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EDITORIAL

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

Bem-vindos a mais uma Carta das 
Equipas de Nossa Senhora da Supra-
-Região Portugal! Desta vez, a propos-
ta que nos guiará por estas páginas 
envolve-nos na profundidade esperan-
çosa da pergunta-catequese de Simão 
Pedro: A quem iremos nós, Senhor? Tu 
tens palavras de vida eterna!”.

Com efeito, atentemos nos ecos da 
Supra-Região, mais uma vez interpe-
lantes a partir do “Ir” do Padre Nuno 
Rocha, nosso conselheiro espiritual 
suprarregional, e do convite-desafio 
da Margarida e do José Alberto Macha-
do da Silva a que recentremos o nosso 
agir equipista na confiança renovada 
no Espírito Santo e de que “o Senhor 
está sempre por trás de cada ação nos-
sa e Maria José amparam cada passo 
que dermos”. Sintonizemos ainda com 
o pulsar da Província África, desafios e 
alegrias que são sempre oportunida-
de, bem como a partir do testemunho 
do casal responsável do Secretariado 
da Supra-Região, já para não falar 
dos alertas quanto à atualização dos 
“Quadrantes” e base de dados do Mo-
vimento e o recentíssimo lançamento 
da APP-ENS na nossa Supra-Região!

O aprofundamento deste caminho “e 
nós, a quem iremos?” prossegue com 

uma interpelante entrevista a D. Rui 
Valério, Bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, repleta de confiança e de 
estímulo a que “sigamos”, certos de que 
“viajando ora em mar chão, ora enfren-
tando tempestades, [estamos] certos de 
que a grande barca da graça do Senhor 
não afunda, nem tão pouco vacila”; e 
também com três belíssimos textos da 
parte de dois casais equipistas que nos 
oferecem a sua reflexão e testemunho, 
precisamente em torno do mote-desa-
fio desta Carta. Bem hajam todos!

Por fim, animados pelos ecos da Equi-
pa Responsável Internacional, irma-
nados na saudade por tantos irmãos 
equipistas que partiram para o Pai, 
mas também entreabraçados nas boas 
vindas às novas equipas que entre-
tanto se juntaram ao nosso querido 
Movimento, esperamos, de coração, 
que esta Carta vos acompanhe na 
meditação e partilha, em casal, nes-
te tempo de contemplação do Deus-
-Menino e ainda de ressonância do 
recente Encontro Nacional, em Fátima, 
em torno, precisamente, de “E nós, a 
quem iremos, Senhor?”.

Boas Festas! Votos, também, de Feliz 
Ano Novo!

Queridos amigos,
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Ir!

É dinâmico. Aponta um caminho. 
Não se detém no momento, prin-
cipalmente quando este é contra-
natura, isto é, quando é não-ser. 
Desperta o ser em ação.

Todos nós, humanidade inteira, ex-
perimentamos um tempo sem prece-
dentes, que de certo modo nos colo-
cou num impasse – ir, sem saber se 
íamos bem e para onde íamos. 

Não quero, aqui, valorizar um tempo 
pandémico, mas não posso alhear-
-me convosco de uma incerteza de-
veras inquietante… Eis, que mais 
uma vez, na reflexão que fazemos, 
joga-se o “quem” em detrimento do 
“quê” e do “onde”, isto é, a pessoa, o 
ser, o outro, a Vida!

Mais do que nunca, na vida de todo 
o crente e, até mesmo, de cada ho-
mem e mulher surge uma situação, 
ou uma pergunta, semelhante a esta 
que nos interroga a Carta: ”E nós 
(eu), nos reveses deste tempo novo, 
a quem iremos (irei)?” 

A vida projeta-nos muito para além 
do que percecionamos, pois somos 
seres em contínua realização.

Jesus disse aos doze: também vós 
quereis ir embora?

Reparemos que antes, Jesus havia 
pronunciado o “discurso do Pão da 
Vida”, colocando-se em inteira doação 
- um “quem” no Seu Corpo e no Seu 
Sangue entregue pela humanidade!

Continuamos com Jesus, ou abando-
námo-Lo? 

E se permanecemos, fazemo-lo por-
que não temos mais solução? - como 
costumamos dizer “que remédio!”. 
Ou, na verdade, porque no mais fun-
do de nós, bem no centro do nosso 
coração e da razão da nossa cons-
ciência, percecionamos a imensa for-
ça do fogo de um amor sem limites 
que nos vem de Deus?

Temos que optar.

Quando nos cansamos de seguir o 
bem, a verdade, o amor e a justiça, 

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

CONSELHEIRO ESPIRITUAL
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quando nos é insuportável esta ou 
aquela pessoa, quando o mal nos 
cerca e assedia, quando a dúvida e 
a descrença nos esmagam e nos pe-
sam a fidelidade conjugal e a família, 
quando o comodismo nos tolhe nos 
sofás da vida, quando, numa pala-
vra, a doutrina evangélica nos pare-
ce dura, então, Jesus pergunta-nos: 
“também tu queres ir embora?”. Qua-
se que admitimos o fracasso… 

É verdade que todos procuramos na 
vida algo que nos encha e realize 
como pessoas. Daí o Movimentos 
das ENS integrar-se na dinâmica do 
“a quem ir”, uma vez que todo ele 
contempla e reclama a presença do 
outro que me completa. E a grande 
ajuda está na equipa que reza ao 
ritmo da Palavra e louva a Deus em 
comunhão de fé, amor e apostola-
do. Este, por sua vez, é consequên-
cia lógica de um amor que brota do 

coração agraciado e agradecido por 
tantos dons, quer de Deus quer dos 
que caminham ao nosso lado.

Se queremos optar pela vida em ple-
nitude, sem limite nem ocaso, tere-
mos de repetir com São Pedro, sem 
medo nem complexos, num mundo 
que prefere os ídolos, a indiferença 
ou o ateísmo – “para quem iremos, 
Senhor? Tu tens palavras de vida 
eterna. Nós acreditamos e sabemos 
que Tu és o Santo de Deus”.

Há que seguir o Mestre – caminho, 
verdade e vida. Caminho que des-
cobre o que significa viver arrastado 
pelo vento da verdade do Espíri-
to a fim de completar a obra a que 
a grandeza de Deus deu início – a 
Vida. Não é assim que olhamos e in-
vocamos o profeta do nosso tempo, 
Pe Henri Caffarel?

Pe. Nuno Rocha, CE

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

“A situação de pandemia por que tem 
passado toda a Terra desperta gritos 
de alerta, abala consciências, e faz 
tremer o chão que pisamos. Chão que 
são também as nossas convicções e 
certezas em que vivemos instalados. 
“Neste tempo de incerteza e angústia, 
convido todos a aceitarem o dom da 
esperança que vem de Cristo. É Ele 
que nos ajuda a navegar nas águas 
tumultuosas da doença, da morte e 
da injustiça, que não têm a última 
palavra sobre o nosso destino final.”  
[Papa Francisco].

A Evolução da Humanidade
Vemos nesta interrogação “A quem 
iremos nós, Senhor?” duas outras 
questões que a humanidade carrega, 
provavelmente deste sempre. Nós, 
quem somos nós? Quem nos motiva e 
em cuja direção nos movemos?

Até à idade média eramos conside-
rados como constituídos por corpo e 
alma e a viver num universo essen-
cialmente delimitado pelo sistema so-
lar. Para S. Tomás de Aquino o univer-
so incluía de forma harmoniosa tudo 
o que era conhecido: a terra e o céu, 
este mundo e o outro, o corpo e alma, 
Deus e o demónio, o céu e o inferno - 
a totalidade de tudo o que havia a co-
nhecer1. A conceção de um universo 
constituído pela Humanidade criada 
por Deus prevaleceu praticamente até 
ao século XIX. Depois de Charles Da-
rwin e da sua teoria da evolução das 
espécies, é introduzido o sentido bio-
lógico na obra de Deus. No século XX 
passa a entender-se todo o universo 
como um processo evolutivo iniciado 
com a extraordinária singularidade 
do Big Bang que, como disse o Papa 
Francisco em encontro com membros 
da Academia Pontifícia das Ciências, 

“Então, Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir embora? 
Respondeu-lhe Simão Pedro: A quem iremos nós, Senhor?  
Tu tens palavras de vida eterna! Por isso nós cremos e sabemos 
que Tu é que és o Santo de Deus.”

 João 6, 67-69

Tu tens palavras de vida eterna!

1 Alfredo Dinis, A Humanidade à Procura de Si no Universo, CONSCIÊNCIAS ‘04 - 2011 / PP. 75 - 91
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“O Big Bang, que hoje se coloca na 
origem do mundo, não contradiz a 
intervenção criadora divina, mas exi-
ge-a… A evolução na natureza não 
está em contraste com a noção de 
Criação, porque a evolução pressupõe 
a criação dos seres que evoluem … 
Ele [Deus] criou os seres e deixou-os 
desenvolverem-se segundo as leis 
internas que deu a cada um, para que 
se desenvolvessem, para que che-
gassem à sua própria plenitude”

O Homem vive permanente inquie-
to com a dificuldade de responder à 
questão “Quem sou eu?” Para o jesuí-
ta francês Pierre Teilhard de Chardin: 
“Em todas as épocas, o homem julgou 
encontrar-se numa viragem da his-
tória. E até certo ponto, dada a sua 
situação numa espiral ascendente, 
não se enganava. … O que torna es-
pecificamente moderno o mundo em 
que vivemos é, …, o facto de termos 
descoberto em volta dele e nele a 
Evolução. O que, fundamentalmente, 
inquieta o mundo moderno, …, é o 
facto de ele próprio não estar seguro, 
e não ver como poderá alguma vez 
estar seguro de que há uma saída – a 
saída conveniente – para esta Evo-
lução. Ora, o que deverá ser o futuro 
para que tenhamos a força, ou até a 
alegria, de aceitar as suas perspecti-
vas e de suportar o seu peso?2”.

