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ENS, PRESENÇA FECUNDA NA AMÉRICA 

 

Queridos irmãos das ENS,  

Esta mensagem é fruto das nossas reflexões e experiências vividas no serviço prestado 
à Igreja através das ENS, como Casal Ligação da Zona América.  
 
A amplitude da função Ligação exigiu limites e, por isso, privilegiamos situar a 
expansão da Zona América no Continente e fazer uma rápida incursão em nossas SR e 
RR. 
 
A América possui o maior contingente de católicos do mundo. Nela, a Igreja enfrenta 
um grande desafio pastoral que decorre do intenso processo de urbanização da sua 
população, iniciado em meados do século XX, tendo como consequências o 
desenraizamento cultural, a perda dos costumes familiares e o abandono das tradições 
religiosas.  Neste contexto a Igreja busca dar um novo impulso à evangelização, unindo 
espiritualmente os povos americanos, incentivando-os à solidariedade e ajudando-os a 
fortalecer a família enquanto pedra basilar na construção da sociedade.  
 

As ENS atravessaram o Atlântico e chegaram ao Brasil em 1950. Depois chegaram ao 

Canadá (1956), aos EUA (1958) e à Colômbia (1961)... Hoje elas estão em 19 dos 35 
países da América, tendo cerca de 5.500 equipes, 30.500 casais e 3.300 Conselheiros 
Espirituais, o que corresponde aproximadamente a 42 % do Movimento.   

Essas equipes estão estruturadas, para fins de animação, em 3 SR (EUA, Hispano-

América e Brasil) e a Região Canadá.  

A Zona América caracteriza-se pelas grandes distâncias (14.000 km de norte a sul) e 
pelas dimensões territoriais de alguns países como o Canadá, EUA, Brasil e Argentina.  
Tais dimensões, em algumas situações, dificultam a realização da expansão e da 
formação. 

A graça de Deus tem permitido que as ENS floresçam e se renovem na América, pois 
ainda há muitos casais à beira do caminho à espera de « samaritanos » que se 
compadeçam das suas misérias e lhes proporcionem a alegria de se tornarem casais 
cristãos. 

A Região Canadá tem equipes de língua francesa, inglesa e espanhola. Os seus desafios 
são a expansão e uma formação que a torne autônoma em relação a recursos 
externos. Até aqui, a solução tem sido a presença de formadores externos e o apoio 
financeiro da Solidariedade Internacional. Em 2014, houve um aumento do nº de 
equipes (10%), o que renovou a esperança de uma nova primavera na Região.     
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A SR EUA é uma das grandes SR do Movimento e nela contamos com equipes de língua 
inglesa, espanhola e portuguesa. A SR está realizando um « aggiornamento » com 
apoio da ERI. Foram criadas as Províncias que serão  instaladas a partir do Encontro de 
Roma, juntamente com o revigoramento das equipes de serviço em todas as instâncias 
do Movimento e, em especial, com a retomada do serviço de ligação nos setores. No 
momento, está sendo preparado o lançamento do Encontro de Equipes Novas. 

A SR Hispano-América estende-se por 16 países de língua espanhola, do México à 
Argentina. A SR enfrenta a dificuldade das distâncias e da descentralização das equipes 
no seu vasto território. Tenta superá-las priorizando a formação dos quadros. A 
Hispano-América concluiu com sucesso a 3ª etapa da formação dos seus CR de Setor, 
realizada com apoio da Solidariedade Internacional visando implementar o novo Plano 
de Formação em toda a SR. 

A SR Brasil tem um único idioma, o português. O seu desafio é dar continuidade a 
implementação do novo Plano de Formação. Depois de implantar as formações Inicial 
e Específica, a SR prepara para 2016 o lançamento da 1ª etapa da Formação 
Permanente (Equipes em Caminho).  A fecundidade da expansão no Brasil está 
alicerçada na execução fiel do projeto de animação pelas equipes de serviço em todas 
as suas instâncias e áreas do país. 

Manifestamos a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de compartilhar a vida com 
casais e sacerdotes da Zona América comprometidos em testemunhar a alegria de  
servir  e tornar realidade esta obra maravilhosa do Padre Caffarel, que são as ENS.  

GRAÇA E ROBERTO ROCHA   –   CASAL DA ZONA AMERICA  

 

 

 

 


