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EDITORIAL

Marta e Gonçalo  
Castilho dos Santos 
Casal Responsável da Comunicação 
Equipa Queijas 2

Esta edição da Carta mobiliza-se em 
torno do mote “Servir com Alegria”, 
o qual – estando há muito calenda-
rizado a partir da orientação temáti-
ca proveniente da ERI (muito antes 
da pandemia, por conseguinte) – só 
pode, sem dúvida, interpelar-nos 
profundamente e de modo bem cer-
teiro nestes tempos de incerteza, 
mas também de desafios inimaginá-
veis há menos de um ano.

Deixemo-nos, pois, conduzir pela 
reflexão-convite do conselheiro es-
piritual da nossa Supra-Região, 
salientando a necessidade de nos 
desacomodarmos e abraçarmos afi-
nal, sem rodeios e reserva, o rotei-
ro do “serviço de amor”, a partir da 
belíssima frase do Padre Caffarel 
“as nossas alegrias dependem dos 
nossos amores”. Acolhamos, de se-
guida, nos nossos corações de casal 
e de família, os diversos enfoques 
e testemunhos a partir dos Ecos da 
Supra-Região, por entre a atividade 
das ENS, na diversidade dos pro-
jetos nacionais ou mais locais, na 
unidade do nosso carisma equipis-
ta, mas também com exemplos de 
serviço, em tempo de “passagem de 
testemunho” e de “até já” aos casais 

que cessam agora o seu serviço de 
responsabilidade no Movimento!

Agradecemos muito a D. António Moi-
teiro, Bispo da Diocese de Aveiro, por 
se ter prontificado a responder a algu-
mas perguntas sobre o serviço cristão 
no século XXI, numa luminosa entre-
vista que nos faz alinhar pelos valores 
do Evangelho, logo no arranque do 
dossier temático desta Carta, por sua 
vez enriquecido, em cada página, com 
testemunhos de casais que asseguram 
serviços de missão nos respetivos Se-
tores e Regiões das ENS.

Este mosaico de conteúdos da Car-
ta, numa proposta de impulso evan-
gelizador e de espiritualidade cristã, 
beneficia, claro, decisivamente, da 
assídua reflexão, que compartilhamos 
com todos os nossos leitores, do sem-
pre atualíssimo pensamento do nosso 
querido fundador. Não percam ainda, 
claro, o Correio da ERI, desta vez num 
sublinhado, ainda preliminar, mas de 
convite à descoberta da “fraternidade 
e da amizade social” que a todos nos 
deve comprometer a partir da Carta 
Encíclica do Santo Padre!

Boas leituras e que esta Carta vos 
ajude a viver, ainda mais, na alegria 
do serviço ao outro!

Caros Amigos!
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Na Alegria do Servir

Impressiona-me a clareza desta afir-
mação! Reconhecer que a identidade 
cristã e de toda uma vida de bem es-
tará necessariamente pautada pela 
harmonia no servir. 

O nosso pensamento mediante tais 
palavras tem de ir, em primeiro lugar, 
para Jesus que é modelo de serviço. 
Ele que afirmou: “Eu vim para servir e 
não para ser servido”, coloca-nos de 
imediato na direção de ser para os ou-
tros, em total dedicação, em contínua 
oferta de amor. Concentrando-nos em 
Jesus percebemos que apesar de ser 
Rei e Senhor, Ele serve os homens até 
se colocar de joelhos diante deles e 
lhes lavar os pés, num serviço humil-
de e sem reservas. 

Nestes tempos tão incertos mas, ao 
mesmo tempo, tão desafiadores, tudo 
o que em nós existe como capacidade 
de realização, pode chegar aos ou-
tros pela via do serviço de cobrança 
ou do serviço de amor. No primeiro, 

podemos ficar reduzidos a simples 
prestadores de serviços, com uma ló-
gica de retribuição, enquanto que no 
segundo acontece gratuidade, sem 
egoísmo, sem egocentrismo. “Amar 
é servir! Porque o amor verdadeiro é 
sempre oblativo, é sempre gratuito, 
não espera retribuição… dá-se todo 
e, ao dar-se, dá o melhor de si pró-
prio”. Ana Paula Basto

O verdadeiro serviço – caridade efeti-
va – só é fecundo se recebermos pri-
meiro de Deus a força para o cumprir-
mos – é a velha máxima ora et labora 
ou, melhor, ora ut laborare possis – 
reza para que possas trabalhar. Pri-
meiro uma escuta atenta da Palavra 
- o que requer um coração humilde 
- e tudo o mais se transforma em ser-
viço, ação plena do Amor. Precisamos 
de outro modelo? Olhemos para Maria 
Santíssima, a nossa Mãe: Senhora do 
serviço, porque pobre e humilde! Daí 
que o serviço é um dom de Deus que 

Pe. Nuno Rocha 
Conselheiro Espiritual da Supra-Região | Equipa Póvoa 11

CONSELHEIRO ESPIRITUAL

“ Toda a sabedoria do cristianismo está numa única palavra, 
bem como toda a sua revolução. Essa palavra é, servir”. 

Chiara Lubich
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nos dispõe para agir, na pessoa de 
Jesus Cristo, sempre prontos e dis-
poníveis para os outros. 

E donde nos vem a alegria?

A alegria, essa arte difícil de ir te-
cendo cada momento de serviço em 
ato de amor, será uma descoberta 
do íntimo de cada um, e na medi-
da do tempo que passa. Claro que 
para a alegria verdadeira não basta 
a satisfação e sucesso dos “nossos 
empreendimentos”, bem o sabemos. 
Daí que “as nossas alegrias depen-
dem dos nossos amores” Pe. Caffa-
rel. E se nestes amores estiver im-
pregnado o desejo de um amor cada 
vez maior a Deus, então a verdadei-
ra fonte da alegria está no dar-se 
sem medida, pois esta foi a medida 
do próprio Cristo, e que provém da 
certeza do amor de Deus por nós.

Aproveitemos para examinar como 
vai a nossa capacidade de servir 
nos vários ambientes pelos quais a 
nossa vida se constrói: em casa, na 
família, na vizinhança, no emprego, 
na comunidade ou grupo a que per-
tenço, na variada teia de relações. É 
neste concreto da realidade que po-
deremos dar uma resposta da medi-
da da nossa doação, dissipando os 
anseios que buscam apenas a nossa 
própria salvação, para que tudo o 
que vivermos encontre o seu senti-
do último em vivê-lo para os outros. 
Por isso, a questão não é o que po-
demos fazer ou, até mesmo, oferecer 
algo aos outros dos nossos talentos 
ou prestações, mas quem é que po-
demos ser uns para com os outros. 
Aqui residirá o dom da nossa própria 
vida que resplandece em tudo o que 
fazemos, na alegria do servir.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 
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Ecos da Supra-Região

Margarida e José Machado da Silva 
Casal Responsável da Supra-Região Portugal | Equipa Póvoa 12

Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a vida pelos amigos

[João 15:13]

Este poderia ser o corolário de qual-
quer reflexão sobre o serviço, en-
tendido numa perspetiva cristã ou 
humanitária. A disponibilidade de 
alguém para, de forma incondicional 
e altruísta, ir ao encontro dos outros 
requer, de algum modo, uma liber-
tação do seu próprio eu e a omissão 
da perceção das suas próprias limi-
tações. É uma atitude de saída e de 
desapego, nem sempre bem enten-
dida quando avaliada considerando 
valores comuns de realização pessoal. 
Mas este movimento de saída pode 
também ser oportunidade para cada 
um se conhecer melhor e reformular 
os seus próprios valores.

Na verdade, estar ao serviço do bem 
comum, numa perspetiva de uma 
ecologia integral, é condição intrínse-
ca ao ser humano. “A interdependên-
cia das criaturas é querida por Deus. 
O sol e a lua, o cedro e a florzinha, 
a águia e o pardal: o espetáculo das 
suas incontáveis diversidades e de-

sigualdades significa que nenhuma 
criatura se basta a si mesma. Elas só 
existem na dependência umas das 
outras, para se completarem mutua-
mente no serviço umas das outras” 
[Catecismo da Igreja Católica, 340]. 
Uma condição que devia ser assumi-
da como fazendo parte integrante da 
formação de cada um como pessoa. 
Estar ao “Serviço é o aluguer que pa-
gamos por ser. É o próprio objetivo da 
vida e não algo que se faz no tempo 
livre”, como diz Marian Wright Edel-
man, fundadora do Fundo de Defesa 
das Crianças1. 

“Assim também vós, depois de 
terdes feito tudo o que vos foi  
ordenado, dizei: somos servos como 
quaisquer outros; fizemos o que 
devíamos fazer.”

