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EDITORIAL

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

Os tempos exigentes e tão desafiantes 
com que estamos confrontados inter-
pelam-nos a que estejamos, enquanto 
casais cristãos e unidos pelo matrimó-
nio, à altura da missão de “sermos fer-
mento da família e da sociedade”. É 
esse, precisamente, o mote e a chave 
de leitura para esta Carta!

Os Ecos da Supra-Região, das men-
sagens do Padre Nuno Rocha e da 
Margarida e José Alberto Machado da 
Silva, passando pelos textos de passa-
gem de testemunho dos responsáveis 
regionais da Madeira e dos Açores, até 
ao testemunho do casal responsável 
do nosso Secretariado das ENS, são 
sinal desse fermento de coração e de 
serviço vocacionado para alegrar co-
rações. Ainda com tempo para sabo-
rearmos a reportagem-testemunho da 
estreia do filme das EJNS e das ENS 
- “Leva-nos mais longe!”.

O dossier desta edição da Carta vin-
ca e aprofunda o tema central que 
anima estas páginas e que faz resso-
nância do tema de estudo que acom-
panhou o caminho do Movimento em 
2021-2022. Meditemos a partir da 
entrevista de Dom Joaquim Mendes, 
Bispo-Auxiliar de Lisboa e Presidente 

da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família, e deixemo-nos contagiar pela 
generosidade de “amar na diferença”, 
sobressaltar-nos com “o amor vivido” 
que tudo tem de transformar em seu 
redor e, como tantas vezes nas Cartas 
que levamos até vós, saborearmos a 
atualidade do pensamento do Padre 
Caffarel, autêntico fermento carismá-
tico e ordenador da nossa espirituali-
dade conjugal.

É ainda com alegria que partilhamos 
com todos um pertinentíssimo texto 
do nosso querido casal responsável 
da ERI, dessa forma reiterando o 
compromisso de todos os equipistas 
com o projeto de amor e de esperan-
ça para as famílias e para a sociedade 
em que temos de continuar, sempre!, 
a fazer diferença apostólica.

Bem hajam todos e boas leituras!

Queridos amigos,
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Amor em doação

Aos leitores desta Carta, assim como 
todos os que nela participamos com 
os nossos contributos (casais e con-
selheiros espirituais), torna-se natural 
falar do “casal cristão” com todas as 
implicações que lhe são próprias: os 
amores e desamores vividos na pre-
paração e participação do sacramento 
que lhe dá sentido, onde Cristo é o 
convidado principal e a tónica para o 
identificar (casal). No entanto, sabe-
mos que à nossa volta a realidade di-
versa das relações entre as pessoas, 
na família e na sociedade, já não se 
contextualiza tão naturalmente nes-
te ambiente. Daí, louvar, desde já, 
a abordagem desta realidade neste 
nosso documento, que creio vá para 
além das fronteiras do movimento 
das ENS. E se, porventura, nos aper-
cebemos enclausurados na leitura 
habitual da Carta, aproveito o alerta: 
está na hora de esta se tornar ainda 
mais expandida, pelas nossas mãos, 
a tantos que – casados ou não, cris-
tãos ou não – dela possam receber o 
nosso humilde contributo. Deixai-me 
dizer: salte A Carta da nossa caixa do 
correio e das nossas mesas para as 

mãos e corações de quem não espe-
rava receber-nos!

É neste receber e acolher que a vida 
se vai doando: recebemos os outros, 
como são, na sua diversidade e sin-
gularidade, desafiados a acolher a 
identidade de cada um tal como se 
nos vai revelando. A paulatina per-
ceção do outro exige da nossa parte 
uma atitude de saída ao encontro, 
que só é verdadeira se for oblativa: o 
que o outro é, sem mais que eu pos-
sa exigir, exige de mim que eu seja 
sendo – isto acontece em doação. 
Ocorre-me, neste momento, o que o 
Senhor dizia a Moisés: Eu sou aquele 
sou (e nada mais!). E no seguimento 
da história percebemos que aquele 
que é, é doação total!

O Casal Cristão, dois seres constituí-
dos em comunhão de amor, que vem 
do amor maior daquele que é – Deus, 
apresenta-se como realidade instituí-
da e em contínuo desenvolvimento 
desta doação que vai renovar a face 
da terra. Podem achar um atrevimen-
to esta expressão, que habitualmente 
está atribuída ao verdadeiro renova-
dor desta terra que somos – o Espírito  

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

CONSELHEIRO ESPIRITUAL
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de Deus, mas o dom de ser casal 
cristão, que vem do chamamento do 
Amor ao amor entre os dois seres, 
tem em si toda a força da vida quan-
do vivida em doação, pois é o Espí-
rito do Amor a agir. Para nos orien-
tarmos nos meandros desta reflexão 
refiro, aqui, a Oração da Partilha, em 
que os casais das ENS rezam assim: 
Senhor Jesus, recordamos que toda 
a graça do nosso sacramento vem 
de Vós e que esse amor só tem sen-
tido quando consiste em procurar, 
concretamente, o bem do outro e das 
nossas famílias. Não há amor entre 
duas pessoas se não jorrar da ver-
dadeira fonte do Amor que vem de 
Deus. Por isso o tão necessário sa-
cramento, ou seja, ação de Deus em 
nós que pelo Amor nos inunda de 
um dinamismo capaz de nos colocar 
sempre em ação, e que aqui se tra-
duz em procurar o bem do(s) outro(s). 
O sacramento não é estático, pois se 
assim o fosse faria morrer o amor ao 
primeiro momento, se é que o amor 
alguma vez tenha existido. É dinâ-
mico, pois tem na sua origem a força 
que tudo renova e faz ser sendo – a 
graça. E a graça? É a vida divina vi-
sível em Cristo, “disposição estável e 
sobrenatural, que aperfeiçoa a alma, 
mesmo para a tornar capaz de viver 
com Deus e de agir por seu amor” 
(CIC 2000). 

Daqui se depreende no casal cris-
tão o ser fermento renovador do que  
lhe está na origem: a família e 

a sociedade. Nestes dois campos 
do mundo de qualquer ser viven-
te, ao casal cristão é-lhe incum-
bida uma missão: realizar a tarefa 
da evangelização – novidade do 
amor de Cristo, que passa pelo tes-
temunho da doação de vida de 
cada um ao outro e a outros ca-
sais e famílias que buscam o amor. 

E como é que isto se pode fazer? 
Ver as coisas de acordo com o cora-
ção de Deus – pois só Ele é doação 
total – e agir sob a sua inspiração, 
contida na graça (ativa) do sacra-
mento. A partir daqui todo o ambien-
te que rodeia o casal e a família é 
contagiado por uma identidade que 
lhe vem dessa autenticidade – o ver-
dadeiro amor. Só este é que tornará 
capaz o próprio conceito de socieda-
de como “conjunto de pessoas liga-
das de modo orgânico por um princí-
pio de unidade que ultrapassa cada 
uma delas” (CIC 1880). Ora cá está o 
princípio de unidade, o AMOR.