O mundo parece estar de novo a pas-
sar por uma fase de grande transfor-

mação. A humanidade questiona se 
as novas tecnologias e a inteligência 
artificial levarão à criação de máqui-
nas de tal modo inteligentes que nos 
superarão. Discute-se a fusão de bio-
logia e computação, a possibilidade 
de desenvolvimento de seres biónicos 
resistentes a doenças, o aquecimen-
to global e as alterações climáticas, a 
crise energética, a contradição entre 
“progresso” e a qualidade de vida, a 
assimetria na distribuição da riqueza 
e de alimentos, etc.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

Porém, o homem sente-se confuso, 
sem direção, sem uma orientação 
digna para sua vida, está angustiado 
e com medo. “Vivemos à base de uma 
existência voltada para os desejos 
mundanos e aos poucos esquecemos 
que a vida é feita de solidariedade, 
fraternidade e igualdade, destruímos 
com isso parte de Deus, essa dádiva 

2 Pierre Teilhard de Chardin, O Fenómeno Humano, Porto: Livraria Tavares Martins, 1970.
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divina que recebemos ao primeiro 
suspiro de vida, essa força subjetiva 
chamada Logos, e que entra em con-
vívio com a essência que modifica a 
conduta que o homem aspira para a 
sua glória.” 3.

Angústia que decorre também da 
certeza da morte. Na parábola do 
Bom Samaritano [Lucas 10:25-37] o 
doutor da lei pergunta “Mestre, que 
farei para herdar a vida eterna?”, 
e Jesus faz-lhe ver que ele próprio 
sabe a resposta “Amarás ao Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, de toda a tua força e 
de todo o teu entendimento, e ao teu 
próximo como a ti mesmo.” 

interpelou-nos de variadas formas 
como fez aos discípulos - Também 
vós quereis ir embora?

Ir embora não é solução porque só 
Ele pode derrubar os muros e aplanar 
as veredas.

Como Mary Kahil, católica egípcia, 
digamos com confiança “Eu que-
ro, com a Tua graça, chegar a Ti, à 
conquista direta da Tua presença em 
mim. Quando cair a noite, a noite da 
vida, iremos apressando-nos, com 
um coração novo, até Ti.” 4. 

Pelos tempos que estamos a viver, é 
fundamental buscar continuamente 
as raízes profundas da nossa sede 
de Deus e do modo como podemos 
corresponder ao Seu imenso amor. 
Santo Ambrósio é claro quando diz 
- “Aquilo que o amor faz, o medo ja-
mais poderá realizá-lo. Nada é mais 
útil do que fazer-se amar” 5. 

E é precisamente neste medo que 
ainda podemos ter, que queremos 
focar a nossa conversa convosco. Nas 
ENS, “a tarefa da vida é o deserto de 
te gastares. Ganhaste transparência. 
Aproximas o que divides e separas. 
E chamam-te a libertar” 6. , porque O 
Senhor está sempre por trás de cada 
ação nossa e Maria e José amparam 
cada passo que dermos.

3  Amanajás Pena, R.C., Amanajás Pena, M.L., Amanajás Pena, H.W.: A angústia do homem: uma abordagem filosófica, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, octubre 2011, www.eumed.net/rev/cccss/14/

4  G. Ravasi, In Avvenire, 29/6/2016. Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, https://www.snpcultura.org/pedro_e_
paulo_na_noite_da_vida.html

5 Santo Ambrósio, Santi i beati. Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, https://www.snpcultura.org/santo_ambrosio.html
6 Daniel Faria, Sétimo dia, Assírio & Alvim.

Encontro Nacional 2020

Todos temos momentos de dúvida 
e desalento que nos fazem pensar 
em desistir quando aparecem mu-
ros aparentemente intransponíveis. 
Fomos claramente postos à prova 
nos dois últimos anos e o Senhor 
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Retomar as Nossas Atividades
Voltamos a reforçar que depois deste 
tempo de distância temos de voltar 
gradualmente ao encontro presencial 
que é o rosto das ENS. Mais do que 
nunca mostremos ao mundo que “O 
Senhor do tempo é Deus. A viragem 
dos tempos é Cristo. O verdadeiro es-
pírito do tempo é o Espírito Santo.”7. 

Esta confiança na Santíssima Trindade 
deve animar cada momento da vida 
das ENS sem perder de vista que a 
graça de pertencermos ao nosso Mo-
vimento nos traz responsabilidades. 

Essas responsabilidades são bem ex-
plícitas nas palavras-chave das orien-
tações de vida, que a Clarita e o Edgar-
do, casal responsável da ERI, propõem 
ao Movimento para 2021/2022.

Escutar - Ir ao essencial, escutando a 
voz de Deus nas inquietações da Igre-
ja e do mundo contemporâneo.

Renovar-se - «sólida e firme na fé, 
sem se deixar afastar da esperança 
do Evangelho que ouviu» (cf. Cl 1,23). 

A renovação implica sacrifício e cora-
gem, não para se considerar melhor 
ou mais honrado, mas para responder 
melhor ao apelo do Senhor.

Envolver-se - mesmo que para al-
guns isso pareça sujar-se, manchar-
-se. Tal como David e os que estavam 
com ele entraram no Templo porque 
tinham fome e os discípulos de Jesus 
entraram na seara e comeram as es-
pigas, hoje também nós somos cha-
mados a crescer em ousadia, numa 
coragem evangélica que nasce de sa-
bermos que há muita gente que tem 
fome, fome de Deus, fome de digni-
dade, porque foi despojada. E como 
cristãos, ajudá-los a saciarem-se de 
Deus; não impedi-los ou vedar-lhes 
esse encontro. Não podemos ser cris-
tãos que continuamente levantem o 
estandarte de «proibida a passagem» 
nem considerem que esta parcela de 
terra é minha, apoderando-me de 
algo que não é de todo meu. A Igreja 
não é nossa, é de Deus; é Ele o dono 
do templo e da seara; todos têm um 
lugar, todos são convidados a encon-
trar o seu alimento aqui e entre nós. 
“[Orientações de vida 2021/2022, 
Clarita e Edgardo Bernal, pág.2 e 3].

Não interessa se fizemos ou não toda 
a nossa parte para manter vivo o es-
pírito das ENS no tempo que passou, 
mas sabendo que “Deus repete a cada 
criatura, a cada flor, a cada homem, a 
cada mulher, a cada criança, a bên-

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

7 Dietrich Bonhoeffer, Homilia em 23 setembro 1928.
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ção daquelas antigas palavras: “Talità 
kum”. Jovem vida, digo-te: ergue-te, 
endireita-te, revive, resplandece. Re-
gressa aos abraços.”8. , o que importa 
é recomeçar sempre sem desistir.

-  Continuar a dar especial atenção 
aos nossos que vivem afastados ou 
fechados nas suas equipas de base 
sem viverem a alegria do encontro 
com outros equipistas.

-  Não desistirmos de formar novas 
equipas, mesmo que as reuniões 
presenciais ainda possam ser di-
fíceis de promover, durante a pi-
lotagem. Não temos soluções que 
sirvam para todos os casos e, só 
conseguiremos encontrar soluções 
criativas se, em conjunto, rezarmos 
sobre isso “Onde dois ou mais se 
reunirem em Meu nome, Eu estarei 
no meio deles.” [Mt 18,20] e “Tudo o 
que pedirdes ao Pai em meu nome 
Ele vo-lo concederá.” [Jo 14, 13]

-  Viver a unidade dentro das ENS, 
que não se pode dissociar da uni-
dade do nosso Movimento com a 
Igreja universal e local. Daí dever-
mos estar cada vez mais atentos, 
enquanto Movimento, a todas as 
solicitações que a Igreja nos faz 
e sermos presença viva da espe-
cificidade do nosso carisma nos 
lugares a que somos chamados. 
Esta especificidade não nos pode 
distanciar de outras propostas, mas 
também não nos deve inibir de a 
afirmarmos quando necessário. 
Mais uma vez, promover a unidade 
na diversidade.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

8  Ermes Ronchi, In Avvenire, Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, https://snpcultura.org/Deus_nao_esta_de_
dedo_apontado_para_os_teus_pecados_mas_estende_te_a_mao.html.

Neste recomeçar sempre renovado, 
sendo dóceis à ação do Espírito Santo 
convidamos-vos a:

Voltar a olhar com redobrada atenção 
os fundamentos das ENS:

• “A Carta fundadora” (1947) 

• “ O que é uma Equipa de Nossa 
Senhora?” (1977) 

• “ Discurso do Padre Caffarel  
em Chantilly” (1987) 

• “O Novo Fôlego” (1988) 

• “ Vocação e Missão das ENS  
no limiar do III Milénio” (2018)

• “Guia das ENS” (2018)

-  Intensificar a vivência dos PCE nas 
nossas equipas, tomando consciên-
cia de que caminhamos juntos rumo 
à santidade. 
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Voltando de novo à mensagem do ca-
sal Responsável da ERI sublinhamos, 
“…Apesar de reconhecermos que foi 
um duro golpe nos nossos planos, 
projetos e expectativas, preferimos 
pensar no campo da fé, que o Senhor 
nos chamou para prestar um serviço 
sem nos garantir um caminho livre de 
obstáculos e que não somos vítimas 
de circunstâncias, mas instrumentos 
nas mãos de Deus para superá-las… 
Não é essa a resiliência que a nossa 
fé nos dá?”9.