[Lc 17, 10]

Palavras exigentes e nem sempre fá-
ceis de aceitar porque o mundo apre-
senta-nos um ideal de sucesso que 
não é compatível com a humildade. 
Maria e José serviram a Deus, cuidando 

1 https://www.childrensdefense.org/



de Jesus no silêncio dos que amam 
gratuitamente. Nós, que vivemos o 
carisma das ENS somos impelidos, 
pelo exemplo de Maria, a esse sim ao 
serviço gratuito e disponível – este 
tem de ser o selo dos equipistas.

Como sempre a clareza do pensa-
mento do nosso fundador indica o 
caminho. “Como Igreja, da qual é uma 
célula, o verdadeiro casal cristão não 
pode não estar animado de uma ar-
dente aspiração missionária” [Carta a 
João XXIII (1959) - A Missão do Casal 
Cristão]. … “Jesus conhece cada ho-
mem, chama cada um pelo seu nome. 
E o cristão é aquele que, ouvindo o 
Seu chamamento, se Lhe apresenta” 
[P. Caffarel, Sobre o Amor e a Graça]”. 
Uma aspiração a fazer-se presente 
vinda do coração, com verdadeiro es-
pírito missionário e não por simples 
cumprimento de norma. “Somos en-
viados: estar ao serviço da vida não 
é para nós um título de glória, mas 
um dever que nasce da consciência 
de sermos «o povo adquirido por Deus 
para proclamar as suas obras mara-
vilhosas»” [Evangelium Vitae, 79]. 
Quanto mais conscientes estivermos 
da nossa condição humana de filhos 
de Deus, do mundo que nos rodeia, e 
dos outros, mais preparados estare-
mos para responder com verdade.

A verdade é que a nossa história pes-
soal, conjugal e familiar deverá ser 
porta do céu para os outros. Quando 
aceitamos ser “morada de Deus en-

tre os homens. Ele habitará connosco; 
seremos o seu povo e o próprio Deus 
estará connosco e será o nosso Deus.” 
[Apoc 21, 3]. Esta certeza da presença 
do Senhor no nosso caminho não é 
isenta de dúvidas, mas para isso exis-
tem os atos de fé. Quando o caminho 
está escuro temos de proclamar con-
tinuamente dentro da nossa alma: 
“Senhor eu creio em Ti”. Só esta op-
ção por Deus e pela Sua vontade nos 
levará à fidelidade e ao serviço. É isso 
que convidamos os equipistas da Su-
pra-Região a fazer, pedindo a Maria 
e José que estejam sempre presentes 
para nos ajudarem na caminhada.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 
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São inúmeros os exemplos de vidas 
doadas ao serviço dos outros. Cada 
um pode enumerar aquelas que mais 
admira. Podemos aplicar-nos as pala-
vras de Martin Luther King,

“Nós temos um sonho de que um 
dia faremos da palavra de Deus a 
nossa voz. 

Nós temos um sonho que um dia vi-
veremos diariamente o amor concreto 
na relação com os nossos irmãos.



8

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

Nós temos um sonho de que um dia 
viveremos todos o verdadeiro signi-
ficado de servir. 

Nós temos um sonho que um dia se-
remos santos porque essa é a vonta-
de do nosso Deus.”

Não pode haver escalas de quan-
tificação ou de qualificação de dis-
ponibilidade para o serviço. Ser já 
é estar. Como diz o Papa Francisco 
“A vida não serve, se não se serve, 
porque a vida mede-se pelo amor”.

Encontro Nacional 2020

Só corresponderemos às graças re-
cebidas se estivermos ao serviço e 
daí o tema deste Encontro Nacional 
(EN) ser “Servir com Alegria”. 

Este EN tão especial acontecerá no 
dia da Apresentação da Virgem San-
ta Maria, e gostaríamos de pedir-vos 
que como Maria dissésseis sim ao 
nosso convite. 

Nestes tempos diferentes vamos, 
também nós, Supra-Região de Por-
tugal, usar as ferramentas digitais 
como autoestrada para vivermos e 
agradecermos juntos, as maravilhas 
que o Senhor nos concedeu, ao co-
locar-nos as ENS no caminho. Pela 
primeira vez na história das ENS, 
temos a oportunidade de estar mes-
mo todos no EN, incluindo os nossos 
irmãos de Angola, Cabo Verde, Gui-
né-Bissau, Moçambique e S. Tomé 
e Príncipe, assim como também os 

Conselheiros e Acompanhantes Es-
pirituais. Virtualmente não há bar-
reiras de tempo nem de distância e 
por isso convidamos-vos para no dia 
21 de novembro, a partir das 14:00 
horas, nos encontrarmos à distância 
e em equipa de base, para viver este 
EN 2020.

Em Colégio da Supra-Região foi pen-
sado um formato de EN que aliasse a 
versão virtual à possibilidade de en-
contro das equipas de base. Assim, 
propomos o seguinte:

•  Que as equipas de base se reúnam 
presencialmente ou virtualmente, 
e vivam juntas esta tarde de en-
contro.

•  Que todos se inscrevam no EN, para 
mais facilmente gerirmos a divul-
gação do programa e dos acessos.

•  Que usem o guião preparado pela 
Supra-Região ou qualquer outro 
pensado por vós, para usarem nos 
tempos dedicados à reflexão exis-
tentes entre os painéis.

•  Que nos façam chegar as vossas 
opiniões sobre esta experiência de 
EN para melhor podermos avaliar o 
seu alcance.

Esperamos que esta versão virtual 
do EN seja única, no tempo e em 
experiência, e que possamos encon-
trar-nos de novo presencialmente 
em 2021.
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Ecos do Colégio virtual da ERI

Tendo sido cancelado o Colégio Inter-
nacional presencial deste ano, a ERI 
decidiu organizar um encontro virtual, 
entre 30 de agosto e 5 de setembro, 
sob o mote “Distantes, mas próximos”.

Portanto, como eleitos de Deus, santos 
e amados, revesti-vos de sentimentos 
de compaixão, de bondade, humilda-
de, mansidão, longanimidade” 

Esta passagem da carta de S. Paulo 
aos Colossenses (3:12), adotada para 
meditação diária pelo Pe. Ricardo 
Londoño Domínguez, convida-nos a 
meditar no facto de sermos escolhi-
dos e amados por Deus, e a refletir 
nas atitudes que devemos adotar 
para amar e servir os outros – mise-
ricórdia, bondade, humildade, mansi-
dão, paciência, e sobretudo amor que 
“… é o que mantém a roupa do crente 
apertada. É a força que permite que 
todas as virtudes e qualidades que 
enfeitam a vida, atitudes e ações do 
discípulo missionário de Jesus, te-
nham solidez, estrutura coerência”.

Na comunicação “Onde estamos e 
para onde vamos?”, o casal Respon-
sável Internacional, Clarita e Edgardo 
Bernal, procurou fazer um balanço to-
mando as duas dimensões Vocação e 
Missão que devem guiar o Movimen-
to até 2024, e a máxima da Carta de 
Fátima “Não tenham medo, saiamos”. 
Nesta perspetiva acentuaram a ne-
cessidade de se continuar a procu-

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

rar, tal como o Pe. Caffarel tinha dito, 
“Procuremos juntos”, e lembraram 
que somos “discípulos de Jesus e pro-
duto de uma vocação que amadurece 
… o que implica assumir a missão de 
acordo com o nosso carisma e a nossa 
especificidade, e, … com a Igreja, que 
nos anima a oferecer uma resposta 
concreta aos desafios que o mundo 
de hoje nos impõe”. 

O itinerário de formação e motivação 
proposto com os temas de estudo é 
estabelecido tendo em vista as duas 
dimensões Vocação e Missão. Depois 
de «Saiamos para servir, assumin-
do as nossas fragilidades» (2018/19), 
«Chamados a ser santos» (2019/20), 
temos este ano «Matrimónio, sacra-
mento de missão» onde se procura 
vincar que “Não podemos esquecer 
que, na mística das ENS, o testemu-
nho de vida é um dos pilares funda-
mentais que nos permitem revelar o 
nosso carisma no ambiente onde a 
nossa vida se desenrola”. No tema 
«O casal cristão, fermento renovador 



10

da família e da sociedade» (2021/22), 
a perspetiva missionária de «saída 
para…» que vem sendo promovida 
“… e que vai de mãos dadas com os 
apelos da Igreja e do Papa Francisco, 
implica uma renovação …. Contudo, 
não podemos pensar em fazer uma 
renovação sem antes estarmos em 
harmonia com a renovada «casa co-
mum», tanto interiormente como no 
ambiente comum que nos rodeia”. A 
Encíclica de Francisco Laudato si’ é o 
texto inspirador. Em «Servir imitando 
Maria» (2022/23) será lembrado que 

Orientação de Vida que dará sentido a 
todo o percurso que fizemos até hoje 
será: «A Eucaristia, fonte de missão» 
(2023/24).