Ao casal cristão cabe, pois, esta mis-
são: ser fermento renovador da fa-
mília e da sociedade, através do que 
lhe é próprio: ser amor em doação.
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Margarida e José Machado da Silva 
Casal Responsável da Supra-Região Portugal | Equipa Póvoa 12

O tema de estudo trabalhado neste 
ano equipista, “Casal Cristão, fermen-
to renovador da família e da socieda-
de”, convidou-nos a refletir sobre “o 
casal que escuta a voz de Deus, tor-
nando próprias as preocupações da 
Igreja e do mundo contemporâneo. 
A consequência desta escuta com 
o olhar de Deus, leva à consciência 
da necessidade de ser instrumento 
de renovação para estabelecer novas 
formas de diálogo para a construção 
do futuro a partir do casal, da famí-
lia e da sociedade” [Tema de estudo 
2021/2022, pág.3].

O tempo que vivemos apresenta-se-
-nos cada vez mais desafiador e a 
exigir atenção redobrada à nossa re-
lação com o humano e com o infinito 
que Deus nos preparou para que a 
nossa alegria seja completa. 

O cristão é talhado para viver intrin-
secamente para o outro e pelo outro. 
Vocação que lhe advém do dom da 
fé e da graça dos sacramentos. Cada 

um, e mais ainda o casal, enraíza 
na fé o seu modo de ser e estar no 
mundo, e por ela se pode tornar meio 
transformador. Jesus Cristo apresen-
ta a fé como semente – “O reino dos 
céus é como um grão de mostarda 
que alguém semeou no seu campo”. 
Semente propícia a germinar e a dar 
vida, assim abrindo o cristão ao so-
brenatural que o capacita, transforma, 
e induz a ser fermento. A ponto de 
ser capaz de influenciar o ambiente 
e a realidade dos lugares que habi-
ta. A S. Francisco transformou-o em 
homem de louvor, paz, da alegria e 
da fraternidade universal. Em S. Iná-
cio de Loyola criou um homem novo, 
peregrino de Cristo, e mestre do dis-
cernimento. Ao Pe. Caffarel iluminou-
-o para estar ao serviço totalmente 
entregue ao Senhor, totalmente en-
tregue a quem o procurava.

Em “O Céu na Terra. Amar e servir 
para transformar o mundo” o Papa 
Francisco lembra que “Nenhuma 
mente honesta pode negar a força 

Massa Lêveda
“O Evangelho entrega-nos esta vocação a uma dupla atenção:  
à vida e ao infinito. A vida está dentro do infinito, e o infinito está 
dentro da vida; o eterno brilha no instante, e o instante insinua-se 
no eterno.” [Ermes Ronchi, in Avvenire].
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transformadora do cristianismo no 
devir da história. Todas as vezes que 
a vida cristã se espalhou na socieda-
de de maneira autêntica e livre, dei-
xou sempre um traço de humanidade 
nova no mundo… Quando o cristia-
nismo se enraíza no Evangelho dá o 
melhor de si à civilização, … Todo o 
rio de obras de caridade pequenas ou 
grandes, uma corrente de solidarieda-
de que desde há dois mil anos atra-
vessa a História, tem esta única fonte. 

leveda a massa? Em que ponto está 
a nossa massa lêveda? Esta questão 
deve levar-nos à inquietação sobre a 
nossa atitude de Cristãos comprome-
tidos com o Evangelho, com a Igreja e 
com a sociedade civil. 

Casa Comum, Uma Utopia?
O tema de estudo deste ano não pode 
ficar condicionado aos dez capítulos 
que o compõem. São diversos os de-
safios que nos exige a construção e o 
cuidado da nossa Casa Comum. 

A Beleza da Criação exige A Respon-
sabilidade Solidária pelo Bem Comum. 
Um Diálogo permanente entre a Fé e a 
Razão permite equilibrar Criatividade 
e Poder na Tecnologia e humanizar 
e desenvolver Uma Economia com 
Alma. A Família no Desígnio de Deus 
é a base de Uma Sociedade Fundada 
no Amor, lugar propício à Educação 
para um Novo Estilo de Vida. Assim, 
Para Além do Sol poderemos encarar 
a Beleza Infinita de Deus. 

Será isto uma utopia? Será a ética do 
cuidado implícita na encíclica Lauda-
to Si’ uma utopia? “Segundo Fernand 
Dumont, uma utopia é uma narrativa 
… que motiva as pessoas a mudar 
uma situação existente e, portanto, é 
orientada para o futuro.”1 Acrescenta-
ríamos que é inspiradora e motivado-
ra a assumir a mudança. 
1  Crabbé, P. (2017). Laudato Sì and the Christian 
Ecological Utopia. In: Westra, L., Gray, J., 
Gottwald, FT. (eds) The Role of Integrity in the 
Governance of the Commons. Springer, Cham.

A caridade nasce de uma comoção, 
de um espanto, de uma Graça… É 
diferente também a maneira como o 
cristão se compromete ao lado dos úl-
timos, que hoje têm o rosto dos idosos 
sozinhos, dos trabalhadores precários 
ou a quem não lhes são feitos os des-
contos para a Segurança Social, dos 
refugiados, das pessoas com deficiên-
cia. Este compromisso não é o enchi-
mento de um vazio de que talvez se 
procura fugir com um ativismo ‘entu-
siasta’ que, a longo prazo, não resulta 
credível nem se sustenta no tempo.”

E nós próprios, que fizemos durante 
este ano para sermos fermento que 
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Decorreu entre 22 e 29 de maio a 
Semana Laudato Si’ para assina-
lar o sétimo aniversário desta carta 
encíclica. Na mensagem de encer-
ramento2 o Papa Francisco apela a 
que se dê continuidade à adoção de 
“Uma ecologia humana integral, que 
envolve não só as questões ambien-
tais, mas o homem como um todo, 
torna-se capaz de ouvir o grito dos 
pobres e de ser fermento para uma 
nova sociedade.”. Na Plataforma de 
Ação Laudato Si’ do Dicastério para 
a Promoção do Desenvolvimento 
Humano Integral (https://platafor-
madeacaolaudatosi.org/) podemos 
encontrar um ponto de encontro e 
de partilha para a construção de um 
novo estilo de vida. 

O tema de estudo termina precisa-
mente com este desafio: “Durante 
o tempo de descanso que se avizi-
nha, procuremos tornar Deus o Alfa 
e Ómega da nossa vida espiritual e 
terrena. Que através das mãos de 
Maria e José o Eterno Pai abençoe, 
quotidianamente, cada tempo e 
cada espaço que habitamos.” [Tema 
de estudo 2021/2022, pág.102].