-  18 de setembro - Dia da Supra-Re-
gião (à distância)

-  20/21 de novembro de 2021 – En-
contro Nacional em Fátima (presen-
cial)

-  26 de novembro 2021 – Caminhada 
de Advento (à distância)

-  7 de dezembro 2021 – Dia da Carta 
(à distância)

-  12/13 de fevereiro de 2022 – EE-
Cam, EECom, EENF, EEAprof. (pre-
sencial)

-  25 de fevereiro de 2022 – Aniver-
sário 1ª Reunião ENS (à distância)

-  4 de março de 2022 – Caminhada 
de Quaresma (à distância)

-  19 de maio de 2022 – Terço (à dis-
tância)

-  29/30 de maio de 2022 – Formação 
de Responsáveis de Setor (presen-
cial)

-  19/20 de novembro de 2022 – En-
contro Nacional / Encontro da Su-
pra-Região Portugal (presencial).

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

9 Clarita e Edgardo Bernal, Carta aos membros do Colégio Internacional 2021, pág.2

Esta fé dá-nos também o alento para 
estarmos abertos à novidade e a ti-
rar partido da de novos meios. Daí 
que, neste novo ano, pensamos con-
tinuar a realizar algumas atividades 
em formato “à-distância” para que 
cheguem simultaneamente a toda a 
Supra-Região. A responsabilidade da 
sua organização está distribuída pelas 
várias províncias e assinalarão mo-
mentos específicos de celebração re-
lacionados com as ENS e os tempos 
litúrgicos. Assim, estão previstas as 
seguintes atividades: 
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Encontro Nacional 2021
O Encontro Nacional das Equipas de 
Nossa Senhora é um dos momentos 
altos da dinâmica da nossa Supra-
-Região e o deste ano foi especial. 
Especial, porque voltámos aos en-
contros presenciais e isso é maravi-
lhoso. Especial, porque voltámos a 
Fátima, aos pés da Senhora Nossa, 
que tanto amparou as ENS nestes 
tempos conturbados.

O EN 2021 teve como mote preci-
samente esta interrogação “E nós, a 
quem iremos?”, porque temos de nos 
recentrar mais do que nunca no es-
sencial da nossa vocação de cristãos 
comprometidos, que é Deus. Em to-
das as situações a meta é Deus e para 
isso precisamos de oração, de fazer 
caminho juntos em Casal, em Família, 
no Movimento, em Igreja, e na Socie-
dade. O Senhor quer-nos Santos e 
Felizes, mas nunca isolados. Estamos 
perante “um desafio muito grande, 
de escuta, de encontro, de criação e 

de adoção de novas linguagens … É 
muito importante ser sensível à com-
plexidade e ter a sabedoria que Jesus 
usa na parábola: Tu plantaste trigo, 
mas também cresceu joio; queres que 
arranquemos tudo? E Ele diz: não, 
deixa crescer, e depois veremos.”10. 
O receio de não conseguir fazer bem 
não pode paralisar a nossa ação. Te-
mos de afirmar com a nossa vida a 
certeza de que “Se Deus está por nós, 
quem está contra nós?” [Rom 8,31]. 

Que através do EN 2021, ocorrido na 
“Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo”, mais uma vez, a ter-
ra se una ao céu, num tempo de graça 
para a nossa Supra-Região. Conta-
mos com todos, pedindo que o olhar 
da Santíssima Trindade e a ternura de 
Maria e José, nos acompanhem neste 
caminho divino de pertença às ENS.

Abraço dos vossos
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10  D. José Tolentino de Mendonça, https://snpcultura.org/nao_temos_acompanhado_um_catolicismo_que_acompanhe_
os_questionamentos_ao_longo_da_vida, 2/08/2021
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Província África

Dulce e Pedro Correia 
Casal Responsável da Província África | Equipa Algueirão 5 | Setor Sintra C 
Região Sintra e Oeste 
 

“E nós, a quem iremos?… 
e ainda ousamos acrescentar 
“e como iremos?!”

Este ano temo-nos interrogado, não 
tanto acerca da questão “a quem ire-
mos”, mas principalmente à questão 
“como iremos”?

Se, por um lado, sabemos exata-
mente a quem queremos chegar, e 
a quem queremos levar o exemplo 
da Família de Nazaré, por outro lado, 
com as dificuldades que nos foram 
impostas pela pandemia da Covid 
19, muitas vezes ficamos sem saber 
“como iremos”!

Na Província África, por via do ir-
romper das comunicações online, 
a ligação entre o nosso casal e os 
Casais Regionais foi muito facilita-
da e repentinamente muito próxima 
também, ainda que algumas vezes 
o fraco sinal ou a falta de eletricida-
de em África sejam um entrave. Por 
outro lado, a inexistência ou a fraca 
disseminação da internet em muitos 
países da nossa Província, veio origi-
nar no terreno uma diminuição mui-
to grande no acompanhamento e na 
vivência das Equipas. Neste aspeto o 

Movimento ficou bastante fragilizado 
e descaracterizado.

Como sabemos, o nosso Movimento 
vive do contacto direto entre os Ca-
sais e os Conselheiros Espirituais, mas 
também entre os Sectores e Regiões. 
Na Província África, na Guiné e em 
S. Tomé e Príncipe, nenhuma Equi-
pa conseguiu reunir regularmente 
online. Em Moçambique apenas uma 
Equipa o conseguiu fazer e, em Cabo 
Verde, algumas Equipas, felizmente, 
conseguiram reunir com regularidade.

Muitos casais percorrem grandes 
distâncias para poderem estar em 
Equipa, e o contacto direto é a única 
forma de vivenciarem as ENS. Impe-
didos de o fazer, de celebrarem as 
Eucaristias, sem apoios e sem comu-
nicação, muitas famílias sentem-se 
sozinhas e sem ajuda. Naturalmen-
te, o abandono e o desespero vão-se 
instalando, e como resultado, sabe-
mos exatamente a quem iremos, 
mas como lá chegaremos?

Aos poucos e à medida que o pó vai 
assentando sobre a terra, forçados 
pelo isolamento ao longo de tan-
to tempo, fomos impedidos de nos 
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encontrarmos e, agora, olhando para 
trás, vemos que tanta coisa ficou por 
fazer, e tanta coisa terá de recomeçar.

Nas nossas orações em casal, lembra-
mo-nos muitas vezes e servem-nos 
de inspiração, os primeiros cristãos 
que, em resultado das perseguições 
que lhes eram impostas, viviam a 
sua fé escondidos, separados, e ape-
nas conseguindo encontrar-se em 
pequenos grupos, em Igreja domés-
tica. Nunca desistiram das dificulda-
des e dos desafios e, com a força do 
Espírito Santo, construíram os alicer-
ces desta nossa Igreja.

O seu exemplo veio ajudar-nos a en-
frentar as dificuldades que vivemos, 
mas sobretudo a incentivarmo-nos, 
a não desistirmos, a acreditar e a 

confiarmos. Fez-nos alicerçar e jun-
tar a nossa Igreja doméstica, à de 
tantas outras famílias e à de tantos 
outros casais. 

Em Portugal, a Igreja foi das primeiras 
a dar o exemplo do “E nós, a quem 
iremos?”. Logo de início, foi ao encon-
tro de todos através das transmissões 
das Eucaristias e das Orações online. 
Das transmissões mais sofisticadas às 
mais rudimentares, na medida das 
suas disponibilidades técnicas, todos 
tivemos oportunidade de nos sentir-
mos Igreja e de nos sentimos mais 
reconfortados e em comunhão como 
cristãos.

Outro sinal que nos serviu de inspi-
ração, foi o excelente, inexcedível e 
incansável trabalho que os nossos 
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queridos Regionais tiveram e têm 
junto das suas Regiões. Tudo fize-
ram e fazem, para que, no meio de 
todas as dificuldades, nada faltasse 
e todos pudessem sentir a união que 
nos congrega em Movimento. Em iso-
lamento, foi o ano em que mais ca-
sais da nossa Província conseguiram 
participar nos Encontros de Formação 
do Movimento. Três Regiões pres-
cindiram do apoio financeiro atribuí-
do à Província África em pacotes de 
internet, para que todos os meios se 
focassem numa Região mais necessi-
tada. Ficámos de coração cheio com 
este exemplo de altruísmo e partilha!

Outra fonte de inspiração foi e é, o 
esforço, a dedicação e o amor que a 
nossa Supra-Região Portugal, colo-
ca ao serviço do nosso Movimento. 
Começando pelo nosso Casal Supra 
Regional Guida e José Alberto, mas 
também com o nosso tão querido Pe. 
Nuno, os casais do Secretariado, Co-
municação e Provinciais, e ainda os 
casais Regionais. Todos se deixaram 
conduzir pelo Espírito Santo e, com o 
exemplo da Sagrada Família de Naza-
ré que sempre soube confiar em Deus 
para enfrentar as dificuldades, sou-
beram transformar as contrariedades 
em oportunidades e, tal como nos é 
pedido a todos pelo Papa Francisco, 
souberam “construir pontes e não 
barreiras”. Com muita oração e muita 
humildade, todos souberam ser Equi-
pa, nas Equipas de Nossa Senhora.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

É esta a hora queridos Casais e Con-
selheiros Espirituais! Sem medo, te-
mos de nos reerguer, temos de come-
çar de novo e de levar para a frente 
este desafio que temos em mãos e 
que nunca julgámos nos pudesse vir 
a acontecer.