Nas restantes comunicações parti-
lhadas foram revistos os conceitos 
de Colegialidade e Sinodalidade, a 
importância do Retiro como Ponto 
Concreto de Esforço (PCE), o caráter 
intrínseco do Matrimónio como sa-
cramento de missão, e o “Desafio da 
Animação em Tempos de Crise”.

Colegialidade e Sinodalidade são 
conceitos próximos que têm animado 

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

“… não podemos esquecer Maria, 
nossa Mãe e padroeira do Movimen-
to e exemplo e luz de serviço, de fé 
e de vida. Que bom exemplo temos 
para a nossa saída missionária, na 
imitação de Maria”. “E, finalmente, em 
preparação para a última etapa que 
nos levará ao porto onde entregare-
mos a responsabilidade desta ERI, a 

a vida da Igreja. Já no livro dos Atos 
dos Apóstolos se diz “O Espírito Santo 
e nós próprios resolvemos» (15-28); 
em colegialidade “todos os bispos, … 
com o Papa, … formam um colégio 
unido. Quando um deles toma uma 
decisão, todos são solidários. … A si-
nodalidade, termo mais recente, … é 
um estado de espírito, uma forma de 
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nos reunirmos para nos escutarmos 
uns aos outros e tomar decisões. O 
Papa Francisco, … adora a sinodali-
dade e decidiu que este será o tema 
do próximo sínodo universal.”

Com o número anterior da Carta foi 
distribuído o caderno de apresen-
tação do Retiro. Na comunicação 
sobre o Retiro foram focados três 
aspetos essenciais sobre a vivência 
deste PCE:

•  “Pôr-se, a cada ano, ante o Senhor 
– em casal – durante um retiro de 
48 horas, no mínimo, para refletir 
e planear a vida em Sua presença;

•  deve ser tempo oportuno para o ca-
sal confrontar os rumos do seu ma-
trimónio com o projeto do Evange-
lho, …, com a busca da santidade;

•  não é “sessão de formação”, … é 
tempo de colocar os conteúdos da 
Fé (razão) para iluminar a vida do 
casal que busca coerência com eles 
e discernir (oração) o que precisa 
ser melhorado nesse processo.”

O sacramento do Matrimónio tem 
implícita a assunção da missão da 
transmissão da glória de Deus. As 
ENS procuram isso mesmo, “condu-
zir os casais unidos pelo sacramento 
do Matrimónio para transformar a 
sua vida conjugal e familiar em Cris-
to …, mas também …, tem implícita 
a missão de exercer um apostolado, 
que tem uma função mediadora en-

tre o mundo e a Igreja. Isto não é 
uma opção, é um imperativo do ca-
sal sacramentado.”

O tempo de crise sanitária que vi-
vemos, e as conexas crises que dela 
decorrem, têm levantado dificulda-
des diversas na nossa vida diária e 
na própria vida das ENS. A anima-
ção da dinâmica do Movimento nos 
seus vários níveis – casal, equipa, 
setor, … - requer de todos um esfor-
ço adicional que tem de ser vivido 
com criatividade e iniciativa. A este 
propósito deixamos-vos este excerto 
da comunicação de Thérèse e Antoi-
ne Leclerc, Casal de ligação da Zona 
Centro-Europa.

“A nossa missão de animar consis-
te em facilitar o trabalho do Espíri-
to Santo, o único que insufla vida. 
… «Sozinho vai-se mais depressa, 
acompanhado vai-se mais longe». 
Este provérbio africano condensa 
numa frase a essência do princípio 
da inteligência coletiva. O trabalho 
em equipa, trabalhar em conjunto, 
permite-nos criar novas soluções 
quando várias pessoas têm, cada 
uma delas, uma parte da informa-
ção ou competências específicas. … 
Não podemos animar sem nos por-
mos à escuta daqueles que nos são 
confiados. Como pais, sabemos bem 
que os nossos filhos precisam de ser 
ouvidos para poderem ter acesso à 
vida. Isto também é verdade para o 
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nosso cônjuge, e é verdade para to-
das as relações humanas. Não é por 
termos experiência, por já ter previsto 
como as coisas vão acontecer, como 
as coisas devem ser organizadas, que 
a escuta é supérflua. Dar a palavra a 
alguém é abrir-se ao imprevisto do 
que aquela pessoa vai dizer, é aceitar 
ser perturbado nas nossas opiniões; 

era organizada, e agora estava tudo 
bem preparado, era sempre um su-
cesso, os participantes ficavam con-
tentes, ... e depois isto: a pandemia 
chegou e tivemos de cancelar. Todos 
nós temos muitos exemplos deste 
tipo para contar. Para discernir como 
Deus está presente neste período de 
crise, e para perceber melhor aquilo 
a que Ele nos chama, mais do que 
nunca são necessárias as condições 
acima enunciadas para uma boa ani-
mação:

•  Voltar-se para Deus, rezar – Só Ele 
pode fortalecer a nossa fé posta à 
prova.

•  Fazer equipa – Em casal unido pelo 
sacramento do matrimónio, ou em 
equipa, é em Igreja que se escuta 
Deus e que se pode receber e aco-
lher a sua Palavra.

•  Escutar – Os casais e as equipas 
que nos são confiados vivem situa-
ções novas e por vezes difíceis; é 
necessário escutá-los, acolhê-los, 
compreender aquilo por que estão a 
passar, porque é aí que Deus está 
presente, que Ele se manifesta.”

Este é o grande desafio lançado pela 
ERI, estarmos juntos no caminho da 
santidade mesmo que tudo pareça 
adverso.

Abraço dos vossos

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

mas é dar-lhe vida; é reconhecer que 
ele é um ser vivo, animado por um es-
pírito; é este o cerne da animação. Por 
vezes, isso irá mudar o que tínhamos 
previsto, irá perturbar-nos, fazer-nos 
mudar, evoluir; ora, tanto melhor, irá 
também fazer-nos viver. … 

Tínhamos planeado uma reunião, um 
encontro; todos os anos esta formação 
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Queridos amigos

Em Fevereiro de 2020, realizamos a 
visita à Região Angola Centro, bem 
como abertura solene do ano Pasto-
ral das Equipas de Nossa Senhora em 
Angola, presidida pelo Conselheiro 
Espiritual Padre António Vicente.

Na véspera da partida à Região An-
gola Sul, aquela que seria a segun-
da atividade após a nossa tomada 
de posse, fomos interrompidos pela 
pandemia da Covid-19 que diminuiu 
a nossa ansiedade de constatação 
pessoal, mas não desanimados. 
Apesar desta inesperada situação, 
mantivemos a comunicação com as 
diversas regiões através dos meios 
mais modernos de tecnologias de 
informação tais como: internet, scan-
ner, I-phone, telefones celulares, etc.

É para nós uma grande alegria, o 
apoio e a colaboração que os Casais 
Provinciais cessantes desta Província, 
estes têm feito junto a nossa Equipa 
de Serviço.

Contamos também com a presença 
do nosso CE, Padre António Vicente 
que generosamente connosco tem 
caminhando.

Província Angola

Rosalina e Pedro Ndjamba
Casal Responsável da Província Angola 

Alegra-nos a forma particular como 
os Casais Responsáveis Regionais, 
Sectores e de Equipas que durante 
este período, não pouparam esforços 
em “coordenar, animar, ligar, 
apoiar, servir as equipas e man-
ter a unidade”, usando para o efeito 
meios mais modernos de tecnologias 
de informação.

Alegra-nos também os relatos vin-
dos das diversas regiões descreven-
do as atividades realizadas em apoio 
solidário aos necessitados e doentes 
quer em gesto material e espiritual, 
temos aqui a destacar dentre ou-
tras, a Região Angola Sul de modo 
particular o Sector Lobito – A, com a 
distribuição generosa de alimentos 
para a subsistência.

A outra grande alegria que transbor-
da na missão é a abertura que Vossa 
Excelência Reverendíssima D. Filo-
meno do Nascimento Vieira Dias, 
Bispo Metropolita de Luanda e pre-
sidente da CEAST (Conferência Epis-
copal de Angola e São Tomé) con-
cedeu ao movimento para expansão 
e difusão em todas as paróquias da 
Arquidiocese de Luanda.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 
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A recente manifestação do Bispo da 
Diocese de Caxito Dom Maurício 
Agostinho Camutu, no encontro com 
o Colégio da Região Angola Norte, e a 
orientação do “Santo Padre” em rea-
lizar o trabalho próximo das famílias 
acompanhando de perto as Equipas 
de Nossa Senhora, missão trazida de 
Roma. Esta disponibilidade do Clero 
Diocesano nos anima profundamente.