Acreditamos que é sempre possí-
vel ver a Sua mão, mesmo quando 
permite os horrores da guerra e da 
doença, e estarmos lá onde a pre-
sença de Deus é necessária. É isso 
mesmo que nos é pedido cada vez 

mais. Sermos os braços do rio do Amor 
de Deus, em todos os lugares que ha-
bitamos. Estes espaços não se limi-
tam à nossa casa e ao nosso pequeno 
mundo familiar, laboral e eclesial. 

Aos equipistas é também pedido que 
“abracem” longe, com a arma mais 
poderosa que temos nas mãos – a 
oração. O Pe. Caffarel convida cada 
um à oração de intercessão e nós re-
novamos o convite para que todos os 
equipistas da nossa Supra-Região se 
tornem intercessores. No portal das 
ENS têm todas as indicações para a 
inscrição. Juntos conseguiremos que 
as nossas preces, em nome de Jesus 
e através das mãos de Maria e José, 
cheguem ao Eterno Pai que conhece 
as nossas necessidades e o mais ín-
timo da alma da humanidade.

Em jeito de balanço
Durante este ano houve muitos mo-
mentos para dar graças, mesmo se 
nem tudo correu como gostaríamos. 
A nossa Supra-Região, fazendo este 
caminho de abraçar mais longe, co-
laborou no processo sinodal enceta-
do pela Equipa Responsável Inter-
nacional. Temos de dar graças pela 
realização presencial do EN 2021, da 
Formação de Casais Responsáveis 
de Setor, e dos Colégios da Supra-
-Região, e pela retoma de ativida-
des em tantos Setores. Os encontros 
de formação do plano de animação 
permanente EECam, EECom, EENF, 

2  https://casacomum.pt/papa-francisco-propoe-
a-plataforma-laudato-si/
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e EEAprof foram ainda realizados à 
distância, por precaução sanitária 
nas datas em que ocorreram.

Agradecemos as diversas celebra-
ções transmitidas para toda a SR 
alusivas a datas importantes para as 
ENS que, na verdade, só foram pen-
sadas em consequência dos cons-
trangimentos da pandemia. Deus 
permite tirar coisas boas mesmo dos 
acontecimentos maus.

Também temos de dar graças pelo 
filme resultante do desafio que as 
EJNS nos colocaram em 2019. “Leva-
-nos Mais Longe” é um filme/docu-
mentário de Manuel Arouca, realiza-
do por João Pereira, estreado em 4 
de junho passado, que celebra a gé-
nese dos dois movimentos e realça a 
sua história e carisma pela partilha 
de testemunhos de fé vividos ao lon-
go de todos estes anos. 

Para o próximo Ano Pastoral temos 
o grande desafio das Jornadas Mun-
diais da Juventude, JMJ 2023. Nós te-
mos de ser as famílias de jovens que 
virão de todas as partes para celebrar 
o Amor de Deus. Ninguém está dis-
pensado de colaborar. Aos equipistas 
é pedida a hospitalidade em todas as 
suas vertentes, abertura das casas e 
ajuda nos trabalhos necessários à or-
ganização. Relembramos as palavras 
do Pe. Caffarel sobre a hospitalidade 
nas ENS “Quem tem esse apreço pela 
hospitalidade não esperará que lhe 

venham bater à porta, apressa-se a 
convidar. É a primeira manifestação 
da virtude da hospitalidade. A in-
tuição do coração faz descobrir sem 
dificuldade a quem deve dirigir-se o 
convite.” [Matrimónio esse grande Sa-
cramento]. Aos equipistas é pedido 
que ajudem de todos os modos pos-
síveis os jovens das suas paróquias a 
estarem presentes nas JMJ. Mais uma 
vez, a nossa oração será o suporte se-
guro para que tudo corra de acordo 
com a vontade de Deus neste evento.

Abraços dos vossos

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 
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Somos e fazemos parte de uma socie-
dade onde cada vez mais, a pessoa 
vive mais isolada e com grande indi-
ferença ao que acontece ao seu lado 
e ao seu próximo. Poucos são os que 
se envolvem e disponibilizam para 
caminhar socialmente empenhados, 
numa maior envolvência no meio que 
os rodeia. Vivemos durante algum 
tempo, fruto do isolamento obrigató-
rio causado pela Covid 19, isolados e 
afastados uns dos outros e dos que 
nos eram mais queridos e desta forma 
sentimos falta do carinho, do apreço 
e do abraço que as relações humanas 
nos solicitam. 

“O Reino dos céus é semelhante  
ao fermento que uma mulher  
pegou e misturou em três medidas 
de farinha, até que toda a massa  
ficou levedada” (Mt 13,33)

Sentimos como casal que este desa-
fio criado por Jesus e mencionado por 
São Mateus, esta cada vez mais atual 
na nossa conduta como casal cristão 
e equipistas das ENS. Sentimos a 
responsabilidade de, através do nos-

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

so envolvimento, empenhamento e 
testemunho de vida, sermos capazes 
de levedar ou fazer crescer os valores 
do Evangelho que o Senhor nos apre-
sentou como projeto de vida. 

As Equipas de Nossa Senhora, através 
da mística apresentada e patenteada 
pelos primeiros casais que com o Pe. 
Caffarel iniciaram este caminho, iden-
tificaram os PCE como sinal de reno-
vamento pessoal e em casal, pois o 
cumprimento dos pontos concretos 
de esforço, conduz-nos a uma relação 
mais íntima com Deus, com o cônju-
ge, em família e com a sociedade em 
que vivemos. O Mundo, a Igreja, o ou-
tro, todos precisam de mim, de ti, do 
outro como verdadeiros fermentos da 
verdade, da sinceridade, da transpa-
rência e do amor sem interesses. As 
primeiras comunidades conforme nos 
é relatado, “E, perseverando unâni-
mes todos os dias no templo, e par-
tindo o pão em casa, comiam juntos 
com alegria e singeleza de coração, 
louvando a Deus, e caindo na graça 
de todo o povo. E todos os dias acres-
centava o Senhor à igreja aqueles que 

SECRETARIADO

Caros Equipistas,
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se haviam de salvar.” Atos 2:46,47, 
tornaram-se autênticos fermentos de 
fé, através do seu exemplo e testemu-
nho de vida, pois a cada dia crescia 
o número daqueles que desejavam 
fazer parte dos seguidores de Jesus.

