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Envio 

 

O Encontro que agora terminanos foi pautado por um ambiente de festa, de celebração e de 

confronto com a essência da nossa missão hoje como casais cristãos na Igreja e no mundo. 

A nossa história como Movimento é uma história ao serviço do amor e uma história do 

amor de Deus derramado por cada um de nós.  

Começamos pois por agradecer a todos os participantes neste Encontro aqui presentes, 

casais, viuvos e viuvas, sacerdotes conselheiros espirituais. A sua presença são a razão da 

nossa alegria e o motivo da nossa gratidão pela oportunidade que nos deram de servir.  

Uma palavra de apreço muito especial aos dois casais Ao sr. Bispo D. Joaquim Mendes e a 

todos os sacerdotes conselheiros espirituais, o nosso muito obrigado pela vossa vinda, pela 

vossa disponiblidade e dedicação ao acompanhamento dos casais e à confiança que em nós 

depositam. Sem a vossa participação não teríamos ido tão longe. Sentimos a presença 

amiga e solidária do Bom Pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Recebam a gratidão e o 

reconhecimento das ENS. 

Caros Mercedes e Álvaro Gomez-Ferrer, caros Constanza e o Alberto Alvarado, casais que 

fizeram parte do percurso das ENS na ERI, que de Espanha e da Colômbia nos trouxeram o 

seu testemunho de vida e a reflexão sobre os pilares que alicerçam a história do Movimento 

ao longo de 70 anos, estamos muito felizes pelas vossas presenças em Portugal. Esperamos 

que as experiências vividas entre os equipistas portugueses lhes tenham permitido estreitar 

os laços de amizde e de fraternidade necessários à construção da internacionalidade do 

Movimento. 

Finalmente, mas não menos importante, o nosso profundo e sentido agradecimento à equipa 

da Supra Região cessante que tão generosamente preparou este encontro e ao coro que 

animou os momentos de celebração e de festa. E desta equipa queremos agradecer ainda 

com todo o coração à Ana, ao Vasco e ao sr. Cónego António Janela, não só a forma como 

nos ensinaram que servir é amar num espírito de abnegação e de verdade,  mas também a 

amizade e a colegialidade que serviu de base à contrução das teias de amor que unem esta 

supra-região.  
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O Senhor chamou-nos agora para nos santificarmos como casal, ao serviço do Movimento 

ao longo dos próximos 5 anos. Estamos a celebrar 70 anos da história do Movimento e mais 

de 50 da história do Movimento em Portugal. Sentimos que a herança que nos deixaram o 

casal Grijó, o casal Lopes Cardoso, o casal Mira Delgado, o casal Ramalheira, o casal 

Moura Soares e agora a Ana e o Vasco Varela, nos permite perceber a imensa 

responsabilidade que assumimos mas também a olhar com maior confiança para o futuro da 

nossa Supra-Região porque eles nos deram quase tudo. A todos eles estamos 

profundamente gratos pois também eles escreveram páginas significativas para a História 

do Movimento ao longo destes 70 anos, ao escreverem a História do Movimento em 

Portugal.  

Na sequência do lema escolhido pela Ana e pelo Vasco em 2004 “Somos enviados por 

Cristo para dar muito fruto” do Evangelho de S. João, nós continuamos a reforçar esta ideia 

hoje inspirados ainda pelo mesmo Evangelho, ancorando a nossa missão no caminho que 

temos de percorrer. Jesus diz-nos: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 

ao Pai senão por mim” (Jo, 14, 5-7). 

No evangelho que hoje lemos, também o caminho de verdade que Jesus nos veio ensinar, 

dando-nos o seu próprio testemunho, atrai-nos para não nos limitarmos apenas a falar de 

Deus mas a viver como Ele; a não falar apenas de amor mas a viver o amor.  

Tivemos oportunidade de revisitar ao longo deste encontro o caminho que as ENS fazem 

para o encontro verdadeiro com Deus. Ele traduz-se numa prática da vivência do amor 

conjugal tornado sacramento, pela fidelidade à Carta e aos pontos concretos de esforço. O 

aperfeiçoamento da espiritualidade conjugal faz-se pela transformação dos nossos corações 

e das nossas vidas com verdade procurando desenvolver atitudes de vida, procurando 

discernir o projecto que Deus tem para cada um de nós, para o nosso casal, para as nossas 

famílias.  

No editorial que o Padre Caffarel escreveu em 1945 “Deus, o primeiro a ser amado” 

recorda-nos uma vez mais a grande orientação que as ENS proclamam e particularmente 

agora que celebram o 70º aniversário. Este é o grande farol das nossas vidas como casais 

cristãos comprometidos com a evangelização que começa hoje pelas nossas famílias. 

Ensinar a amar é um projecto difícil mas urgente e possível. É um caminho de avanços e 

retrocessos, uma aprendizagem para toda a vida.  
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Desde o Encontro Internacional de Lourdes, vivemos em Portugal a vocação e a missão das 

ENS animados pelo desejo intenso de sermos comunidades vivas de casais, profundamente 

sintonizados com as três orientações: testemunhar uma felicidade fundada no Evangelho, 

testemunhar o Evangelho do matrimónio e sermos testemunhas comprometidas em difundir 

a espiritualidade conjugal e o sacramento do matrimónio às novas gerações.  O caminho 

que procuraremos percorrer, inspirados também pelo ensinamentos de S. Paulo, pretende 

responder a algumas questões concretas, para nós hoje, casais das ENS, cuja missão é 

“anunciar ao mundo que o Matrimónio está ao serviço do amor, da felicidade e da 

santidade:” O desafio que se nos coloca é saber como podemos levar Cristo às famílias 

utilizando a metodologia das ENS. Como devemos testemunhar a presença de Cristo nas 

nossas vidas de casal e de família nas ENS, na Igreja e no mundo? Como podemos intervir 

no todo social de forma a alterar a mutilação ou a ausência dos valores cristãos? E tudo isto 

porquê? Porque não basta ser feliz um pouco, nem ser feliz por pouco tempo mas de 

procurar ser feliz a vida inteira. 

Saímos deste Encontro cheios de esperança. Pedimos  Deus que nos conceda a graça de 

poderemos ser resposta a todos quantos ainda acreditam que Jesus é o caminho. Senhor fica 

junto de todos os casais desta Supra-Região Portugal e de todas as suas famílias, para que 

em conjunto possamos caminhar com confiança e sejamos fermento de Paz e de alegria na 

encruzilhada das nossas vidas. Faz de nós companheiros de viagem e juntos, convidaremos 

a felicidade e o amor a remarem, e o sonho a tomar o leme dos nossos rumos... e, se às 

vezes naufragarmos, sabemos que estarás sempre a nosso lado.  

Virgem Mãe intercede por todos nós junto de Teu Filho! Dá-nos Jesus! Ensina-nos a segui-

Lo e a amá-Lo cada vez mais! 

 

 


