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Queridos amigos equipistas,
Em primeiro lugar, esperamos de todo o coração que neste ano de 2016 o Senhor e
Maria, nossa Mãe, encham de bênçãos os vossos lares e nos tragam a paz de que o
mundo tanto necessita. Cada início de ano é tempo propício para fazer balanços e
estabelecer metas. Nas Equipas Satélites, na última reunião que tivemos com a ERI em
Paris, no mês de Dezembro, fizemos esse balanço e estabelecemos um programa de
modo a concentrar os nossos esforços neste ano que agora começa. No passado encontro
mundial de responsáveis regionais, que se realizou em Roma em Setembro último,
apresentámos o trabalho realizado até então nas 4 Equipas Satélites, que coordenamos:
ES Pedagogia, Reflexão e Pesquisa, Teologia da Sexualidade e Formação Cristã. O
entusiasmo e a expectativa que este trabalho despertou nos participantes alegrou-nos
muito e, ao mesmo tempo, encheu-nos de um certo “receio controlado”, dada a grande
responsabilidade que temos para com os mais de 135 000 equipistas e conselheiros
espirituais do Movimento.
Neste ano que começa, a ERI com as Equipas Satélites porá à disposição do Movimento
as seguintes ajudas para os processos de formação integral de cada um dos seus
membros:
Com a EQUIPA SATÉLITE PEDAGOGIA: Em Roma distribuímos o novo folheto
do DEVER DE SE SENTAR ou diálogo conjugal, o primeiro dos 6 pontos concretos de
esforço em que esta equipa está a trabalhar para dar um novo olhar e revitalizar a prática
destas ajudas, base da pedagogia do nosso Movimento. Já está terminado o documento
sobre a ORAÇÃO PESSOAL, e o da ORAÇÃO CONJUGAL está em fase de revisão final
e formatação; prevê-se ainda para este ano a conclusão do documento sobre a ESCUTA
DA PALAVRA, neste momento a ser redigido, bem como dos documentos sobre a
REGRA DE VIDA e o RETIRO ANUAL.
Com a EQUIPA SATÉLITE FORMAÇÃO CRISTÃ: Já é uma realidade o projecto
de oferecer um curso virtual de Catequese de nível básico utilizando a plataforma de
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formação on-line Moodle, para o que contámos com a valiosa ajuda de um grupo de
trabalho da Universidade de São Paulo, Brasil. O curso oferece inicialmente um
percurso de formação através de 8 módulos — Liturgia, Antigo Testamento, Novo
Testamento, Eclesiologia, Sacramentos, Espiritualidade, Moral e Cristologia — bem
como um acesso que mostra uma aplicação para cada um destes módulos para a
resolução de inquietações que surgem nas situações do dia-a-dia. Neste momento, o
módulo de Liturgia está concluído, traduzido nas 5 línguas do Movimento e carregado
na web. Os de Antigo Testamento e Eclesiologia estão terminados e encontram-se em
processo de tradução; os módulos de Espiritualidade e Moral estão em construção e os
dois restantes ainda não foram iniciados.
Com a EQUIPA SATÉLITE REFLEXÃO E PESQUISA: Já está pronta a base de
dados de todas as publicações do Movimento, ferramenta que será de grande ajuda para
beneficiar da enorme riqueza documental existente. Durante este ano, depois de um
período experimental com os SR, alargaremos a utilização da base de dados.
Finalmente, com a EQUIPA SATÉLITE TEOLOGIA DA SEXUALIDADE, a
última a ser constituída, depois de um processo de discernimento e de muita pesquisa:
está ser elaborado um caderno de diálogo para o casal sobre os aspectos da sua
sexualidade, que serão tratados em 12 temas independentes com um texto de reflexão e
ajudas concretas com vista ao diálogo. Este caderno, depois das necessárias revisões de
conteúdo, teológico e doutrinal, entrará em fase de tradução.
É fascinante verificar nestes grupos de trabalho multidisciplinares, pluriculturais e
multilinguísticos a acção unificadora do ESPÍRITO SANTO, que, sem dúvida, orienta e
ilumina todo o nosso serviço quando nos tornamos dóceis à sua vontade.
Pedimos ao Senhor e a Maria, nossa Mãe, que recompense o trabalho e a dedicação de
todos os membros destas equipas satélites e, sobretudo, que este seja fonte de riqueza e
de crescimento no amadurecimento da fé e da espiritualidade de todos os membros do
nosso querido Movimento.
Edgardo e Clarita Bernal
Casal da ERI – Coordenador das Equipas Satélites