Seguindo todos os cuidados, temos 
de nos voltar a reunir em Equipa, 
reerguer os nossos Setores, Regiões e 
Supra-Região, fortalecer e fazer cres-
cer cada vez mais as nossas Equipas. 
Esta é a altura para nos ajudarmos 
e acreditarmos na força do Espírito 
Santo, nos casais e na família. 

Temos de rezar, confiar e deixar que 
o Espírito Santo nos conduza para ir-
mos ao encontro do outro!

Que a todos nos sirva de inspiração a 
frase mais usada pelo nosso querido 
S. João Paulo II “Não tenhais medo”!
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A preocupação que Pedro revela nas 
suas palavras, “Senhor, para quem ire-
mos nós?” (Jo 6,68), acaba por trans-
mitir o que os apóstolos sentiam no 
seu coração e nas suas mentes, pe-
rante o desafio de testemunhar com a 
vida, a boa nova, que o Senhor lhes 
ia apresentando. Esta inquietação que 
assolava os apóstolos torna-se trans-
versal ao longo de toda a história hu-
mana, da Igreja e da sociedade e tam-
bém nas Equipas de Nossa Senhora. 
Na vida conjugal e na nossa caminha-
da enquanto casal e família, foram e 
serão muitas as situações em que nos 
encontramos perante alguns desafios 
que nos são apresentados, sempre 
que nos dispomos a estar ao serviço.

Temos estado nesta missão de casal 
do secretariado com o mesmo propó-
sito com que os apóstolos olhavam e 
escutavam o que lhes era proposto 
pelo Senhor. A quem iremos nós, e 
a quem estamos a servir? Temo-nos 
desafiado a nós próprios, quando pro-
curamos que a cada equipista nada 
falte, enquanto membro das ENS, 
quando buscamos a unidade e a har-
monia, dentro da diversidade que ca-
racteriza cada sector, cada região ou 

Helena e António Cardoso
Casal Responsável do Secretariado | Equipa Loures 3

província. A cada instante que somos 
interpelados, por uma situação ou por 
um equipista, sabemos que vamos ao 
encontro do outro, porque partimos 
para ajudar ou solucionar a questão 
que nos é colocada e deixamos de 
pensar em nós, no nosso Eu, mas sim 
no outro, ou no movimento em que 
estamos inseridos e despertados a vi-
ver em verdadeira caridade, que tudo 
suporta pacientemente. 

O coração do equipista que ama o 
Movimento, é um coração que não 
se cansa e se dispõe incansavelmen-
te a trabalhar pelo engrandecimento 

SECRETARIADO

Caros Equipistas,
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do próprio movimento e dos irmãos 
que consigo vivem a experiência de 
caminharem juntos, à luz do pensa-
mento do Pe. Caffarel. Porque sabe-
mos a quem iremos, estamos sempre 
disponíveis para caminharmos felizes 
e sem sobressaltos como irmãos que 
peregrinam pelos caminhos desta 
sociedade, que apenas nos apontam 
trilhos de isolamento e egoísmo.

O movimento das ENS, através da co-
tização, concede-nos a oportunidade 
de repartirmos com os outros, o fruto 
do nosso trabalho e entrega, pelo de-
senvolvimento do espírito de partilha, 
do crescimento e suporte do cumpri-
mento da mística do nosso fundador. 
A generosidade entre nós equipistas, 
faz-nos despertar os sentimentos de 
entreajuda e assim não nos deixarmos 
aniquilar pelos bloqueios humanos, 
que nos tornam egoístas e nos impe-
dem de sermos o sal na terra e a luz 
no mundo. Apelamos á cotização res-
ponsável, como resposta magnânima, 
a quem iremos. Iremos certamente 
ao encontro de Deus pois a exemplo 
das primeiras comunidades “Vendiam 
terras e outros bens e distribuíam o 
dinheiro por todos, de acordo com as 
necessidades de cada um” (Act 2,45) 
somos também hoje chamados a este 
altruísmo fraterno.

Quando nos questionamos a quem 
iremos, acabamos por nos encontrar-
mos a nós próprios, numa intimidade 
desafiante, que nos leva ao coração 
de Deus. Tendo como pano de fundo 

a pergunta de Pedro a Jesus, “Senhor, 
para quem iremos nós?” (Jo 6,68), nós 
partimos com a consciência de que sa-
bemos para onde nos estamos a dirigir, 
dirigimo-nos para Ele, pois quando nos 
colocando-nos ao serviço do Senhor, 
sabemos responder como Pedro, “só Tu 
tens as palavras da vida eterna.” 

Um abraço a todos,

Lena e Tó Cardoso
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Acesso e atualização da 
Base de Dados 
Acesso através do Site:
ens.pt | Secretariado | Quadrantes

Acesso através do link
https://quadrante.ens.pt/login.php:

•  É extremamente importante 
que atualizem os vossos dados 
(morada, contactos e emails).

•  Caso desejem receber a “Carta das 
ENS” em versão digital, assinalem 
na base de dados.

•  É urgente que coloquem o 
consentimento para tratamento 
dos dados pessoais.
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APP-ENS 

A APP-ENS está já disponível na 
“store” dos nossos telemóveis (An-
dróide ou IOS), é gratuita e, claro, de 
adesão voluntária e no respeito pe-
las regras em vigor de proteção de 
dados pessoais. A APP-ENS foi con-
cebida e desenvolvida para apoiar 
os equipistas e as respetivas Equi-
pas, quer na partilha de informação 
relevante sobre a vida da Equipa, 
quer no acesso a documentos e a 

notícias do Movimento, quer ainda, 
se o equipista utilizador da APP as-
sim o pretenda, a estimular e a su-
portar a caminhada diária e mensal 
dos Pontos Concretos de Esforço.

 Esperamos que gostem desta APP 
e que seja mais um instrumento de 
comunicação e de proximidade ao 
dispor dos equipistas e das ENS na 
nossa Supra-Região!
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Algumas dicas “mais opera-
cionais” quanto à APP-ENS:

1)  Procurar na “store” Andróide ou 
Apple por “ENS PORTUGAL”;

2)  Depois de instalada a APP-ENS, 
criar um login com um endereço 
de email a que tenham acesso; 
Cuidado porque terá de ser ativado 
o login com um email que irá ser 
recebido no endereço eletrónico 
indicado pelo utilizador (confirmar 
também no “correio de lixo”, não 
esquecer!)

3)  Depois de confirmado o email, re-
gressar à APP-ENS. Eventualmen-
te, será necessário sair da APP e 
fazer login de novo;

4)  Depois de se fazer login, o sistema 
vai pedir para associar uma Equi-
pa. Quem o fizer, em primeira mão 
na APP, será automaticamente de-
signado como o “APP master”, ou 
seja, o “gestor” da equipa na APP 
(o qual pode ser depois alterado 
a qualquer momento na própria 
APP);

5)  Para se registar a Equipa na APP-
-ENS, tem de se selecionar primei-
ro o respetivo Setor;

6)  Depois de escolhido o Setor, cli-
car em “criar equipa” e preencher 
os campos de registo. A atual ver-
são da APP não permite alterar o 
nome da Equipa pelo que pedimos 
que tenham cuidado ao escrever o 
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nome da Equipa. É muito impor-
tante que o nome da Equipa seja 
o nome oficial. Evitar abreviaturas 
ou nomes inventados.

7)  Contacte o casal responsável do 
seu Setor ou o casal de ligação 
da sua Equipa base para obter a 
password para a criação da Equipa 
na APP-ENS. Depois de inserida 
a password, a Equipa fica assim 
criada e os restantes membros da 
Equipa (Conselheiro Espiritual in-
cluído, claro!) já podem ir aderindo, 
mediante aprovação do “APP mas-
ter” de cada Equipa.

Na APP-ENS, encontrarão, entretanto, 
um vídeo tutorial no campo de “Aju-
da”, para esclarecimento de alguma 
questão. Essas ajudas estão nos ecrãs 
PCE e EQUIPA. De igual modo, foi cria-
do um endereço de email dedicado a 
questões, sugestões, críticas e mensa-
gens relacionadas com a APP-ENS da 
Supra-Região Portugal (pretendemos 
proximamente ir fazendo evoluir esta 
versão da APP-ENS e o “feedback” de 
todos é, portanto, muito importante!): 
ensportugalapp@gmail.com
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1. Ao longo do seu percurso vocacio-
nal e pastoral, em que momentos e 
de que modo se sentiu interpelado e 
terá obtido resposta à questão “E eu, 
a quem irei?

Na pergunta capto a abrangência de 
toda a vida, o que é magnífico, pois 
permite-me dizer que, em cada mo-
mento e circunstância da existência, 
chega-nos a indicação do «a Quem 
ir». Qualquer que seja o carater da 
ação, em todas as situações da vida 
recebemos a graça de nos ser reve-
lado o propósito, a direção e o rumo 
porque tudo aponta para Cristo. De 
facto, seja na celebração da Eucaris-
tia, seja na escola, no trabalho, na 

atividade desportiva e até no lazer 
tenho tido a graça de percecionar em 
que direção caminhar. O que é mag-
nifico, porque significa que Cristo é o 
sentido da minha vida e dá significa-
do à totalidade da existência. 

E, muito embora possa eleger dois ou 
três “momentos fortes”, em que senti, 
percebi e amei que a minha vida é 
para e em Cristo, e não podia não 
sê-lo – um desses casos foi aos sete 
anos, numa cama do antigo Hospital 
de Coimbra, onde entrei com o prog-
nóstico de nunca mais andar, e uns 
meses depois sai pelo meu pé; outro, 
1982, junto ao campo de futebol do 
desportivo de Fátima, onde aterrava 

E nós, a quem iremos?