No dia 26 de Setembro, realizamos o 
encontro para orientar o reinício das 
actividades em tempo de pandemia 
obedecendo as notas Pastorais e 
Decretos Presidências, bem como as 
medidas de biossegurança.

Preocupações das ENS,  
em Angola

Estamos preocupados porque a pan-
-demia trouxe várias situações desa-
gradáveis como a perca do poder de 
compra das famílias, outras ficaram de-
sempregadas em fim um baixo nível de 
vida, esta razão poderá afetar e dificul-
tar a aquisição, impressão de material 
de estudo e reprodução dos cadernos 
de pilotagem bem como outros para 
informação e difusão do Movimento.

As deslocações requerem testes, não 
são baratos e são escassos, os custos 
são elevados. Isto dificultar-nos-á no 
aspeto de mobilidade e atuação nas 
Regiões. Apesar de tudo, há ânimo e 
coragem para se ir fazendo o possível.

“SERVIR COM ALEGRIA”

O nosso comportamento ao entrar na 
barca de Jesus, com Jesus e partir-
mos para outra margem do lago, nos 
conforta saber que temos realmente 
a certeza de que o mestre está aqui 
bem perto de nós, no momento e na 
hora certa poderá surgir qualquer 
tempestade, basta confiar nele e 
aceitar o desafio com confiança e ale-
gria, estando atento aos sinais dos 
tempos. (M c 4. 35-41)

Não temos tempo a perder nem sentir 
cansaço em caminhar, queremos sim 
dizer que estamos prontos para servir 
o Senhor com alegria, fazendo sem-
pre que possível o melhor de nós para 
orientar, animar, difundir e consolidar 
a nossa participação ativa na igreja e 
no Movimento.

Sob atencioso olhar de Maria o senti-
do do nosso permanente esforço será 
cumprir o seu mandamento: “Fazei o 
que Ele vos disser”. (João 2. 1- 5) 
Anima-nos alegria de servir e admi-
rar a presença de um vinho novo para 
felicidade dos convidados.

Amar tudo que Deus Ama, “é Ser-
vir com Alegria”. (Discurso de to-
mada de posse de Sua Excelência 
Reverendíssima Bispo de Caxito.)

Mamã Muxima Rogai por Nós!

Rosalina – Pedro Ndjamba 
CRP – 2019 – 2024 = 



15

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

Fátima e António Carioca 
Casal Responsável da Província Sul | Equipa Almada 9

Servir, Servir, Servir…
com alegria!
Já nos aconteceu diversas vezes na 
vida, sermos desafiados para tarefas 
ou missões que, graças a Deus, têm 
a sua data de conclusão. Quando as 
assumimos temos sempre algumas 
expectativas sobre a forma como as 
poderemos desempenhar, pela novi-
dade, e por entendermos que o con-
vite é antes de mais de Deus, mas 
também fruto da experiência que os 
anos nos vão trazendo e de uma es-
cuta atenta e positivamente crítica 
de quem vamos ouvindo. É porém no 
momento de “passar a pasta” que a 
avaliação sobre o feito / por fazer nos 
deixa um misto de nostalgia e alegria.

Uma coisa é certa, quando pegamos 
em qualquer tarefa é sempre com 
um sentido de que vamos para ser-
vir, servir, servir, com as nossas po-
tenciais competências, com a grande 
ajuda das pessoas com quem tra-
balhamos e sempre com a Graça de 
Deus, Senhor da Vinha.

É assim que chega também ao seu 
termo a missão para que fomos cha-
mados na Província Sul, como Casal 

Responsável, tempo que passou a 
correr e onde em retrospetiva, muita 
coisa nos foi dada. Queremos parti-
lhar 3 ideias:

• De gratidão

• De que valeu a pena

•  De que a missão não acaba porque 
continuaremos a rezar por todos os 
casais e pelas ENS

Gratidão

Algures ao longo destes 5 anos, en-
contrámos a seguinte frase do Pe. 
Caffarel: 

Província Sul

“Quem vem para receber, volta 
de mãos vazias. Quem vem para 
dar encontra.”

E encontrámos na Equipa da Pro-
víncia Sul (todos os CR das Regiões 
com quem trabalhámos diretamente), 
na Equipa da SR e no Colégio, e em 
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especial em todas as equipas, em to-
dos os Casais e Sacerdotes com quem 
tivemos oportunidade de estar: ami-
zade, família, exigência, generosida-
de, compromisso, trabalho, unidade, 
fidelidade, santidade, oração, festa, 
alegria, mas sobretudo Deus.

Quem tem o papel de Casal Respon-
sável, tem também algumas vezes um 
papel solitário, de ter de decidir em 
coisas que nem sempre são óbvias e 
consensuais. A transparência da de-
cisão, a escuta das opiniões, a clareza 
de critérios e a oração, foram para nós 
fortes ajudas para que o ambiente 
nas equipas com quem trabalhámos 
mais diretamente (da Província Sul e 
da Supra-Região) fosse sempre posi-
tivo, animado e alegre. Missionário.

Saímos agora agradecidos por tudo o 
que vivemos e recebemos, por tudo o 
que Deus quis que vivêssemos e pe-
los amigos que fomos fazendo e ficam 
apara a vida.

Valeu a pena

Nas ENS vale a pena dizer Sim, (Fiat 
como o de Nossa Senhora) e entregar-
-se. A missão tem uma forte grandeza: 
é humana e depende de cada um de 
nós, mas é sobretudo divina. E a úni-
ca coisa que se nos pede é que nos 
demos de alma, de coração, pensa-
mento e algum trabalho. Que demos 
do que cada um de nós tem e ganha 
ao longo do caminho. É uma gostosa 

forma de dar a vida, ainda por cima 
em caminhada com os outros. Valeu a 
pena. Vale sempre a pena.

Rezar por todos

Os tempos que vão correndo, são pro-
pícios a alguma contenção de mani-
festações, as equipas têm receio de 
se reunir, de frequentar a Igreja, de 
participarem em atividades de grupo. 
O medo vai tomando conta de tantas 
decisões, mas sem ser imprudentes 
ou ingénuos, nunca como nos tempos 
mais recentes, se pede aos cristãos e 
em especial às famílias cristãs e aos 
casais das ENS, que sejam um teste-
munho de que o Senhor está connos-
co em todos os momentos, ajudando a 
dar alegria e sentido positivo de vida, 
a quem está só, fragilizado, ignorado.

Sentirmo-nos instrumentos ao ser-
viço foi uma grande ajuda na nossa 
missão. O nosso papel era discernir e 
ajudar a concretizar um projeto que 
não era nosso, mas de Deus e de to-
dos os casais.

Como instrumentos que continua-
remos a ser, vamos continuar aquilo 
que nenhum equipista pode deixar 
de fazer. Rezar pelo Santo Padre, pela 
Igreja, pelas ENS e por todos nós.

Ao longo destes 5 anos, sentimos 
Deus presente em tudo e em todos. 
Vamos mais ricos e agradecidos pela 
oportunidade de, com muita alegria, 
termos servido as ENS.

Abraço grande da Fátima e do António
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Província África

E passaram cinco anos…

Neste tempo de balanço, louvamos o 
Senhor por nos ter confiado e capa-
citado para esta  responsabilidade 
apostólica, de animar, ligar, formar e 
organizar a Província África.

A Província África, Moçambique, Cabo 
Verde, S.Tomé e Príncipe e Guiné-
Bissau, atualmente com 303 equipas, 
tem tido um forte crescimento com 
a anuência dos Srs. Bispos locais 
e o empenho de muitos casais, 
Sacerdotes e Irmãs consagradas, 
que com a sua oração, entrega total 
e muito Amor, tornam possível o que 
achamos inalcançável! 

Anabela e Manuel Morais
Casal Responsável da Província África 

Foram cinco anos de constan-
te aprendizagem, de alegrias e de 
muitas bênçãos. Foi maravilhoso 
ver nascer o Movimento na Guiné-
-Bissau e estar presente na hora do 
compromisso da primeira equipa 
Bissau 1, na Sé Catedral da cidade 
de Bissau, no dia 1 de abril de 2018 
e organizar, também, o Pré-Setor, 
formar e enviar os sete casais da 
equipa para o serviço de expansão 
do Movimento. 

Foi gratificante presenciar todo o 
empenho, amor e carinho posto na 
preparação do Encontro Nacional, 
na ilha do Sal, em Cabo Verde, em 

17
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5 de novembro de 2017, onde cinco 
equipas com o apoio da comunidade 
local, acolheram cerca de 500 equi-
pistas vindos de outras ilhas, para 
participarem no Encontro Nacional e 
passagem de Setor a Região. Ainda 
em Cabo Verde, testemunhou-se o 
esforço da expansão do Movimento 
para as nove ilhas habitadas, sendo 
um autêntico milagre!