É com este sentido de responsabi-
lidade que apelamos à cotização, 
como forma de nos sentirmos en-
volvidos e empenhados em animar, 
ligar, formar, expandir, unir e divul-
gar as ENS, como fermento que bro-
ta do coração de cada equipa, sinal 
da vitalidade dos PCE na nossa vida 
como casais, famílias e como peque-
nas comunidades que atraem outros 
através do seu exemplo e da sua vi-
vência na comunidade.

As ENS são de facto, sinal do fermen-
to de Deus na vida de tantas famí-
lia e casais que desejam caminhar 
no mundo como levedadura renova-
dora do amor de Deus nas suas fa-
mílias e na sociedade em que estão 
envolvidas. Somos inúmeras equipas 
espalhadas por diversos quadrantes 
geográficos, mas todos com o mesmo 
objetivo, ser sinal do amor de Deus no 
mundo (ver quadro infra).

Chamamos à atenção, para que to-
dos tenhamos o cuidado de através 
da base de dados (quadrantes) atua-
lizemos os nossos dados e demais 
funções que poderão facilitar a nossa 
dinâmica e o nosso enquadramento 
enquanto equipistas das ENS.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

EQUIPAS CASAIS VIÚVOS/
VIÚVAS

Conselheiros
Espirituais

Acompanhantes
Espirituais

Em 
pilotagem 129 865 1 62 13

De 0 a
5 anos 333 2.231 40 195 34

De 6 a
10 anos 231 1.450 44 174 16

De 11 a
20 anos 340 1.803 121 187 10

De 21 a
30 anos 192 837 62 97 5

+ de  
30 anos 225 718 166 59 0

TOTAL 1.450 7.904 434 774 78
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Madeira

Luísa e Armindo Santos 
Casal Responsável da Região Madeira | Equipa Funchal 24

Temos a certeza de que o Senhor nos 
acompanhou e esteve sempre pre-
sente nos apoiando e iluminando.

O nosso lema nesta missão era que 
Deus não escolhe os capacitados, mas 
capacita os escolhidos, pelo que esta-
mos conscientes que tentamos desem-
penhar o nosso papel da melhor forma, 
colocando os nossos dons à disposição 
de todos confiantes que o Senhor nos 
capacita e age através de nós.

Estamos cientes que muito ficou por 
fazer, podíamos ter feito mais e que-
ríamos ter feito muito mais, sim que-
ríamos. É verdade que a pandemia veio 
nos fazer uma partida não nos deixan-
do concretizar os nossos sonhos e tudo 
o que gostaríamos de ter realizado.

Neste tempo de provação, duro e difí-
cil e cheio de angústia, que foi o tem-
po de pandemia, não esquecemos de 
dirigir ao Pai a nossa prece humilde e 
confiante, para que nos fizesse reco-
nhecer a presença de Maria e do Seu 
Filho no nosso dia a dia e em casal 
empenharmo-nos cada vez mais a 
caminhar para a santidade, procuran-
do viver a fé com simplicidade e ge-
nerosidade, partilhando a alegria de 

Deus não escolhe os  
capacitados, mas capacita 
os escolhidos
Ao fim de cinco anos como casal Res-
ponsável da Região Madeira, no meio 
de muitas alegrias e também de mo-
mentos menos bons, estamos nós 
aqui para agradecer esta oportuni-
dade que o Senhor nos deu a fim de 
colaboramos e manter viva a chama 
desta grande família das ENS na Re-
gião Madeira.

Deus chamou-nos para sermos um 
sinal do seu amor, como é bom rece-
ber amor, mas melhor ainda é amar. 
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sermos Igreja Doméstica sem esque-
cer de pedir a todos os equipistas que 
não se deixassem acomodar, pedindo 
sim ao Senhor que nos ensinasse a 
caminhar na estrada da vida dando-
-nos um coração do tamanho do Seu, 
para que nós vivêssemos como ins-
trumentos da Sua graça e da Sua paz.

Temos a certeza de que este caminho 
permitiu enriquecer os nossos conhe-
cimentos no carisma e na metodologia 
do Movimento e não esquecemos que 
recebemos muito mais do que demos.

grande receio em assumirem o desa-
fio da missão com receio de se com-
prometerem.

Missão é sinónimo de serviço, dispo-
nibilidade, entrega total, humildade e 
empenho. Ser missionário é colocar-
-se ao serviço de Deus, da Igreja e do 
próximo, deixando-se conduzir pelo 
Espírito Santo.

Afirmamos por experiência que este 
tempo que estivemos em missão, aju-
dou-nos a fazer caminho, a crescer 
e ir à procura do Senhor, por vezes 
em caminhos sinuosos que nos levou 
não ao desanimo, mas sim a um cres-
cimento no verdadeiro amor, tendo 
sempre presente a vivência da espiri-
tualidade conjugal. 

Terminamos destacando a amizade, o 
carinho e a ajuda de todos quantos se 
cruzaram connosco nestes caminhos 
ao serviço das ENS.

Contamos com a vossa compreensão 
para as falhas que tivemos e que pos-
samos vir a ter. 

Um muito obrigado a todos. 

Luísa e Armindo

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

Ao longo destes cinco anos, apesar de 
mais algumas reuniões e preocupa-
ções, gravamos no nosso caminho e 
no nosso coração todos os Casais que 
compõem as ENS da Região Madeira. 
Na realidade sentimos a alegria da 
partilha, da entreajuda, da fraternida-
de, da humildade, da colegialidade, 
da escuta, da paciência, da gratidão, 
da esperança e da disponibilidade 
de muitos casais embora se sinta um 
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Casal cristão: fermento 
renovador da família e  
da sociedade
Estamos a terminar mais um ano de 
atividades e também no fim de três 
anos como Casal responsável da Re-
gião Açores. Começámos a servir o 
Movimento das ENS há 18 anos. Ini-
ciámos como casal de Ligação, segui-
damente casal responsável de Setor 
e hoje como casal Responsável de 
Região, em fim de mandato. Tem sido 
uma caminhada de aprendizagem na 
vivência e serviço em colegialidade. 
Hoje, podemos assegurar que este 
caminho permitiu enriquecer os nos-
sos conhecimentos no carisma, na 
metodologia e na ação desenvolvida 
no Movimento. E não esquecendo 
que recebemos muito mais do que 
demos. O espírito de serviço de todos 
os casais foi determinante, a circuns-
tância de vivermos num arquipélago, 
disperso por 9 ilhas no Atlântico Nor-
te é uma dificuldade, mas visámos 
alcançar os objetivos do movimento 
para estes anos, como casal respon-
sável de região e também para cres-
cermos no verdadeiro amor, tendo 

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

Lucelinda e José Rocha
Casal Responsável da Região Açores | Equipa Angra 12 

Açores

sempre presente o desenvolvimento 
da espiritualidade conjugal. Todos 
somos chamados à santidade e não é 
um simples apelo individual. 