D. Rui Valério
Bispo das Forças Armadas e de Segurança

Entrevista
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E NóS, A qUEM IREMOS?

São Papa João Paulo II, na sua pri-
meira visita a Portugal, e o meu olhar 
se cruzou com o dele, entrosamento 
que haveria de se repetir em mui-
tas outras ocasiões em Roma, quan-
do ia acolitar seja no Vaticano, seja 
nas paróquias onde vinha em visita 
pastoral; ou no Noviciado, experiên-
cia de autêntico enamoramento com 
Cristo – a verdade é que há um con-
tinuum que faz de todas as ocasiões, 
ocasião da afirmação de que nasci e 
fui feito para Cristo. Julgo ser esse o 
verdadeiro carater do amor: tudo nos 
mostra, nos liga, nos une, nos incli-
na, nos conduz ao Amado, e é esse o 
meu testemunho. 

2. Por entre as incertezas e desafios 
do nosso tempo presente, o que re-
comendaria aos casais cristãos que, 
ansiosamente, nem sempre conse-
guem escutar a resposta ao “E nós, 
a quem iremos?”? Que “pistas” gos-
taria de partilhar, a partir da sua ex-
periência pastoral? 

A recomendação de sempre: não te-
nhais medo; confiai em Jesus Cristo, 
entregai-vos a vós mesmos nas Suas 
abençoadas mãos, com os vossos pla-
nos, a vossa família, a vossa vida. A 
confiança no amor a Jesus é a chave 
para estarmos dentro da grande barca 
da graça do Senhor para construir e 
continuar a história, viajando ora em 
mar chão, ora enfrentando tempesta-
des, mas certos de que essa barca não 
afunda, nem tão pouco vacila.

3. Que desafio elege como um dos 
principais eixos orientadores da 
reflexão e da ação da Igreja Cató-
lica em Portugal? O Movimento das 
Equipas de Nossa Senhora pode-de-
ve contribuir para a resposta a esse 
desafio mais premente?

Já o disse, já o escrevi, e vou repe-
tir: após ano e meio de pandemia, as 
pessoas estão famintas, estão seden-
tas… que a Igreja indique e ofere-
ça o verdeiro alimento - o Pão vivo 
descido do Céu – e a Água-viva que 
transborda eternamente. Ou seja, tes-
temunhar, dar, indicar Cristo ao mun-
do. Não há, e verdadeiramente nunca 
houve, outra coisa que o Espírito te-
nha pedido à Igreja. 

Elejo uma palavra para definir, hoje, a 
ação pastoral: “oferecer”. Uma palavra 
que sintetiza a ação sacerdotal, a ofer-
ta de Cristo na Eucaristia; sintetiza a 
ação profética, a oferta da Palavra par-
tilhada; e sintetiza a ação real, oferecer 
ao mundo o verdadeiro Alimento.

As Equipas de Nossa Senhora são 
chamadas a prestar um contributo 
decisivo. A dois níveis: primeiro, en-
quanto célula da sociedade, a família 
será um laboratório onde prevalece o 
sentido do essencial, a superação do 
consumismo materialista e a educa-
ção para a cidadania. Hoje, é cada vez 
mais confrangedor verificar até que 
ponto as pessoas não se interessam, 
nem se preocupam com o que vai para 
além das fronteiras do seu eu; falta o 
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sentido do todo. Assim como faz fal-
ta o sentido critico, nomeadamente 
face às cada vez mais poderosas cor-
rentes ideológicas que nos assaltam 
constantemente, pois bem as ENS 
deverão assumir-se como o fermento 
que vai levedar a “massa” (sem sen-
tido pejorativo) da sociedade. 

Já num outro nível, gosto de pensar 
que as ENS, enquanto movimento lai-
cal, encerram um projeto de plasmar 
a sociedade segundo a configuração 
do Evangelho. Realmente, temos de 
incentivar esta faceta de relevância 
social das ENS. Estimo e tenho gran-
de consideração pela disponibilidade 
e envolvimento dos casais, ou ape-
nas de um dos cônjuges, nas tarefas 
pastorais da paróquia, mas retenho 
que é igualmente importante dizer 
que, enquanto leigos que vivem uma 
experiência concreta de família, ali-
cerçada no evangelho, deveriam le-
var esse tesouro para a sociedade. Já 
repararam que, nos últimos tempos, 

as chamadas propostas de cariz par-
lamentar, relacionadas com a família, 
são tudo propostas «anti-família»!? 
Alguns exemplos: eutanásia; ideolo-
gia do género; adoção por casais ho-
mossexuais…. Faltam propostas que 
desabrochem do evangelho, e não de 
ideologias… Julgo que as ENS pode-
riam ousar esse avanço.

4. Partilhe, por favor, com os nos-
sos leitores uma palavra que queira 
associar a cada uma das menções 
constantes desta lista...
- Cristo: sou todo teu
- Futuro: esperança
- Missão: vida
- Papa Francisco: um exemplo
- Família: dom de Deus
- Tentação: paralisia
- Desporto: renovação
- Comunidade: liberdade
-  Espiritualidade conjugal: “onde dois 

estiverem unidos em meu nome, aí 
Eu estou”

22
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E NóS, A qUEM IREMOS?

Carla e Nuno Moita 
Equipa Tomar 11 | Setor Tomar | Região Centro Sul

que tempos difíceis  
e conturbados estes!
A nossa realidade tem sido posta à 
prova, o mundo tal como o conhe-
cemos sofreu alterações profundas e 
muitas delas irreversíveis.

Enquanto pessoas de fé acreditamos 
que nos são dadas oportunidades 
de vivermos o que é realmente im-
portante, de contribuirmos para um 
mundo melhor, vivermos em amor, 
estarmos gratos por cada dia e pelo 
que o Pai nos dá.

A pandemia e os confinamentos fi-
zeram-nos perceber isso mesmo. O 
mundo foi obrigado a parar. A corre-
ria e a agitação sossegaram abrup-
tamente e, de repente, conseguimos 
ouvir o silêncio. Tivemos tempo de 
olhar à nossa volta e perceber os si-
nais que a natureza nos foi dando. 

Os níveis de poluição baixaram con-
sideravelmente e, se alguma dúvida 
ainda houvesse, confirmámos que o 
equilíbrio ambiental só depende de 
nós, tal como as alterações climáticas, 
a biodiversidade, a poluição, a nossa 

A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna
[Jo 6,68]

qualidade de vida e a herança que 
deixaremos. Urge cuidar da Casa Co-
mum enquanto individuo, enquanto 
pais e educadores. 

Somos peças fundamentais nesta en-
grenagem que deve ser francamente 
melhorada. O pouco que conseguir-
mos fazer individualmente significará 
muito no TODO.

A Igreja também tem um papel fun-
damental para a sensibilização e agi-
tar de consciências. O Papa Francisco, 
em Laudato Si, convida-nos ao deba-
te sobre o futuro do planeta. Ele diri-
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ge-se não só aos cristãos, mas a cada 
pessoa que habita esta terra. O Papa 
Francisco invoca a solidariedade uni-
versal para unir toda a família huma-
na na busca de um desenvolvimento 
sustentável e integral. Também pro-
põe como modelo S. Francisco de As-
sis, com quem se aprende como são 
inseparáveis a preocupação e respei-
to pela natureza, a justiça para com 
os pobres, o empenho na sociedade e 
a paz interior.

que leve, por exemplo, a uma agricul-
tura mais sustentável e diversificada, 
um desenvolvimento de mais formas 
de energias renováveis.

A tecnologia baseada em combustí-
veis fósseis deve ser progressivamen-
te substituída. A política e a indústria 
reagem de forma muito demorada e 
as cimeiras mundiais sobre o meio 
ambiente dos últimos anos não cor-
responderam às expectativas. Os pro-
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Somos pais de uma menina de 4 anos 
e tios de crianças também pequenas. 
Tentamos, com o nosso exemplo, com 
a nossa sensibilização, a par com a 
escola, e com toda a informação vei-
culada pelos meios de comunicação 
que eles percebam qual o melhor ca-
minho e que o seu futuro dependerá 
do que já fazemos agora. Como é re-
ferido também na Encíclica, é indis-
pensável mostrar-lhes que a mudan-
ça tem de ser feita localmente para 
chegarmos a um consenso mundial 

gressos sobre as alterações climáticas 
e a redução dos gases com efeito de 
estufa são, infelizmente, muito es-
cassos, também devido às posições 
dos países que privilegiam os seus 
próprios interesses em detrimento do 
bem comum global.

A preocupação é grande, mas a Espe-
rança é ainda MAIOR! Iremos sempre 
ao Pai, beber da fonte de água viva e, 
com a proteção da Virgem Mãe, acalmar 
o nosso coração, porque é n’Ele que 
confiamos e a quem nos entregamos.
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Economia
O termo Economia deriva do grego e 
significa, em bom rigor, administrar 
ou gerir a casa. Ou seja, é a capaci-
dade de cada um, neste caso de cada 
família, gerir o seu lar.

Todavia, falar de economia é sempre 
um tema ou assunto de uma enorme 
complexidade e, cada vez mais, ne-
cessitando, para a sua compreensão, 
de uma grande interdisciplinaridade 
de apoio. Se quisermos começar por 
uma tentativa de definição, podemos 
afirmar que se trata de uma ciência 
que estuda a produção, a distribuição 
e o consumo de bens e ou serviços, 
bem como a repartição de rendimen-
tos. Porém, com o desenvolvimento 
desta ciência, extrapolou-se do con-
ceito original familiar para uma glo-
balidade sociopolítica e estratégica 
entre nações. Hoje podemos falar em 
vários tipos de economia: economia 
circular; economia de escala; econo-
mia de mercado; economia de subsis-
tência; economia paralela; economia 
política; economia social; macro e mi-
cro economia, etc…
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Abordaremos apenas, de forma muito 
breve, dois conceitos desta complexa 
economia: a economia linear e a eco-
nomia circular.