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

uma enorme alegria no acolhimento 
e um grande sentido de pertença ao 
Movimento. 

A ligação foi facilitada pelo apoio da 
nova tecnolologia de comunicação e 
da excelente relação com os casais 
responsáveis em cada um dos países. 
Criámos laços de muita amizade.

O nosso trabalho não foi solitário, mas 
sim apoiado e incentivado por todos 

De realçar a dedicação de casais em 
Moçambique, para levar as ENS a 
todas as Províncias do País e o nas-
cimento de equipas, em locais lon-
gínquos da cidade de Maputo, como 
Pemba, Tete e Chimoio. 

Em S. Tomé e Príncipe, tivemos a alegria 
de acompanhar  a passagem de Setor a 
Região, em 19 de agosto de 2018.

Em África não se perdem oportuni-
dades de evangelizar! Em todos os 
países fomos surpreendidos, muitas 
vezes, pela forma criativa como se 
contornam e ultrapassam obstáculos.  

Nas visitas que realizámos, encon-
trámos sempre hospitalidade, sorriso, 

os casais das equipas da Supra-Re-
gião, Margarida e João Paulo Mendes 
e Margarida e José Alberto, dos Colé-
gios e da nossa equipa de base, Rio 
de Mouro II e de muitos outros casais 
e Conselheiros Espirituais, a quem 
solicitámos ajuda. Bem-hajam.

Hoje sentimo-nos mais ricos pelos 
amigos que fizemos.

À Dulce e ao Pedro, atuais res-
ponsáveis, agradecemos o seu sim 
de coração. Estaremos sempre juntos, 
unidos em oração, com nossa Mãe, 
Maria Santíssima.

Bita e Manuel Morais
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D. António Moiteiro, Bispo da Diocese 
de Aveiro, presenteia-nos com uma ri-
quíssima entrevista à Carta, aceitando 
o convite para, de modo pragmático e 
singelo, mas com a sabedoria de quem 
escuta a Palavra através do quotidiano 
de serviço como “pastor de homens”, 
nos alertar para o desafio-dever de 
servirmos (sempre!) com alegria.

Tendo iniciado o múnus pastoral na 
Diocese de Aveiro em setembro de 
2014, D. António Moiteiro tem vindo 
a nortear o seu percurso pelo lema 
episcopal “É preciso que Jesus reine” 
(1Cor 15, 25) e continua a acompa-
nhar, muito de perto, a vida das ENS, 
também como conselheiro espiritual 
da ENS Guarda 16 e da própria Equi-
pa da Região Centro Litoral. Bem haja, 
D. António Moiteiro!

Servir com alegria 

1. Na sua experiência pastoral, o que 
aconselharia a um casal comprome-

tido com a vida comunitária a poder 
“servir com alegria”? Que erros evitar?

O serviço é em si mesmo o melhor 
que uma pessoa pode dar de si mes-
ma. O Evangelho diz-nos que não há 
maior amor/alegria do que dar a vida. 
Quando servimos os irmãos estamos 
a dar um pouco de nós mesmos e 
esse serviço pode chegar mesmo ao 
heroísmo no caso dos pais com filhos 
portadores de deficiência, de sofri-
mento e mesmo de morte. Dar a vida 
traz consigo mesmo uma sensação do 
dever cumprido, de tornarmos o mun-
do mais belo. Neste caso, o serviço é 
fonte de paz interior e de alegria, que 
não se confunde com ruído ou exte-
rioridade. Servir a comunidade onde o 
casal está inserido é, necessariamen-
te, fonte de paz interior e de alegria. 
Notamos isso na vida dos casais ENS 
quando crescem no amor entre eles e 
ajudam outros casais a realizarem a 
sua vocação ao amor.

O maior erro que se deve evitar é um 
casal fechar-se sobre si mesmo, vi-
vendo como que num casulo. Neste 
caso, dificilmente crescerão no amor 
porque só quem dá pode viver a ri-
queza da partilha. Penso que o amor 
é um pouco como a fé: quanto mais 
se dá, mais se tem. 

Entrevista

D. António Moiteiro
Equipa Guarda 16
Região Centro Litoral

Servir com 
Alegria!
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2. Na sua opinião, quais os princi-
pais frutos do “serviço com alegria”?

Os frutos que a Palavra de Deus nos 
oferece como sendo os frutos do Es-
pírito Santo – o Deus amor – são: 
amor, alegria, paz, paciência, ama-
bilidade, bondade, fidelidade, man-
sidão e auto domínio.

Se Deus é amor e se estes frutos 
nascem do amor vivido pelo casal e 
por cada um de nós, então, à medida 
que vamos crescendo nestes frutos, 
somos mais alegres e estamos numa 
disponibilidade maior para o servi-
ço. Há mais alegria em dar do que 
em receber, esta deve ser a nossa 
vida.a, bem como figuras como S. 
Francisco de Assis e tantos outros 
santos mostram como o cuidado pela 
criação se encontra presente desde 
sempre na fé e na vida cristã (e mes-
mo antes). A preocupação ecológica 
do nosso tempo é, tantas vezes, tão 
pouco humana!…

3. Na recente Encíclica “Todos ir-
mãos”, o Santo Padre sublinha os 
riscos da indiferença e do precon-
ceito para com os mais frágeis. 
Como podemos servir cristãmente 
com alegria perante tanto sofrimen-
to e desumanização em nosso redor?

Quando o sofrimento é partilhado, 
ele torna-se menos pesado e pode 
até ser um momento de crescimen-
to. Não esqueçamos que muitos ca-
sais ao vencerem as dificuldades e as 

crises que sempre vão aparecendo na 
vida, o seu amor torna-se mais forte. 
O sofrimento foi para Jesus a prova 
maior do seu amor por nós e também 
a manifestação perfeita da sua fideli-
dade à vontade do Pai. Em nós, o so-
frimento pode ser também ocasião de 
crescimento. O sofrimento não deve 
ser visto pelo lado negativo, mas sim 
ocasião de ser mais e melhor.

4. Pode, por favor, partilhar com 
as Equipas de Nossa senhora um 
exemplo de “servir com alegria” ao 
longo do seu percurso como pastor 
da Igreja?

Uma das maiores alegrias da minha 
vida de pároco foi ter contribuído 
para que um casal vencesse uma 
dificuldade que tinha surgido na fa-
mília e, desta forma, o casal uniu-se 
de uma forma mais sólida. A alegria 
de ver os noivos no dia do seu ca-
samento muito felizes e serem ca-
pazes de nos contagiar com a sua 
alegria. Dar alegria para que outros 
vivam alegres é o mais bonito que 
nos pode acontecer. Ajudar a vencer 
crises na família sempre foi para mim 
fonte de alegria e a certeza da pre-
sença de Deus na minha vida e na 
vida dos outros.

A vida de um sacerdote ou de um bis-
po é composta de dificuldades, mas 
também de muitas alegrias.

SERvIR COM ALEGRIA
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Caríssimos amigos,

Neste tempo novo de incerteza e 
também de esperança, fomos chama-
dos a aprofundar o compromisso com 
o movimento das Equipas de Nossa 
Senhora, como responsáveis pelo se-
tor Algarve.

Abraçámos com entusiasmo este 
novo desafio, conscientes também da 
responsabilidade que assumimos. 

Todos nós possuímos dons, mas nin-
guém possui todos os dons. Nesta 
nossa caminhada sentimos que deve-
mos aprimorá-los e colocá-los ao ser-
viço dos outros com alegria. Sentimos 
também que é mais fácil fazê-lo em 
equipa, para que possamos servir de 
forma mais completa, como resultado 
da união dos nossos dons e talentos 
aos demais.

Longe de ser uma obrigação, servir 
(a Deus) é algo que recebemos, uma 

bênção, uma alegria e um benefício. 
“Servir com alegria” é assim a expres-
são da nossa gratidão a Deus, pela 
Sua graça nas nossas vidas.

A nossa entrega à igreja e em espe-
cial ao movimento tem sido para nós 
motivo de júbilo e de realização, não 
só enquanto cristãos, mas enquanto 
casal unido pelo amor de Deus e pro-
curado por Ele para partilhar com ou-
tras pessoas, em diversos ambientes, 
o nosso entusiasmo e vivência. 

Realizamo-nos pela entrega, pela 
partilha dos dons que possamos ter. 
Como dissemos, não é uma obriga-
ção, mas sim algo que precisamos de 
fazer e que nos preenche.

