar-nos nos anos que nos esperam, 

particularmente a Angola que vai dando os seus 

primeiros passos na senda da Salvação no âmbito 

das Famílias cuja orientação assenta no postulado 

das Equipas de Nossa Senhora, como Pe. Caffarel 

deixa escrito na Carta Fundadora do Movimento. 

       “Ousar o Evangelho”, porque a realidade Social 

de hoje, desagregada nos valores e nas ideias, tem 

necessidade de verdade e de justiça, e nós podemos 

testemunhar que as palavras de Deus são palavras de 

verdade e de justiça. 

        “Ousar o Evangelho”, porque Angola de hoje, 

que vê no seu passado próximo, a vivência dos 

tormentos da guerra e da violência, anseia no mais 

fundo do coração pela paz, e nós podemos 

testemunhar que o Evangelho é a Boa Noticia da paz 

para toda a humanidade. 

          Angola, que através do seu governo, na pessoa do 

Embaixador de Angola em Brasília sua Excelência Senhor 

Nelson Manuel Cosme e esposa presentes no XI 

Congresso das ENS, destaca o imenso significado do 

evento e frisa a importância do Movimento para a 

espiritualidade Conjugal da Comunidade Católica. 

         Neste evento em que se fizeram presentes um (01) 

Bispo, quatro (04) Padres, vinte (20) Casais e cinco (05) 

elementos todos de Angola, representa imenso significado 

para a comunidade Católica em Angola e para as Equipas 

em particular, com profunda repercussão no conceito 

contemporâneo do matrimónio e na vida quotidiana dos 

casais obedientes aos desígnios de Deus. 

         Esperamos que desde o reaparecimento das Equipas 

de Nossa Senhora em Angola, em 1990, resultado das 

guerras pós-independência, a adesão de casais Católicos ao 

Movimento corresponda à inegável vocação cristã do 

nosso povo, a ser aperfeiçoada e vivenciada de modo cada 

vez mais profundo, na esteira dos ensinamentos de Jesus 

Cristo, na luz do exemplo incomparável de Maria, nossa 

Santa Mãe de amor e misericórdia. 

       Temos fé que o Mestre continuará a chamar os seus 

pelo nome. E quem ouve e conhece a sua voz segue-O, 

porque O ama, porque quer experimentar a necessidade de 

compartilhar a sua alegria de ir ao mundo para anunciar 

Jesus Cristo.                                                                    J.B. 
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