E NóS, A qUEM IREMOS?

Maria Felicidade e Luís Pereira da Silva
Equipa Leiria 39| Setor Leiria B | Região Centro Sul

Economia Circular  
e Economia Familiar

Economia linear  
e Economia circular
Assim, quando se fala em economia 
linear é bom que se saiba que se tra-
ta, essencialmente, de uma ideia de-
masiado centrada no lucro e no indi-
vidualismo, esquecendo a capacidade 
regeneradora da própria natureza e o 
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consumo sustentado da humanidade. 
Trata-se de uma extração crescente 
de recursos naturais, em que os pro-
dutos feitos, a partir desses recursos, 
são utilizados até serem descartados 
como resíduos. Este tipo de econo-
mia tem dado provas de uma enorme 
inviabilidade e insustentabilidade 
através da crescente escassez de re-
cursos, do aumento da poluição e a 
progressiva vulnerabilidade humana 
e ambiental, fruto dessa mesma po-
luição e dos incomensuráveis resí-
duos descartados, com todas as con-
sequências que daí podem advir para 
a humanidade. 

Poderemos falar, por oposição, em 
economia circular. Este tipo de eco-
nomia, baseia-se sobretudo no con-

sumo de acordo com a ideia de que 
todos os recursos são finitos e a ex-
tração e uso de alguns deles é alta-
mente nefasto para o equilíbrio do 
binómio Homem/Natureza. Implica 
seguir, de modo rigoroso e conscien-
te, a política dos 3r (reduzir, reciclar, 
reutilizar) para o desenvolvimento 
sustentável.

É urgente reeducar e repensar toda 
esta situação, até porque a economia 
circular vai muito para além da re-
ciclagem dos produtos. A economia 
circular exige também mudanças a 
nível individual, familiar (grupal), 
empresarial e social e passa, ainda, 
e sobretudo, pela consciencialização 
de que devemos possuir menos e 
partilhar muito mais. 
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Economia familiar
Consciente ou inconscientemente, 
com uma gestão mais formal ou infor-
mal, cada família tem de enfrentar e 
de se confrontar com esta realidade: 
“a gestão da casa ou do lar”.

Todos sabemos que sem ovos não 
pode haver omeletes e a situação 
económico-financeira das famílias, 
nem sempre é folgada antes pelo 
contrário, exige muita imaginação, 
muito jogo de cintura e muita pou-
pança para se conseguirem cumprir 
as exigências da gestão mensal fa-
miliar. A manta é curta e quando se 
puxa para tapar um, logo outro fica 
destapado. É esta a realidade da 
economia familiar vivida pela gene-
ralidade das nossas famílias.

A gestão do lar deve ser tratada com 
muito cuidado, com a colaboração 
de todos os membros da família e, 
voltando um pouco às raízes do cris-
tianismo, porque não como os pri-
meiros: Todos os fiéis viviam unidos 
e tinham tudo em comum. Vendiam 
as suas propriedades e os seus bens, 
e dividiam-nos por todos, segundo 
a necessidade de cada um. É claro 
que esta forma de vida do inicio do 
cristianismo se foi, de certo modo, 
perdendo, em parte. Todavia, todos 
sabemos e conhecemos situações de 
grande ajuda e apoio, quer famílias 
quer instituições que, de um modo 
ou outro, vão apoiando os que mais 
necessitam.

Deus destinou a terra com tudo o que 
ela contém para uso de todos os ho-
mens e povos; de modo que os bens 
criados devem chegar equitativamen-
te às mãos de todos, segundo a jus-
tiça, secundada pela caridade. Sejam 
quais forem as formas de proprieda-
de, conforme as legítimas instituições 
dos povos e segundo as diferentes 
e mutáveis circunstâncias, deve-se 
sempre atender a este destino uni-
versal dos bens. Por esta razão, quem 
usa desses bens, não deve considerar 
as coisas exteriores que legitimamen-
te possui só como próprias, mas tam-
bém como comuns, no sentido de que 
possam beneficiar não só a si mas 
também aos outros. 

E NóS, A qUEM IREMOS?
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Perante tal, as famílias cristãs de-
verão estar, ainda mais, conscientes 
para esta realidade. É fácil? Não! An-
tes pelo contrário, é extremamente 
difícil. Parece que vai contra toda 
a nossa sensibilidade humana e é, 
aparentemente, algo contranatura. 
Todavia, e de acordo com o respeito 
devido aos outros, “Em matéria eco-
nómica, o respeito pela dignidade 
humana exige a prática da virtude 
da temperança, para moderar o ape-
go aos bens deste mundo; da virtude 
da justiça, para acautelar os direitos 
do próximo e dar-lhe o que lhe é de-
vido; e da solidariedade, segundo a 
regra de ouro e conforme a liberali-
dade do Senhor, que «sendo rico Se 
fez pobre, para nos enriquecer com a 
sua pobreza»” 

Ser cristão, ainda que muitas vezes 
o sejamos com alguma tibieza ou 
mesmo alguma leviandade (ainda 
que inconsciente), é muito exigente. 
Reparemos como viviam os primeiros 
cristãos: A multidão dos fiéis era um 
só coração e uma só alma. Ninguém 
dizia que eram suas as coisas que 
possuía, mas tudo entre eles era co-
mum. . Nem havia entre eles nenhum 
necessitado, porque todos os que 
possuíam terras e casas vendiam-
-nas, e traziam o preço do que ti-
nham vendido e depositavam-no aos 
pés dos apóstolos. Repartia-se então 
a cada um deles conforme a sua ne-
cessidade. 

Para todos os efeitos e de forma a po-
dermos viver mais em conformidade 
ou na radicalidade cristã, urge que, 
no seio das nossas famílias, se faça 
uma certa sensibilização para a Cul-
tura do Dar, o que corresponde a con-
siderar o homem aberto à comunhão. 
Não um dar aparente, vanglorioso, 
vaidoso, utilitarista ou interesseiro, 
mas sim um dar evangélico que se re-
sume a uma total gratuidade, alegria 
e desinteresse. Aliás, não é mau ter 
ou possuir. O mal é não partilhar, está 
no apego ganancioso, no egoísmo, no 
consumismo desenfreado, etc.

E NóS, A qUEM IREMOS?
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Achei por bem partilhar o meu tes-
temunho acerca do nosso atual quo-
tidiano.

Primeiro, esclarecendo, refiro o “meu 
testemunho“ porque a minha mu-
lher, devido às limitações impostas 
pela doença de que padece, já não 
pode partilhar comigo e convosco a 
sua vivência destes longos anos de 
matrimónio.

Para nós, ao assumirmos o matrimó-
nio, responsabilizamo-nos a vivê-lo 
na sua plenitude e assim aconteceu 
ao longo destes 59 anos abençoados 
por Jesus e Maria.

Nada perturbou a nossa vivência por-
que sempre encontramos força para 
ultrapassar, juntos, os vários obstá-
culos que fomos encontrando nesta 
caminhada a dois, e lado a lado. Não 
foi fácil, mas a nossa forma de ver a 
coisas e encarar as dificuldades, sen-
tindo o amparo de Deus, permitiu que 
tudo fosse resolvido.

Educamos dois filhos e demos-lhes 
a enxada para poderem desbravar a 
sua terra (o filho é Pediatra e a filha é 

Prof. de Inglês). Contribuímos, com dis-
ponibilidade, para ajudar a cuidar dos 
nossos maravilhosos netos (dois ra-
pazes e uma rapariga) e sentimo-nos 
sempre realizados porque só exigimos 
da vida aquilo que é razoável e alcan-
çável e, assim, fomos felizes com o que 
nos foi proporcionado. Viajamos por 
meio mundo, mas sentíamo-nos bem 
no nosso castelo, vivendo das recor-
dações dessas viagens que, para nós, 
consistiam no prémio do nosso traba-
lho e em preciosas vivências a dois.

E NóS, A qUEM IREMOS?

Maria Fernanda e Raul Guimarães
Equipa Porto 83 | Região Porto

“ Respeitar-te, na saúde e na doença,  
todos os dias da nossa vida”.
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Há três anos tudo se transformou 
abruptamente. À minha mulher foi-
-lhe diagnosticado alzheimer agra-
vado com manifestações de parkin-
son. Em poucos meses uma pessoa 
alegre e lúcida com a qual partilhava 
todos os problemas, deu lugar a uma 
pessoa alheia, com impossibilidade 
de comunicar e movimentar-se. 

Com angústia tenho meditado sobre 
cada uma das palavras desta frase. 
Era a chave da essência do matrimó-
nio e a solução para a meu desespe-
ro. Como proceder quanto à tristeza 
e à doença? Como encontrar a for-
ça necessária para acompanhar um 
quotidiano, agora tão difícil, e por 
todos os dias da nossa vida?

O segredo está no amor e na capaci-
dade de nos podermos adaptar a uma 
vida tão diferente, confinada a quatro 
paredes, e estar presente e atento em 
cada minuto, agora que esse nosso 
dia-a-dia foi alterado. Deixamos de 
ser “nós” para sermos “eu e tu”, sa-
bendo que o outro é insondável. Não 
sei o que ela pensa ou aquilo que 
entende e, por isso, estar atento aos 
pequenos sinais é como que haja um 
diálogo, sem sabermos o seu sentido, 
mas que tem de ser vivido suavemen-
te com amor, olhos nos olhos.