Terminámos agora a pilotagem de uma 
equipa e é uma Graça aprofundarmos 
a fé em conjunto, ver as famílias forta-
lecerem-se e aguardar com expectati-
va o próximo encontro mensal.

Maria Manuel e Ricardo da Cunha Limas
Equipa Loulé2 | Casal Responsável do Setor Algarve
Região Alentejo e Algarve

Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor  
com alegria, entrai com júbilo na sua presença. 

Salmo 100,2

Serviço alegre como  
Casal Responsável de Setor
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Sabemos que é um serviço exigen-
te: como tantos outros casais, te-
mos profissões absorventes, filhos 
pequenos, pouco tempo livre e va-
riadas preocupações. No entanto, 
apercebemo-nos que este movi-
mento ajuda-nos a recentrar Deus 
nas nossas vidas e a reconhecê-lo 
em tudo o que nos acontece.

Essa consciência é o combustível de 
que precisamos para servir mais e 
com o coração cheio de alegria. E é 
tão bom podermos retribuir de algu-
ma forma tudo o que recebemos!

Procuramos especial inspiração para 
esta nossa missão num gesto con-

creto de Jesus, quando mostrou como 
estão unidos o espírito de serviço e 
a alegria cristã. Foi na Última Ceia, 
depois de lavar os pés a cada um 
dos apóstolos, Judas incluído. Jesus 
levantou-se, tirou de novo o manto 
e disse: Compreendeis o que vos fiz? 
Dei-vos o exemplo, para que assim 
como eu vos fiz, também vós o façais. 
Se compreenderdes isso e o praticar-
des, sereis felizes (cf. Jo 13,12-17).

Queremos, com a ajuda de todos, 
continuar a servir com alegria e apro-
fundar a nossa fé em equipa.

Um abraço e até breve!

SERvIR COM ALEGRIA

Em 2018 fomos desafiados a fazer 

parte da ECIP – Equipa de Comu-

nicação e Informação do Porto, cuja 

finalidade é a renovação e expansão 

do movimento, incluindo a criação 

de novas Equipas na nossa Região. 

Esta missão veio a revelar-se uma 
tarefa árdua, pois os resultados não 
foram ao encontro das nossas ex-
pectativas.

A vontade de partilhar com os outros 
a felicidade de fazermos parte de 

Isabel e Francisco Sousa Rio 
Equipa Porto 145 | Casal Responsável pelo Setor A 
Região Porto

A alegria de servir  
como casal RIP
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um movimento como as Equipas de 
Nossa Senhora, faz-nos querer levá-
-lo a mais casais, testemunhando a 
alegria e a felicidade de vivermos 
a dois esta proposta. Animados por 
este sentimento, a Equipa da ECIP 
começou por desafiar todos os casais 
a intervir ativamente no processo de 
crescimento das ENS na Região.

Pensámos em estratégias variadas: 
apresentação do movimento nas Pa-

todos que nos indicassem casais in-
teressados em pertencer a este mo-
vimento.

Apesar de ter tido a participação de 
muitos casais potencialmente inte-
ressados, apenas conseguimos inte-
grar um casal numa Equipa já exis-
tente (e que está a funcionar muito 
bem) e um outro casal numa Equipa 
que se formou posteriormente.

Os casais que contactámos por vezes 
demonstravam interesse, mas de-
pois, quando queríamos formalizar 
a situação, já não era tão oportuno.

De facto, a promoção de ações de di-
vulgação pode ser uma boa maneira 
de dar a conhecer o movimento, mas 
sentimos que, acima de tudo, foi o 
termos apelado à ajuda de todos os 
equipistas nossos conhecidos que 
permitiu obter mais alguns frutos.

O nosso testemunho é, e será sempre 
a melhor forma de divulgar as ENS.

Esta caminhada fez-nos sentir a 
necessidade de todos contribuírem 
para a divulgação do Movimento e 
de cada casal, cada equipa, se sentir 
responsável pelo respetivo cresci-
mento e renovação.

Por isso, deixamos aqui o desafio a 
todos os casais das ENS de parti-
lharem com os seus próximos esta 
forma de viver a conjugalidade, para 
que possamos chegar a mais casais.

róquias, nos cursos de Preparação 
para o Matrimonio, nas Equipas de 
Jovens e também numa sessão or-
ganizada para o efeito.

Assim, encetámos a nossa ativida-
de pela organização de uma grande 
sessão de esclarecimento no Semi-
nário de Vilar, com apresentação 
de testemunhos por parte de casais 
convidados. Para isso, pedimos a 
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SERvIR COM ALEGRIA

Queridos equipistas,

Percorrendo vários textos do Padre 
Caffarel, não encontrámos (salva-
guardando os que não conhecemos) 
propriamente um “hino” à alegria no 
serviço, o tema desta CARTA – “Servir 
com Alegria”.

Contudo, é recorrente a expressão 
amor. A verdadeira alegria, aque-
la que nos é dada por saber sermos 
“herdeiros do Reino dos Céus”, não 
tem que passar, forçosamente, por 
um semblante sempre sorridente, 
sempre expansivo!

Depreende-se, pela sua vasta obra, 
que não foi, de maneira nenhuma, um 
“triste santo”! Nele, segundo a nossa 
interpretação, a alegria era conotada 
com o amor, na forma como se dava 
aos outros, à Igreja.

As suas palestras ou escritos deixam 
transparecer paixão na forma como 
comunica, levando o seu público-al-
vo a ser agarrado pela força e con-
vicção com que fala do amor a Deus 
e aos irmãos.

Jean Allemand (membro das ENS que 
trabalhou directamente com o Pe. 

Pensamento do Padre Caffarel

Fernanda e António Felgueiras
Casal Correspondente da Associação dos Amigos do Padre Caffarel 
Equipa Braga 14

Caffarel), no seu livro biográfico “Hen-
ri Caffarel, um homem cativado por 
Deus”, dizia: “À primeira vista, o Padre 
Caffarel era um olhar. Rapidamente se 
esquecia a pequena estatura, a silhue-
ta magra, o seu rosto enrugado, de 
tal forma se ficava atraído pelos seus 
olhos pretos e vivos que examinavam 
em profundidade o seu interlocutor”.

Em relação ao serviço, dizia o Padre 
Caffarel (Espiritualidade Conjugal - 
EC): “o amor conjugal vem de Deus 
e vai para Deus. Não é unicamente  
causa de alegria, mas também fon-
te de graça, se os esposos derem à 
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sua obra uma colaboração generosa 
e aceitarem as cruzes inevitáveis”. E 
ainda, referindo-se à espiritualidade, 
em geral, “uns parecem comparar a 
espiritualidade a um passatempo, a 
uma arte de entretenimento”.

Alertando para a necessidade dos cris-
tãos porem os seus dons em favor dos 
outros, dizia: “o casal deve irradiar esta 
caridade, esta comunhão na caridade 
que Cristo opera nele, sendo obreiro da 
unidade no lugar onde vive” (EC). Di-
zia ainda: “Todavia, nunca nos esque-
çamos de que a maneira de dar vale 
mais do que o que se oferece”.

Num dos seus textos, refere: “Tendes 
toda a razão em querer apresentar 
aos não crentes o rosto alegre e forte 
do amor e da fé. Mas não vos esque-
çais de que a Paixão precede a Res-
surreição, que a alegria é o fruto da 
Cruz” (Carta mensal, Março 1948).

Já S. Paulo (1 Tes 5, 16-18), recomenda-
va aos Tessalonicenses: “Andai sempre 
alegres, rezai sem cessar e, em todas as 
circunstâncias, dai graças a Deus”.

Também o Papa Francisco, na Exor-
tação Apostólica “Evangelii Gau-
dium” faz uma verdadeira apologia do 
anúncio do Evangelho: 

“A Alegria do Evangelho enche o co-
ração e a vida inteira daqueles que 
se encontram com Jesus. Quantos se 
deixam salvar por Ele são libertados 
do pecado, da tristeza, do vazio inte-
rior, do isolamento. Com Jesus Cristo, 
renasce sem cessar a alegria” (nº 1).

É reconhecido pela maioria dos equi-
pistas que se disponibilizam para o 
serviço, nas várias estruturas e serviços 
do Movimento, que a prestação desses 
serviços se transforma numa inesgo-
tável fonte de alegria e de verdadei-
ra ligação espiritual com aqueles com 
quem se partilha essa experiência.

Dizia o Padre Caffarel: “amar é dar-
-se sem limite, sem interrupção – um 
impulso de alegre generosidade” (An-
neau D’or – AO 138).

Ainda o Padre Caffarel:

“Tu, que habitas no fundo  
do meu coração,

que a tua alegria jorre,

no fundo do meu coração”.

SERvIR COM ALEGRIA

Já aderiu à Associação dos 
Amigos do Padre Caffarel,  
contribuindo assim para a 
Causa da sua beatificação?