Destes três anos, com mais ou menos 
reuniões fica o mais importante: os 
Casais que compõem as ENS da Re-
gião Açores estão ativos, empenha-
dos e em crescimento. Muitos casais 
contribuíram, ao longo destes anos 
para manter viva a chama do nosso 
Movimento e nós também como casal 
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responsável da Região Açores, Equi-
pa Angra 12 estamos gratos por ter-
mos tido a oportunidade de colabo-
rar. Tem sido um grande desafio e a 
pandemia veio, sem dúvida dificultar 
a nossa tarefa. Havia muitas ideias, 
sonhos e projetos, nomeadamente 
para o alargamento a outras ilhas e 
que não foram possíveis realizar, mas 
temos a consciência de que tentámos 
fazer o melhor que podíamos. 

Não podemos esquecer que cada um 
tem à sua responsabilidade a mis-
são de cuidar de si e do outro, por 
isso temos que ser responsáveis e 
esperamos que os tempos de con-
finamento nos ajudaram a remover 
da nossa vida tudo o que é inútil e 
que tal possa impelir os nossos pas-
sos para Cristo, para testemunhar 
Jesus Cristo onde estamos inseridos. 
Sabemos que não é fácil, mas com 
a oração, perseverança e acima de 
tudo dedicação e humildade conse-
guiremos ser verdadeiras testemu-
nhas de Jesus. 

Sentimos, nestes três anos a alegria 
da partilha, da entreajuda, da frater-
nidade, da humildade, da escuta, da 
paciência, da gratidão e da dispo-
nibilidade de muitos casais. Muitos 
têm colaborado de forma discreta e 
atenta, ajudando a alimentar a ca-
minhada espiritual de outros casais. 

Não podemos esquecer que Missão 
é sinónimo de serviço, disponibi 

lidade, entrega total, humildade e 
empenho e o grande desafio para 
sermos o fermento renovador da 
família e da sociedade, com um 
alcance local e, simultaneamente, 
uma incidência global. Este tempo 
em que temos estado ao serviço, 
ajudou-nos a fazer caminho e ir à 
procura do Senhor, algumas vezes 
por trilhos sinuosos que nos leva-
ram, não ao desânimo, mas sim a 
um crescimento no verdadeiro amor, 
tendo sempre presente o desenvol-
vimento da espiritualidade conjugal. 

Como é bom receber amor, mas me-
lhor ainda é amar e estar ao serviço. 
Agradecemos a Deus por mais esta 
oportunidade, de estar em missão e 
aqui salientamos a amizade, o ca-
rinho e ajuda de todos quantos se 
cruzaram connosco nestes caminhos 
de serviço nas ENS. 

Contamos, obviamente com a vossa 
compreensão e apoio para as falhas 
que tivemos e que possamos vir a ter. 

Um muito obrigado a todos: Lucelin-
da e José Olívio
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“Leva-nos Mais Longe” é o título do 
filme que estreou no passado dia 4 
de junho e que resulta de um pro-
jeto conjunto dos dois movimentos 
irmãos, Equipas de Nossa Senhora e 
Equipas de Jovens de Nossa Senho-
ra. Este filme, realizado por Manuel 
Arouca, percorre, através de vários 
testemunhos, a história de ambos os 
movimentos, dando a conhecer a sua 
inspiração Mariana e as respetivas 
Espiritualidades, o aprofundamento 
da fé nas Equipas de Jovens de Nossa 
Senhora e a espiritualidade conjugal 
nas Equipas de Nossa Senhora.

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 

É particularmente tocante ver o poder 
transformador que as propostas do 
Pe. Caffarel tiveram nestes casais, 
que imbuídos do Espírito Santo pro-
curaram buscar a Santidade através 
do Sacramento do Matrimonio e que 
conseguiram gerar frutos criando este 
movimento tão transformador para as 
suas vidas e de tantos e tantos casais 
desde então e por todo o mundo.

Ver o testemunho dos casais que 
trouxeram, na década de sessenta, o 
movimento para Portugal e dos seus 
filhos que foram convidados a pensar 
em colaboração com jovens de outros 
países, uma proposta de aprofunda-
mento da Fé para os Jovens, tendo aí 
nascido o movimento das Equipas de 
Jovens de Nossa Senhora, é assistir 
ao poder evangelizador do Espírito de 
Santo e a interceção de Maria nas vi-
das destas pessoas.

A beleza destes movimentos, a forma 
como se complementam e interagem 
é de facto um tesouro que Deus co-

Leva-nos Mais Longe

Maria Judite e Duarte Fragoso 
Equipa Lisboa 195 | Setor L | Região Lisboa
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locou à nossa disposição e que este 
filme nos dá a conhecer de forma tão 
viva e tão clara.

Este filme constitui um legado muito 
importante para os dois movimen-
tos, porque nos dá a conhecer a sua 
origem e história, assim como a sua 
dimensão espiritual, tudo isto conta-
do na primeira pessoa, com o entu-
siasmo próprio dos que anunciam a 
Boa Nova e com exemplos práticos 
de como foi transformador nas suas 
vidas. É fundamental que seja ampla-
mente divulgado, que chegue a todos 
os “Equipistas” sejam Jovens, sejam 
Casais, e que seja uma ferramenta 
para dar a conhecer e continuar a ex-
pandir estes movimentos. 

Para nós, enquanto antigos Jovens de 
Nossa Senhora e desde há 19 anos 
membros das Equipas de Nossa Se-
nhora, foi muito rico revisitar a his-
tória destes movimentos, como foram 
antes de nós, como se transformam, 
como se mantêm atuais e como con-
tinuam a inspirar tantos e tantos Jo-
vens e Casais. Saímos da sessão com 
um sentimento de enorme gratidão. 
Enorme gratidão também por todos 
os que com grande generosidade de-
ram o seu testemunho e por todos 
aqueles, que não tendo participado, 
colaboraram ativamente nestes mo-
vimentos.

Um abraço,

Jú e Duarte Fragoso

ECOS DA SUPRA-REGIÃO 
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Casal Cristão:  
fermento renovador  
da família e sociedade

D. Joaquim Mendes
Presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família 
Equipa Algés 5 | Setor Oeiras B | Região Cascais-Oeiras

Entrevista
1. Quais as suas expectativas relati-
vamente ao X Encontro Mundial das 
Famílias e ao seu impacto nos eixos 
orientadores da Pastoral Familiar 
nos próximos anos?

As minhas expetativas são as da Igreja, 
nomeadamente do Dicastério Leigos, 
Família e Vida e da Diocese de Roma, 
uma oportunidade preciosa e única 
para relançar a pastoral familiar com 
fervor missionário e criatividade reno-
vados, a partir das indicações dadas 
pelo Santo Padre na Amoris Laetitia, 
 com a participação de famílias e pas-

tores de todo o mundo, numa expe-
riência de fé e de sinodalidade.