Nestes casos, para o chamado “cui-
dador”, é tão importante aceitar es-
tas mudanças como ter a capacidade 
de as viver, não como um desígnio 
terrível mas como a consumação de 
um compromisso assumido há mui-
tos anos: “amar e respeitar”.

Não aceito este constrangimento 
como uma cruz que devo carregar. A 
cruz deve ser bem mais pesada, creio 
eu. Prefiro entender esta situação, 
que me limita e dói, como o desafio 
para cumprir a promessa dos nossos 
votos celebrados em 1962 aos pés de 

No primeiro momento dei um grito 
de desespero: “porquê a nós meu 
Deus?” Mas imediatamente, como 
que por inspiração divina vieram-
-me à memória as palavras do sa-
cerdote no dia do nosso matrimónio: 
“Vós que seguis o caminho do Matri-
mónio, estais decididos a amar-vos 
e a respeitar-vos, ao longo de toda 
a vossa vida?” e, como por encanto 
– Deus prega-nos estas partidas – 
balbuciei aquelas palavras do nosso 
compromisso “…prometo ser-te fiel, 
amar-te e respeitar-te, na alegria e 
na tristeza, na saúde e na doença, 
todos os dias da nossa vida”.
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Jesus e Maria. Uma cruz esmagaria os 
meus ombros se não fosse capaz de 
cumprir esses votos. Então de tão pe-
sada certamente sucumbiria.

O quotidiano destes doentes é monóto-
no e duro, mas deve ser encarado com 
a disciplina de uma rotina. Levantar, hi-
giene, refeições dadas à colher, toma de 
remédios, mudança de fraldas e roupa 
mas, sobretudo, estar presente – mui-
tas vezes de mão dada – tentando o tal 
diálogo incoerente e sem nexo, falan-
do com suavidade e “escutando” o que 
não se entende, acariciando os cabelos 
e a face para suscitar uma reação que 
nunca acontece. Aos poucos passamos 
a ser uns desconhecidos e isso faz san-
grar o nosso coração e não podemos 
deixar transparecer esta angústia para 
os outros. Esse sofrimento é nosso, não 
é para repartir.

Sei que há inúmeros casais que estão 
na mesma situação que nós, mas são 
bem poucos os que conseguem su-
perar este drama. Muitas vezes dou 
por mim por entre os vidros da minha 
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janela a olhar para o mundo que pas-
sa lá fora, sem qualquer vontade de 
ir até á rua porque parece que sair já 
não faz sentido.

Não tenho vontade de rezar ou de im-
plorar a Deus, recolho-me no silêncio 
do meu íntimo. Sei que Ele sabe o que 
se passa em mim e acredito que me 
concederá o tempo necessário para 
eu poder cuidar da minha mulher até 
ao fim dos nossos dias.

Às vezes dou por mim a escrever 
um poema ou um texto sem nexo, 
depois percorro os cantos da casa e 
folheando um álbum de fotografias 
revejo o passado e alegro o coração 
pelo que podemos viver juntos. Assim 
são os estes dias. Deus, na sua infinita 
bondade, ajuda-me a passá-los con-
fortado com a imagem daquela que 
dorme tranquila. É um sono de anjo, 
face iluminada e serena. Já noite apa-
go a luz e aguardo o dia seguinte que 
vai ser igual ao de hoje, e no egoísmo 
dos que amam, sinto-me feliz por tê-
-la junto a mim.
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Pe. Ricardo  
Londoño Domínguez
Conselheiro Espiritual da ERI

Uma pós-pandemia esperançosa

“Não tenham medo, saiamos...” foi o 
mote que traçámos em 2018 como um 
rumo que, apesar dos inconvenientes, 
tem sido a bússola destes anos. Ago-
ra enfrentamos o desafio de sermos 
evangelizadores em tempos de pan-
demia e pós-pandemia.

Um risco que corremos nas atuais 
circunstâncias é o de permitir que 
o imediato e o urgente nos levem a 
negligenciar o que é necessário e im-
portante. Responder prontamente às 
exigências do momento não nos pode 
levar a negligenciar o essencial.

Permitamos que o Senhor caminhe 
connosco. Deixemo-Lo acompanhar 
os nossos passos e abramos as nos-
sas mentes, corações e espíritos à 
Sua presença, à Sua inspiração e à 
Sua força. Se Deus nunca se arrepen-
de dos Seus planos e dons, tão pou-

co nos podemos afastar do percurso 
proposto. Precisamos de nos adaptar 
às circunstâncias e de gerar uma forte 
resiliência que transforme metodolo-
gias e estilos, mas que nos mantenha 
no rumo certo.

É verdade que há limitações e incer-
tezas, perguntas e dificuldades, mas 
também há muitas respostas a partir 
de novas aprendizagens e novos en-
tendimentos a partir dos valores pe-
los quais vivemos.

É bom ver como reagimos e quantas 
iniciativas foram reativadas. A ima-
ginação e o esforço para responder 
ao inesperado levaram-nos a desco-
brir tesouros escondidos. De vez em 
quando, sim, algum desconforto e ar-
rependimento. Mas também tomamos 
consciência das possibilidades e dos 
recursos ao nosso dispor.
Diante do momento atual, precisamos 

Mensagem do Conselheiro  
Espiritual da ERI

CORREIO DA ERI
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de criatividade e de atitudes proati-
vas, mesmo que não tenhamos todas 
as respostas. É aconselhável perma-
necer vigilante para não cair no pes-
simismo, medo ou saudade nostálgi-
ca de um passado que não voltará.

que estabelecemos para estes anos: 
somos chamados a sair para aten-
der às necessidades que surgem em 
nosso redor.

Jesus Cristo Ressuscitado está no 
meio de nós e é a nossa força diante 
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O nosso futuro está à nossa frente 
e exige que o enfrentemos. Gra-
ças a Deus, as tecnologias aplica-
das à comunicação no Movimento 
permitiram-nos não perder os nos-
sos vínculos e o nosso sentimento 
de pertença. As reuniões oficiais 
de setores, regiões e supra-regiões 
têm aumentado abundantemente. 
E, certamente, muito disso será 
preservado.

Uma insistência permanente do 
Papa Francisco tem sido a de que 
não devemos permanecer auto-re-
ferenciais, mas que devemos manter 
viva e ardente a atitude de “sair”. 
E este é precisamente o propósito 

da fragilidade e a nossa luz dian-
te das incertezas; Ele é compaixão, 
misericórdia e solidariedade diante 
da indiferença e do sofrimento; Ele 
é liberdade e abertura diante dos 
horizontes incertos; Ele é esperança 
diante das crises, da dor e do sofri-
mento. O Senhor diz-nos na profecia 
de Isaías (43:18s): “Não vos lembreis 
das coisas antigas, nem considereis 
os feitos de outrora. Estou fazendo 
coisas novas e já estão despontan-
do: ainda não percebeis?”

A pergunta neste momento seria:  
qual é a novidade que o Senhor 
me está a permitir vislumbrar?
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Quando o Senhor convida Filipe a 
segui-Lo (Jo 1,43ss), ele compartilha 
a sua descoberta com Natanael, que, 
ao saber que o berço da família de 
Jesus estava em Nazaré, afirma: “Pode 
vir de Nazaré alguma coisa boa?” E 
acontece que de Nazaré veio a vida 
plena, a presença encarnada de Deus. 
Desse povo desconhecido, dessas ori-
gens insignificantes, nós recebemos a 
salvação. Uma novidade inesperada 
para uma humanidade sem um ho-
rizonte claro.

Poderíamos nós, talvez, descobrir 
essa Nazaré de hoje? Talvez numa 
equipa base ou num setor mais es-
condido, nalguma região menos co-
nhecida, talvez uma surpresa do Se-
nhor Deus possa estar à nossa espera!

Gostaria, portanto, de convidá-los a 
olhar para cada um dos casais, conse-
lheiros e acompanhantes espirituais 
que temos, hoje, na nossa história 
atual. Recordemos os seus rostos, os 
seus olhares, os seus sorrisos, as suas 
palavras, as suas ideias, as suas cri-
ses, até as suas birras... e redescu-
bramos os valores e os ensinamentos 
que, através dessas pessoas, o Se-
nhor nos comunica. A nossa memória 
e a nossa imaginação levar-nos-ão a 
visualizar muitas pessoas, circuns-
tâncias diferentes, lugares esqueci-

dos... Talvez, no silêncio e na abertura 
interior de hoje, sejamos capazes de 
encontrar coisas novas e boas.

E podemo-nos, então, perguntar:  
experimentamos a comunhão pro-
funda e espiritual com os membros 
do Movimento? Na nossa oração 
individual e conjugal aparecem os 
sofrimentos e as necessidades dos 
equipistas?

CORREIO DA ERI
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A Equipa Responsável Internacional 
(ERI) reuniu-se em Tlalpan, Cidade 
do México, de 10 a16 de outubro de 
2021. Passaram mais de dois anos 
desde que tinha sido possível a reu-
nião presencial da ERI devido a res-
trições pandémicas. Nesta ocasião, 
todos os membros desta equipa de 
serviço internacional do nosso Movi-
mento puderam participar, exceto o 
casal de ligação da zona da Eurásia, 
Faye e Kevin, que ainda não estão au-
torizados a deixar a Austrália.