Para aderir, basta comunicar 
essa intenção ao Casal  

Correspondente  
(pe.caffarel@ens.pt) ou ao 
Secretariado (ens@ens.pt)
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Pe. Ricardo  
Londoño Domínguez
Conselheiro Espiritual da ERI

Vivemos numa situação que nos apa-
nhou de surpresa há pouco mais de 
seis meses e na qual nos deparamos 
com uma grande variedade de opi-
niões e comportamentos.

A maneira como nós, seres humanos, 
enfrentamos as diversas situaçõ 

es que encontramos em nossa jorna-
da é, muitas vezes, contrastante e até 
contraditória.

Ante a COVID 19, vemos, por um lado, 
alguns que não conseguem superar 
as suas angústias e prevenções, e 
são acometidos por doenças mentais, 
como de grande ansiedade e depres-
são e, por outro lado, encontramos 
aqueles que prosseguem o seu quo-
tidiano sem a menor precaução ou 
prevenção e com ostensiva falta de 
respeito por quem os rodeia.

Entre os dois extremos há uma gama 
variada de comportamentos que nos 

levam a compreender a grande com-
plexidade inerente à condição humana.

Por entre a diversidade da presente 
crise sanitária, devemos caminhar 
com as nossas próprias preocupa-
ções, olhares e ações. E vale a pena 
perguntarmo-nos, hoje, o que signi-
ficou para nós viver tanto tempo em 
condições diferentes das anteriores, 
ao longo das nossas vidas.

O que tem representado para nós 
(como pessoas, como cônjuges ou 
ministros ordenados, como equipis-
tas) a pandemia e as suas conse-
quências? Foi um tempo de Graça 
e Misericórdia, de desafio e convite 
para algo novo, ou, ao contrário, tem 
sido um tempo “morto” e carente de 
significado existencial?

Podemos tentar um bom exercício 
para dinamizar os Pontos Concretos 
de Esforço.

Mensagem do Conselheiro  
Espiritual da ERI

CORREIO DA ERI
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•  No encontro pessoal com Deus, re-
ver a nossa vida e fazer um balan-
ço do que temos vivido.

•  Na escuta individual e conjugal da 
Palavra divina, acolher a luz que 
nos ajuda a interpretar o momento 
como um “sinal dos tempos” e um 
possível Kairos.

•  No diálogo conjugal, no dever de 
se sentar, considerar com sereni-
dade e profundidade o significado 
desta crise pandémica para o cres-
cimento e o aprofundamento da 
espiritualidade conjugal nas suas 
diversas expressões.

•  Na regra de vida, incorporar, por-
ventura, algo que corrija o que tem 
sido capaz de deteriorar os laços 
estreitos na relação conjugal ou fa-
miliar em virtude do confinamento 
e de maior partilha do espaço e do 
tempo;

•  E, na modalidade do retiro espi-
ritual que se pode viver (longe 

do ideal de pelo menos 48 horas 
de recolhimento e encontro com 
Deus), a profunda revisão de vida 
durante esse tempo e a sua in-
fluência sobre a própria história 
pessoal e conjugal.

Se a vocação para a qual fomos cha-
mados como batizados e como equi-
pistas é a de caminhar rumo à san-
tidade, cada circunstância, por mais 
difícil que seja, deve tornar-se uma 
oportunidade para permitir a ação 
da graça de Deus.

O tempo do Coronavírus, as tensões 
e as preocupações que ele desenca-
deia, a expectativa de uma possível 
vacina, a incerteza sobre a forma que 
a nossa vida irá assumir, tudo isso, 
podemos converter numa presença 
ativa e atuante do Espírito, que nos 
ajuda a discernir, a interpretar e a 
dar sentido ao que nos rodeia.
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Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre  
a fraternidade e a amizade social

CORREIO DA ERI

Quais são os grandes ideais, mas 
também os caminhos concretos para 
aqueles que querem construir um 
mundo mais justo e fraterno nas suas 
relações quotidianas, na vida social, 
na política e nas instituições?

Esta é a pergunta à qual pretende 
responder, principalmente, “Fratelli 
tutti”: o Papa Francisco define-a como 
uma “Encíclica Social” que toma o 
seu título das “Admoestações” de São 
Francisco de Assis, que usava essas 
palavras “para se dirigir a todos os 
irmãos e irmãs e lhes propor uma for-

ma de vida com sabor do Evangelho”.

A Encíclica tem como objetivo promo-
ver uma aspiração mundial à frater-
nidade e à amizade social. No pano 
de fundo, há a pandemia da Covid-19 
que - revela Francisco - “irrompeu de 
forma inesperada quando eu estava 
escrevendo esta carta”. Mas a emer-
gência sanitária global mostrou que 
“ninguém se salva sozinho” e que 
chegou realmente o momento de “so-
nhar como uma única humanidade”, 
na qual somos “todos irmãos”. (Vati-
can News, 4.10.202 
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Escreve o Papa Francisco no início de 
sua Encíclica Social:

1. “FRATELLI TUTTI”: escrevia São 
Francisco de Assis, dirigindo-se a 
seus irmãos e irmãs para lhes pro-
por uma forma de vida com sabor 
do Evangelho. Destes conselhos, 
quero destacar o convite a um amor 
que ultrapassa as barreiras da geo-
grafia e do espaço; nele declara feliz 
quem ama o outro, “o seu irmão, tanto 
quando está longe, como quando está 
junto de si”. Com poucas e simples 
palavras, explicou o essencial duma 
fraternidade aberta, que permite re-
conhecer, valorizar e amar todas as 
pessoas independentemente da sua 
proximidade física, do ponto da terra 
onde cada uma nasceu ou habita.

2. Este Santo do amor fraterno, da 
simplicidade e da alegria, que me 
inspirou a escrever a encíclica Lauda-
to si’, volta a inspirar-me para dedicar 
esta nova encíclica à fraternidade e à 
amizade social. Com efeito, São Fran-
cisco, que se sentia irmão do sol, do 
mar e do vento, sentia-se ainda mais 
unido aos que eram da sua própria 
carne. Semeou paz por toda a parte 
e andou junto dos pobres, abando-
nados, doentes, descartados, dos úl-
timos. 

[...]

5. As questões relacionadas com a 
fraternidade e a amizade social sem-

pre estiveram entre as minhas preo-
cupações. A elas me referi repetida-
mente nos últimos anos e em vários 
lugares. Nesta encíclica, quis reunir 
muitas dessas intervenções, situan-
do-as num contexto mais amplo de 
reflexão. Além disso, se na redação 
da Laudato si’ tive uma fonte de ins-
piração no meu irmão Bartolomeu, o 
Patriarca ortodoxo que propunha com 
grande vigor o cuidado da criação, 
agora senti-me especialmente esti-
mulado pelo Grande Imã Ahmad Al-
-Tayyeb, com quem me encontrei, em 
Abu Dhabi, para lembrar que Deus 
“criou todos os seres humanos iguais 
nos direitos, nos deveres e na digni-
dade, e os chamou a conviver entre si 
como irmãos”. Não se tratou de mero 
ato diplomático, mas duma reflexão 
feita em diálogo e dum compromis-
so conjunto. Esta encíclica reúne e 
desenvolve grandes temas expostos 
naquele documento que assinamos 
juntos. E aqui, na minha linguagem 
própria, acolhi também numerosas 
cartas e documentos com reflexões 
que recebi de tantas pessoas e gru-
pos de todo o mundo.

6. As páginas seguintes não pre-
tendem resumir a doutrina sobre o 
amor fraterno, mas detêm-se na sua 
dimensão universal, na sua abertura 
a todos. Entrego esta encíclica so-
cial como humilde contribuição para 
a reflexão, a fim de que, perante as 
várias formas atuais de eliminar ou 

CORREIO DA ERI
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ignorar os outros, sejamos capazes 
de reagir com um novo sonho de 
fraternidade e amizade social que 
não se limite a palavras. Embora a 
tenha escrito a partir das minhas 
convicções cristãs, que me animam 
e nutrem, procurei fazê-lo de tal 
maneira que a reflexão se abra ao 
diálogo com todas as pessoas de 
boa vontade.

7. Além disso, quando estava a re-
digir esta carta, irrompeu de forma 
inesperada a pandemia da Co-
vid-19 que deixou a descoberto as 
nossas falsas seguranças. Por cima 
das várias respostas que deram os 
diferentes países, ficou evidente a 
incapacidade de agir em conjunto. 
Apesar de estarmos superconecta-
dos, verificou-se uma fragmentação 
que tornou mais difícil resolver os 
problemas que nos afetam a todos. 
Se alguém pensa que se tratava 
apenas de fazer funcionar melhor o 
que já fazíamos, ou que a única li-
ção a tirar é que devemos melhorar 

os sistemas e regras já existentes, 
está a negar a realidade.