Este encontro é visto como um acon-
tecimento de graça e de comunhão 
quer para as famílias e comunidades 
da Igreja de Roma, quer para as fa-
mílias e comunidades das dioceses 
do mundo inteiro.

Como referiu o Santo Padre na apre-
sentação, este X Encontro decorre 
de forma inédita e multicêntrica, 
tem a sua sede em Roma e simulta-
neamente acontece em cada dioce-
se do mundo. 
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O Papa Francisco na Amoris Laetitia 
fala da necessidade de desenvolver 
novos caminhos pastorais e da ela-
boração de propostas pastorais mais 
práticas e mais eficazes que tenham 
em consideração tanto a doutrina da 
Igreja, como as necessidades e os 
desafios locais das famílias, apresen-
tando algumas perspetivas pastorais, 
entre as quais a necessidade de as 
famílias – “os casais cristãos” – se tor-
narem verdadeiros sujeitos de evan-
gelização: “As famílias cristãs são pela 
graça do sacramento nupcial, os su-
jeitos principais da pastoral familiar, 
sobretudo oferecendo «o testemunho 
jubiloso os cônjuges e das famílias, 
igrejas domésticas»” (201).

Neste sentido, sublinharia dois desa-
fios: um esforço evangelizador e ca-
tequético para que as famílias pos-
sam ser efetivamente sujeitos cada 
vez mais ativos da pastoral familiar 
e o testemunho real e credível, por 
parte do casais cristãos, da beleza do 
amor familiar.

No Encontro em Roma participarão 
somente um número preestabelecido 
de delegados internacionais, cerca de 
2.000, enviados pelas conferências 
episcopais, movimentos e associações 
familiares, entre os quais muitas famí-
lias, mas todos poderão seguir o pro-
grama do Congresso via streaming, e 
em parte também pela televisão.

Os eixos orientadores dos próximos 
anos continuarão a ser os propos-
tos na Amoris Laetitia, a carta mag-
na da pastoral familiar, publicada 
há cinco anos, mas ainda em pro-
cesso de receção e longe da sua 
concretização pastoral.

2. Quais os principais desafios com 
que, na sua opinião, os casais cris-
tãos estão hoje confrontados para 
serem, cada vez mais, “fermento re-
novador” da família e da sociedade? 

CASAL CRISTÃO: FERMENTO RENOvADOR
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3. Como Presidente da Comissão 
Episcopal do Laicado e da Família, 
o que mais o tem surpreendido no 
exercício dessa missão eclesial?

A Comissão Episcopal do Laicado e 
Família acompanha a nível nacional 
vários departamentos e áreas pasto-
rais, como pastoral Juvenil, pastoral 
do ensino superior, pastoral familiar, 
movimentos eclesiais e corpo nacio-
nal de escutas.

É uma experiência sinodal, no sen-
tido que procura congregar num 
caminho conjunto e eclesial cada 
um destes departamentos e áreas 
de pastoral a nível das dioceses e 
movimentos, promovendo a comu-
nhão, a partilha, a formação e a rea-
lização de eventos celebrativos que 
desencadeiam processos pastorais 
de evangelização, em sintonia com 
as propostas do magistério da Igreja 
universal, como a receção e aplica-
ção pastoral das exortações pasto-
rais – Evangelii Gaudium (2013), 
Amoris Laetitia (2016) Christus Vivit  

(2019), e de outros documentos, 
como mensagens do Santo Padre 
para os diversos dias mundiais, etc.

Neste caminho, o que mais me tem 
surpreendido é a alegria e o desejo 
de os agentes pastorais caminha-
rem cada vez mais juntos, porque só 
juntos, poderão responder, de forma 
adequada, aos desafios pastorais. 

Neste sentido, sublinho o crescente 
caminho conjunto de pastoral das 
Igreja locais e Movimentos ecle-
siais, representados nos conselhos e 
eventos nacionais e também a rea-
lização de jornadas anuais de for-
mação conjunta – pastoral juvenil, 
pastoral do ensino superior, pastoral 
familiar, pastoral vocacional e pasto-
ral escolar –, de modo a desenvolver 
uma maior coordenação e integra-
ção entre os diversos âmbitos, pas-
sando de um trabalho por «sectores» 
para um trabalho por projetos como 
é proposto no Documento Final do 
Sínodo sobre os jovens (n.141). 
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Ana Silva e Carlos Paço
Equipa Viana 18 | Setor Viana do Castelo | Região Norte

Ana, 38 anos, Terapeuta Ocupacional 
e Diretora Técnica numa associação 
de apoio a pessoas com deficiência

Carlos, 39 anos, Enfermeiro no hos-
pital distrital de Viana do Castelo, 
com 15 anos de trabalho simultâneo 
numa associação de apoio a pessoas  
com deficiência

Pais de 3 filhos, que têm tanto de 
encantadores como de desafiantes

Respondendo ao desafio da nossa 
querida Supra Região, somos impe-
lidos a refletir sobre a nossa prática 
profissional de cerca de 18 anos.

Será possível encontrar Deus na di-
ferença?

Será possível levar Deus junto de 
pessoas vulneráveis, com vidas car-
regadas de sofrimento e com ausên-
cia de respostas e da expectativa de 
uma cura?

As nossas profissões primam por pro-
porcionar a melhoria da qualidade de 
vida às pessoas com deficiência e às 
suas famílias, lutando diariamente 

pela sua individualidade, auto-deter-
minação, dignidade e efetivação dos 
seus direitos enquanto pessoas.

A intervenção muito próxima das fa-
mílias coloca-nos em contacto com 
histórias e experiências de vida muito 
difíceis, sofridas, vazias de esperança 
e perspectiva de futuro.

Como profissionais de saúde, católicos 
e membros das equipas de Nossa Se-
nhora, para além do cumprimento das 
nossas competências profissionais, 

Encontrar Deus na diferença
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Numa maternidade de Lisboa to-
das as novas mães têm cerca de 40 
anos. São mães de primeira viagem. 
Têm medo de tudo ao mesmo tempo 
que sentem uma felicidade infinita 
pelo milagre da vida que acabou de 
acontecer. Cada um daqueles bebés 
será o primeiro e o último de cada 
uma delas. Vai tudo mudar para 
sempre e o desconhecido causa 
vertigem. Há tanto na vida que vai 
ficar desarrumado.

Inês Teotónio Pereira 
Jornalista

Em Amesterdão aterra mais um 
avião com mais uma dúzia de es-
tudantes portugueses. Prontos para 
trabalhar e para o mestrado que 
lhes irá garantir emprego ali, na 
Europa ou noutra parte do mundo. 
Trabalho, futuro, viagens, experiên-
cia e experiências. Mundo. A casa 
está no grupo da família do telemó-
vel e anda sempre com eles. Vão ser  
nómadas até onde a vida os levar. 
Agora já ninguém os agarra.