Partilha, preparação espiritual, ora-
ção e Eucaristia estiveram presentes 
durante estes dias, que foram acom-
panhados de um intenso trabalho de 
preparação da próxima reunião de 
Regionais em Assis (Itália), entre mui-
tas outras atividades que estão a ser 
planeadas. A ERI teve oportunidade 
de analisar a situação das ENS em 
todas as Zonas, de ponderar o pró-
ximo tema de estudo, acompanhar 
o ponto de situação do trabalho das 
equipas de satélite, bem como ainda 
inteirar-se e impulsionar os projetos 
de solidariedade económica. Nesta 
reunião, a ERI debruçou-se, também, 

designadamente, sobre vários assun-
tos relacionados com o secretariado 
internacional, a vertente do serviço 
das traduções no Movimento, diversos 
projetos relacionados com a comuni-
cação e ainda as relações com o Di-
castério dos Leigos e da Família.

Houve oportunidade, no decurso desta 
intensa jornada de trabalho, de a ERI 
reunir com Monsenhor Héctor Pérez 
Villarreal, bispo auxiliar da arquidioce-
se do México, a quem foi apresentado 
o Movimento e reiterada a comunhão 
e serviço das ENS para com a Igre-
ja. Aos pés da Virgem de Guadalupe, 
numa Eucaristia presidida por Ricardo 
Londoño, conselheiro espiritual da ERI, 
rezou-se ainda, de modo particular, 
por todas as ENS do mundo.

No final, o casal responsável interna-
cional, Clarita e Edgardo, não esconde-
ram o seu agradecimento e entusiasmo 
pelo encontro da ERI no México: “Esta-
mos gratos pelo acolhimento afetuoso 
das equipas mexicanas representadas 
pelos casais que cuidaram de nós to-
dos os dias e no Encontro celebrado 
no sábado, dia 16 [de outubro], à tar-
de, no qual pudemos apresentar a ERI, 
responder às suas perguntas, conhe-
cer a Região do México pertencente à 
Supra-Região Hispanoamerica Norte, 
celebrar juntos a Eucaristia e partilhar 
um tempo de conversa e de encontro. 
Voltamos para casa com um coração 
agradecido e com um novo impulso 
para continuar neste serviço”.

CORREIO DA ERI
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Acolhemos com muita  
alegria as equipas que  
entraram para o Movimento

PARTIRAM PARA O PAI

ENTRARAM PARA AS ENS

“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

✝  Pe. José Manuel Marques Pereira  
Equipa Aveiro 09 | Setor A | Região Centro-Litoral - 19 de agosto de 2021

✝  Maria Teresa Sousa e Silva 
Equipa Aveiro 19 | Setor A ! Região Centro-Litoral - 10 de maio de 2021

✝  Manuel dos Santos de Barros dos Prazeres Cassandra 
Equipa Príncipe 2 | Região de S. Tomé e Príncipe - 21 de maio de 2021 

✝  Manuel Lopes 
Equipa Azeméis 1 | Setor Vouga | Região Douro Sul – 8 de julho de 2021

✝  Armindo Branco 
Equipa Carnaxide 5 | Sector Oeiras C | Região Cascais-Oeiras – 24 de novembro de 2021

S. JOÃO BAPTISTA  1

PRAIA 27

PRAIA 28

PRAIA 29

PRAIA 26

S. SALVADOR MUNDO 2

ACHADA DO MONTE 1

SÃO LOURENçO 3

SAL 6

FIGUEIRA 14 
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A nossa alma louva ao Senhor e o 
nosso coração se alegra em Deus 
nosso Salvador pelo dom da vida do 
Monsenhor Victor Feytor Pinto.

As Equipas de Nossa Senhora muito 
beneficiaram da sua energia, dedica-
ção, e visão de uma Igreja aberta ao 
mundo. Lembrarão sempre a sua ale-
gria, a palavra atenta, sábia, a dispo-
nibilidade para o serviço e sabem que 
agora terão mais um aliado no céu.

Para falar do impacto da vida do 
Monsenhor Feytor Pinto nas ENS, 
nada melhor que a palavra de casais 
da equipa Lisboa 83.

“Ainda sob o choque tremendo da 
morte do nosso grande amigo Padre 
Vítor Feytor Pinto, pedem-nos com 
urgência um testemunho da impor-
tância que ele teve na nossa vida ao 
longo de quase 60 anos, em que nos 
acompanhou desde o tempo de na-
moro, casou, batizou os nossos filhos, 
ajudou a dizer “até logo” à nossa filha 
Inês quando partiu para o Senhor, 
casou a nossa filha Lívia, batizou os 
nossos netos, celebrou as nossas bo-
das de prata e de ouro, etc. 

Mas foi sobretudo como assisten-
te e conselheiro espiritual da equi-
pa de casais que constituímos em 
1980 com mais 5 casais (Lisboa 83) 
que marcou a vida de todos os seus 
membros, estando sempre disponível 

PARTIRAM PARA O PAI

quando o chamamos e ajudando-os a 
crescer na fé, à luz dos ensinamentos 
do Concílio Vaticano II.

Muito mais haveria a dizer, para além 
da grande ternura que sempre nos 
demonstrou, mas para já apenas pe-
dimos ao Senhor que o receba na sua 
glória, que bem o mereceu.”

Joana e Frederico de Melo Franco

“Ele continua e continuará sempre 
connosco…

O P. Victor Feytor Pinto foi um grande 
amigo de toda a nossa família (pais, 
filhos e netos) e, também, compa-
nheiro de jornada na paróquia do 
Campo Grande.

Monsenhor Feytor Pinto muito nos 
ajudou (família e equipa de casais) a 
viver em igreja, a rezar e a olharmos 
uns pelos outros.

O profeta Victor Feytor Pinto previa 
e analisava como ninguém, os sinais 
dos novos tempos apontando cami-
nhos, acompanhando e até propondo 
regras de vida.

Não deixou só o exemplo de homem 
e de sacerdote, também nos ensinou 
como orientar as nossas vidas:

-  O saber – estar sempre atentos estu-
dar e procurar sempre mais à frente

-  A confiança – conhecendo e saben-
do ficaremos confiantes

✝  Monsenhor Victor Feytor Pinto
6 de outubro de 2021
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-  O compromisso – a confiança leva-
-nos ao comprometimento

Até breve P. Victor… A nossa famí-
lia muito lhe agradece por tudo… 
Obrigado.”

Margarida e João Macedo Santos

A palavra do próprio Monsenhor, tam-
bém nos dá conta do impacto das ENS 
na sua vida de homem e de sacerdote.

“Conheci o movimento das ENS por 
volta de 1957. Era um jovem sacerdote, 
ordenado apenas há 2 anos, mas com 
uma grande curiosidade em conhecer 
novas experiências pastorais que res-
pondessem aos problemas do mundo. 
A família constituía já uma preocupa-
ção para a Igreja … 
Durante muito tempo centradas na 
espiritualidade, as equipas sentiram, 
com a leitura do Concílio, a necessi-
dade de serem sensíveis aos proble-
mas humanos, à presença na ordem 
temporal. Considerado como um mo-
vimento autónomo, sem grande re-
lação com as comunidades cristãs, 
as Equipas de casais sentiram dever 
tornar-se, em muitos casos, apoio for-
te à pastoral nas paróquias, com um 
testemunho notável e um serviço da 
maior disponibilidade … 
Tive a grande dita de estar com o 
Abbé Caffarel, na Maison de Prières, 
em Troussures, onde participei em vá-
rios retiros de 15 dias … As equipas 
de casais são, para os conselheiros es-
pirituais, uma oportunidade única de 

respirar as alegrias e as esperanças de 
quantos vivem no mundo difícil que é 
o nosso. O contacto permanente com 
os casais de uma equipa e as reuniões 
mensais são uma tónica de espiritua-
lidade e de presença no mundo, que 
ajuda o sacerdote a consagrar-se mais 
na vocação a que foi chamado.” 

Mons. Victor Feytor Pinto, em Carta 
das ENS, nº58, pág 38, 39 e 40

“Considero que o trabalho com as 
Equipas, mantenho ainda a 74 e a 83 
da região de Lisboa, são para o padre 
uma forma maravilhosa de compro-
misso sacerdotal e pastoral. Seja na 
chave da espiritualidade, seja na cha-
ve do segundo fôlego, seja na chave 
do compromisso cristão, as ENS têm o 
segredo de ajudar as famílias a encon-
trarem-se com o projeto cristão e, por 
ele, caminharem para a felicidade ver-
dadeira. Obrigado, Abbé Caffarel, pela 
força que, pelo seu carisma, o espírito 
colocou no meu sacerdócio. No céu, 
junto de Deus, peça por nós.”

Mons. Victor Feytor Pinto, em As Equi-
pas de Nossa Senhora em Portugal – 
Origens e Etapas, pág, 195, 2005.

Sabendo-o recebido em festa no pa-
raíso, porque foi fiel à vontade de 
Deus, hoje, também nós dizemos, 
Monsenhor Victor Feytor Pinto, no céu, 
junto de Deus, peça por nós.

Eterna gratidão das ENS Supra-Região 
de Portugal

PARTIRAM PARA O PAI
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Equipas de Nossa Senhora

MOVIMENTO DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

Vinde, Espírito Santo! 

Vós que suscitais línguas novas e colocais nos lábios palavras 
de vida, livrai-nos de nos tornarmos uma Igreja de museu, bela 
mas muda, com tanto passado e pouco futuro. 

Vinde estar connosco, para que na experiência sinodal não nos 
deixemos dominar pelo desencanto, não debilitemos a profecia, 
não acabemos por reduzir tudo a discussões estéreis. 

Vinde, Espírito Santo de amor, e abri os nossos corações para a 
escuta. 

Vinde, Espírito de santidade, e renovai o santo Povo fiel de Deus.

Vinde, Espírito Criador, e renovai a face da terra.

Ámen.

Oração do Início do Percurso Sinodal

Papa Francisco
9 de outubro de 2021