8. Desejo ardentemente que, neste 
tempo que nos cabe viver, reconhe-
cendo a dignidade de cada pessoa 
humana, possamos fazer renascer, 
entre todos, um anseio mundial de 
fraternidade. Entre todos: “Aqui está 
um ótimo segredo para sonhar e tor-
nar a nossa vida uma bela aventura. 
Ninguém pode enfrentar a vida isola-
damente (…); precisamos duma co-
munidade que nos apoie, que nos au-
xilie e dentro da qual nos ajudemos 
mutuamente a olhar em frente. Como 
é importante sonhar juntos! (…) So-
zinho, corres o risco de ter miragens, 
vendo aquilo que não existe; é juntos 
que se constroem os sonhos”. Sonhe-
mos como uma única humanidade, 
como caminhantes da mesma carne 
humana, como filhos desta mesma 
terra que nos alberga a todos, cada 
qual com a riqueza da sua fé ou das 
suas convicções, cada qual com a 
própria voz, mas todos irmãos.”

Papa Francisco

CORREIO DA ERI

Ecos da causa de beatificação  
do Padre Caffarel
Partilhamos com todos a atuali-
zação sobre o progresso da causa 
de beatificação e canonização do 
Padre Henri Caffarel, tendo-se re-
centemente celebrado o 24º ani-

versário do seu encontro com o Pai, 
registando-se numerosas orações e 
celebrações eucarísticas pelos qua-
tro cantos do mundo.

A situação atual, e o caminho ainda 
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a percorrer, são os seguintes:

O Padre Paul-Dominique Marcovits 
continua a escrever a parte mais im-
portante da Positio, a Biografia, que 
será concluída em 2020.

O Summarium testium, que contém os 
testemunhos recebidos pela Comis-
são Diocesana, foi entretanto elabo-
rado. O Summarium documentorum, 
que reúne uma seleção de documen-
tos de arquivo e textos escritos pelo 
Padre Caffarel está a ser ultimado 
com a ajuda de Marie-Christine Ge-
nillon. Uma reunião de trabalho, can-
celada em dezembro de 2019, está 
agora prevista com o Padre Paleri em 
dezembro de 2020.

A Positio, baseada no arquivo depo-
sitado em Roma, é composta de qua-

tro partes: as duas primeiras estão 
concluídas; a Biografia, a mais longa, 
apresenta a vida, o pensamento e a 
obra do Padre Caffarel e estará con-
cluída até o final de 2020; finalmente 
a Informatio, apresenta a prática das 
virtudes do Padre Caffarel e a sua re-
putação de santidade. Estima-se que 
a Positio esteja concluída até ao final 
de 2021.

A Positio será então examinada pelas 
duas Comissões da Congregação para 
as Causas dos Santos, a dos Consul-
tores e a dos Cardeais, que poderão 
propor ao Papa que ele reconheça 
a heroicidade das virtudes. O Padre 
Henri Caffarel será então declarado 
“Venerável”.

Um primeiro milagre, uma cura ins-
tantânea, definitiva e cientificamente 
inexplicável, obtida por intercessão 
do Padre Henri Caffarel, teria de ser 
apresentado para exame por especia-
listas médicos. A elaboração da Posi-
tio sobre a investigação realizada na 
diocese onde ocorreu o milagre seria, 
nesse caso, à partida, rápida. Após o 
reconhecimento do milagre, a beati-
ficação do Padre Henri Caffarel seria 
proclamada e ele viria a ser depois 
declarado “Beato”.

Um segundo milagre permitirá a sua 
canonização, com a proclamação 
como “Santo”.

CORREIO DA ERI
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PARTIRAM PARA O PAI

“O tio Anacleto, era 
assim que o cha-
mávamos, falava 
connosco das coi-
sas simples e fá-
ceis, mas também

das difíceis… sempre se interessou 
por acompanhar a nossa caminhada 
e as missões que fomos abraçando 
nas ENS, ajudando e incentivando-
-nos face às dificuldades.
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“Eu sou a Ressurreição 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 11, 25-26

✝  Padre Manuel António Rocha Santos
Equipa Viseu 1 | Região Centro Interior – 12 de agosto de 2020

✝  Estevão Neto de Almeida
Equipa Lisboa 40 | Região Lisboa – 9 de setembro de 2020

✝ Paulina Cardoso
Responsável de Setor Sul A | Região Cabo Verde – 15 de setembro de 2020

✝  Maria Emília do Espírito Santo Ferreira Ramos Rodrigues
Equipa Póvoa 0 | Setor Póvoa de Varzim | Região Norte

✝  D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira
Bispo da Diocese de Viana do Castelo | Equipa Viana 18 | Região Norte

Amava as Equipas, tendo sido Conse-
lheiro Espiritual de três. Considerava 
que nelas, pela vivência da mística do 
Movimento, os casais podiam apro-
fundar a sua fé, caminhar no amor, 
ser muito mais felizes.

Damos Graças ao Pai pelo dom mara-
vilhoso que foi tê-lo sempre tão pró-
ximo de nós. 

Que o que dele recebemos nos aju-
de a viver mais fielmente e a ousar ir 

Lembramos o D. Anacleto através de dois testemunhos



ao encontro de mais casais, a formar 
mais equipas, para que eles também 
possam trilhar este caminho para a 
santidade, ou seja, para a Felicidade.

Carmo e António Pedro, Leiria 26

“A notícia da morte de D. Anacleto, e 
especialmente as circunstâncias em 
que a mesma ocorreu, paralisou-
-nos. Não queríamos aceitar a dura 
e triste realidade. Embora crentes, 
sentimos o peso do sentimento co-
letivo da separação. 

Logo no primeiro encontro de apre-
sentação de cumprimentos, aquando 
da sua vinda para Viana do Castelo, 
pediu aos Responsáveis do Setor de 
Viana para ser o Conselheiro Espi-
ritual da equipa que proximamente 
se formasse. A sua longa vivência e 
experiência no Movimento tornava-o 
ansioso por ajudar novos casais na 
sua caminhada humana e espiritual. 
E assim aconteceu.

Estávamos no ano de 2012. Formou-
-se a equipa Viana 18, com sete jo-
vens casais cheios de entusiasmo e 
esperança. O Bispo D. Anacleto sen-
tia-se feliz por poder colaborar no 
percurso humano e espiritual daque-
la juventude tão promissora. D. Ana-
cleto era aquela figura calma, serena, 
sorridente, compreensiva, agradá-
vel e oportunamente interventiva. 
Sentia-se jovem no meio dos jovens. 
Mais, sentia-se “avô” de tantas crian-
ças entretanto nascidas no seio da-
quela equipa. 

O Setor de Viana está-lhe imensa-
mente grato pela sua amizade, sim-
patia e disponibilidade, pelo seu 
apoio nas mais variadas circunstân-
cias e pela forma convincente como 
transmitia o espírito das ENS. A sua 
disponibilidade era quase total. Só 
algum compromisso inadiável impe-
dia a sua participação em qualquer 
atividade. Todos os Movimentos lhe 
mereciam a melhor atenção e de-
dicação. Mas a Pastoral da Família 
tinha um lugar especial no seu co-
ração. Não escondia a sua simpatia 
pelas ENS, a quem dedicava especial 
afeto. Com a assunção da missão de 
Responsável de Setor por um casal 
da “sua” equipa, prontamente se 
prontificou a acompanhá-los como 
CE, apesar das suas manifestas limi-
tações de tempo. 

A riqueza da sua cultura e a forma 
simples e cativante como comunica-
va, prendiam a atenção e a sua men-
sagem, apesar de profunda, tornava-
-se plenamente percetível por todos 
os que o escutavam. A diocese de 
Viana presta-lhe a mais sentida ho-
menagem e é-lhe devedora de tanta 
dedicação e entrega.

Obrigado, D. Anacleto 

Donzília e Felisberto Eira, Viana 5

As ENS lembrarão sempre a sua ale-
gria serena, a palavra atenta e sábia 
e a disponibilidade para o serviço e 
sabem que agora têm mais um aliado 
no céu.

PARTIRAM PARA O PAI
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Equipas de Nossa Senhora

MOVIMENTO DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

Senhor e Pai da humanidade,

que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade,

infundi nos nossos corações um espírito fraterno.

Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz.

Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno,

sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.

 

Que o nosso coração se abra

a todos os povos e nações da terra,

para reconhecer o bem e a beleza

que semeastes em cada um deles,

para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns,

de esperanças compartilhadas. Amém.

Papa Francisco

ORAÇÃO AO CRIADOR