Este amor não se ensina,  
vive-se!

sentimos o chamamento de Deus 
e colocamos os nossos talentos ao 
serviço do próximo, trabalhando 
com elevado sentido de missão e 
de amor ao próximo, independente-
mente das suas características. Em 
conjunto com as pessoas com defi-
ciência e suas famílias, vamos aju-
dando a “construir alicerces firmes, 
bem estruturados, que permitam 
a construção de novos caminhos e 
pontes” para o alcançar de metas 
e objetivos de uma vida mais feliz, 

CASAL CRISTÃO: FERMENTO RENOvADOR

com mais sentido e verdadeiramen-
te inclusiva.

Sentimos que temos a sorte de a 
nossa atividade profissional nos 
permitir ser verdadeiros instrumen-
tos de Deus, na medida em que co-
laboramos para a dignificação de 
cada indivíduo, potencializando as 
suas capacidades e o seu desenvol-
vimento.

No final de contas, se olharmos com 
os olhos do coração, Deus está em 
cada um de nós.
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Em cada regresso a casa há uma 
passagem pelo supermercado, apa-
nhar as crianças na escola e carregar 
os sacos, esperar os transportes. Se 
chover é pior. Depois, chegar a casa e 
vem tudo o resto: a roupa, o jantar, os 
trabalhos de casa, os banhos, as lim-
pezas porque de manhã fez-se tudo a 
correr. Mal acabe esta azáfama, é cair 
no sofá e esperar dois minutos que 
venha o sono. Mas a vida é mesmo 
assim: um dia de cada vez e ir sobre-
vivendo, aguentando a rotina. Pelo 
menos que seja com saúde. 

É assim, de cenários como estes três 
que tem evoluído a sociedade em que 
vivemos. De pessoas sós. Cada vez 
mais de indivíduos e cada vez menos 
de casais e de famílias. O ano pas-
sado registaram-se mais divórcios do 
que casamentos em Portugal e o me-
nor número de nascimentos de sem-
pre – somos o pais com uma das mais 
baixas taxas de natalidade do mundo. 

Viver em casal é uma escolha, amar 
é uma vontade e constituir família é 
um projecto. Mas tudo isto é, antes 
de tudo, uma entrega. Uma entrega 
ao outro e, por isso, a Deus. A base, 
a célula da sociedade, começa aqui: 
entre duas pessoas que partilham as 
suas vidas, que dissolvem as suas 
vontades mantendo a sua individua-
lidade. E porquê ou para quê? Porque 
se amam e porque arriscam. Arriscam 
sofrer e arriscam perder o controlo 
das suas vidas. Dão um passo em di-

CASAL CRISTÃO: FERMENTO RENOvADOR

recção ao abismo com Deus: perdoar, 
aceitar, agradecer, oferecer; dar sem 
esperar receber, ser paciente e hu-
milde. Ajudar o outro no seu caminho 
de santidade. Tudo isto para sempre 
e com o mundo pela frente.

Um casal cristão, se era antes uma 
banalidade, um elemento constitutivo 
da sociedade, é hoje, nesta escolha 
feita por duas pessoas, uma missão 
evangelizadora. Os filhos, a família 
que nasce desta comunhão, serão as 
células vivas de uma sociedade cen-
trada no bem comum porque cresceu 
centrada no bem dos outros. Será 
melhor por isso, porque será atenta. 

Este amor não se ensina, vive-se e o 
primeiro amor que nasce numa famí-
lia é entre o casal. E é esse amor que 
afasta o medo da maternidade tardia, 
que tempera os corações dos nóma-
das e que não abandona à solidão do 
sofá tantas mães solteiras.
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Queridos equipistas,

O tema proposto para este número 
da Carta corresponde, na nossa opi-
nião, à preocupação central da vida 
sacerdotal do Pe. Caffarel.

De facto, a sua participação nos tra-
balhos preparatórios do Concílio Va-
ticano II vai nesse sentido, ao trazer 
para o centro do debate a valorização 
do sacramento do matrimónio.

Por outro lado, a criação do Movimen-
to das ENS corresponde ao estabele-
cimento de um caminho privilegiado 
para a concretização do projeto de ”que 
o casal cristão seja o fermento renova-
dor da família e da sociedade”.

Numa conferência, em 8 de Outubro 
de 1965, sob o tema “A missão apos-
tólica do casal e da família”, o Pe. Ca-
ffarel sintetizou assim o papel reser-
vado aos casais cristãos:

A missão do homem e da mulher é, 
pelo sacramento do Matrimónio, in-
corporada no Corpo Místico do qual se 
torna um órgão vivo e ativo. O seu fim 
é o mesmo de qualquer corpo: o cres-
cimento intensivo e extensivo deste. 

Pensamento do Padre Caffarel

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

Mas o casal tem a sua maneira pró-
pria de cooperar com este crescimen-
to, que constitui a sua missão apostó-
lica específica, insubstituível.

Se a Igreja fizesse um esforço de gran-
de envergadura para fazer compreen-
der aos casais cristãos do mundo a sua 
missão apostólica, para os preparar e 
para os ajudar a cumpri-la, veríamos 
um facto sem precedentes na histó-
ria do apostolado: um impressionante 
apoio de lares que disponibilizariam à 
Igreja as poderosas energias humanas 
e sobrenaturais do amor conjugal e do 
sacramento do Matrimónio, e isto com 
extraordinário entusiasmo, tendo des-
coberto que eles não são apenas rece-
tores, beneficiários, do apostolado da 
Igreja, mas também sujeitos atuantes.”

Numa época em que a população do 
globo cresce a um ritmo vertiginoso, 
em que o clero em quase todas as 
partes do mundo é gravemente insu-
ficiente em número, em que em muitos 
países a ação do sacerdote é dificul-
tada pela perseguição, este levanta-
mento em massa de famílias cristãs, 
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células da Igreja, simultaneamente  
“casas de oração” e lares de apos-
tolado, permitiria esperar uma pe-
netração prodigiosa da influência 
evangélica num mundo em que o 
materialismo ameaça submergi-lo.”

(“O amor conjugal – caminho para Deus”–As-
sociação dos Amigos do Padre Caffarel, ed. 
Lucerna, Outubro 2021, pgs 126 e 127)

e para o mundo; não se trata de 
deixar o aspeto cultual da vocação 
do casal, mas de refletir na missão 
apostólica...; se o apostolado deixas-
se de orientar-se para o culto, de-
generaria rapidamente em simples 
filantropia.” (EC p 110)

Todas estas reflexões e ensinamen-
tos do Pe. Caffarel têm, afinal, como 
base as palavras de Jesus Cristo, 
quando mandou os seus discípulos (a 
todos nós) serem o fermento e o sal 
da terra, a fim de se misturarem com 
o mundo, espalhando com sabor e 
alegria a mensagem do Pai, que nos 
ama a todos e a todos quer salvar.

Parece-nos que o Pe. Caffarel resu-
miu tudo isto aos equipistas de uma 
forma simples: “Porque entramos nas 
Equipas? Para receber ou para dar?”

(Carta mensal das ENS, de Dezembro de 1948)

“A Igreja deve ao casal os membros 
que tem. Em que outro lugar pode-
ria ela encontrar os seus padres, os 
seus missionários, leigos os religio-
sos, os seus contemplativos, numa 
palavra, todos os seus filhos.” 
(Nas encruzilhadas do amor, pg 86).

“A família não tem vocação de vida 
de clausura. É secular, vive no mundo  

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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Edgardo e Clarita Bernal
Casal Responsável da ERI | Equipa 98, Região Colômbia Centro

Mensagem do Casal  
Responsável da ERI

Das muitas lições que essa pandemia 
nos deixou, talvez a maior seja a de 
nos tornarmos plenamente conscien-
tes da nossa fragilidade e da nossa 
incapacidade de estar no controle 
de tudo, já que a única coisa imu-
tável que temos na nossa existência 
é a certeza da presença amorosa in-
condicional de Deus em nossa vida, 
o que nos sustenta, nos apoia e nos 
dá força para olhar para o futuro sem 
lamentar a situação atual que todos 
nós experimentamos. […]

Nós, apesar de reconhecermos que 
foi um duro golpe em 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, na 
companhia de uma equipe responsá-
vel internacional e de um colégio que 
navega no mesmo barco. Não é essa 
a resiliência que nossa fé nos dá? […]

“ Casamento cristão,  
fermento no mundo” 

É um lema muito desafiador em qual-
quer circunstância, mas ainda mais 
neste momento, onde às vezes gos-
taríamos de nos esconder na massa 
e fugir de qualquer responsabilidade 
que se soma às preocupações que já 
carregamos. […] Para entender onde 
esse lema nos leva, convidamos-vos 
a contextualizarem o que significa 
nas nossas vidas a analogia de ser 
fermento e concretamente de ser fer-
mento no mundo, visto como a massa 
onde ele pode agir. […]
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O que significa ser fermento 
na massa?

O fermento é, na sua essência, um or-
ganismo vivo, um fungo que precisa 
de ar para viver e que tem um tama-
nho que não excede o da cabeça de 
um alfinete. O fermento, como muitas 
das descobertas, provavelmente foi 
conhecido acidentalmente e usado in-
tuitivamente desde a pré-história até 
o século XIX, quando em 1857, Louis 
Pasteur revelou e controlou o proces-
so de fermentação que revolucionou a 
história da medicina e o processo de 
preservação e produção de alimentos.

Mais conscientemente do que os nos-
sos primeiros ancestrais, os egípcios, 
há mais de 5.000 anos, mesmo sem 

entender a sua origem e o processo 
que desencadeou, eles usavam-no 
mais amplamente para fazer seus 
pães. Como nesta intervenção não se 
trata de realizar uma exposição quími-
ca, para a qual não seríamos qualifica-
dos, podemos simplesmente dizer que 
o efeito que eles têm sobre essa mas-
sa composta de farinha e água, alguns 
poucos microrganismos de fermento, 
é produzir uma fermentação que faz 
com que os gases sejam libertados, 
que a fazem subir dobrando ou tripli-
cando seu tamanho. Isso é suficiente 
para medir o poder transformador e 
silencioso deste pequeno organismo e 
a sua referência que, desde os tempos 
bíblicos, tem sido usado para expli-
car as consequências, boas ou ruins, 
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que uma ação muito pequena pode 
ter. Precisamente, a analogia de ser 
fermento biblicamente, foi usada de 
forma negativa por muitos escritores 
sagrados, até que o próprio Jesus 
reivindicou seu uso para explicar a 
que o Reino dos Céus se assemelha. 
Na verdade, na religião judaica, o 
fermento foi estritamente excluído 
das ofertas alimentares, pois repre-
sentava a corrupção e, portanto, era 
similar ao pecado. Esta é a razão de 
ser dos pães ázimos nos ritos religio-
sos judeus: não levar o símbolo da 
corrupção para o templo. Jesus tam-
bém usou a analogia do fermento em 
ambos os sentidos, tanto para aler-
tar sobre o perigo do fermento dos 

fariseus, que transformam a massa 
de forma negativa, concentrando-se 
na lei acima do espírito, e para ex-
plicar de uma forma totalmente po-
sitiva, como o Reino cresceria e sua 
influência sobre o mundo, a partir 
do pequeno fermento em que seus 
discípulos foram constituídos após o 
Pentecostes e as pequenas Igrejas, 
que atuaram na massa de crentes 
fazendo-o crescer para o que é hoje 
e do qual fazemos parte. […]

Um compromisso que está  
a ser revelado gradualmente
Historicamente, a Igreja teve ao longo 
da sua existência uma evolução que 
foi ajustada para responder aos si-
nais dos tempos e na cabeça do sumo  
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pontífice e dos seus pastores, esta-
beleceu com a iluminação do Espí-
rito as orientações que marcaram os 
caminhos de nossa passagem como 
cristãos, com uma experiência evan-
gélica da nossa fé. Nesta evolução, o 
papel dos leigos e seu "sacerdócio" 
teve um olhar transformador desde 
as origens das pequenas igrejas até 
ao papel que hoje nos é exigido a nós, 
os leigos.

As Equipas de Nossa Senhora, da 
mesma forma, caminhando de mãos 
dadas com a Igreja e no discernimen-
to colegiado da Equipa Responsável 
Internacional e seus responsáveis 
internacionais, têm vivido desde o 
nascimento do Movimento, sem nun-
ca perder sua essência fundamental, 
uma série de mudanças que gradual-
mente surgiram da necessidade de 
responder aos mesmos sinais dos 
tempos que desafiam a Igreja hierár-
quica e todo o povo de Deus.

Essas mudanças não são abruptas, 
mas são reveladas gradualmente pela 
ação do Espírito Santo nas comunida-
des de fé e são mais fáceis de assimilar 
quando as vemos em perspetiva e não 
quando estamos imersos nelas. Essas 
mudanças às vezes surgem de forma 
impercetível, assim como o fermento 
age na massa quando com docilidade 
deixamos que seja o Espírito que im-
pulsiona a nossa ação.

O Papa Francisco, numa das suas ho-
milias da casa de Santa Marta, numa 

ocasião, em outubro de 2016, referiu-se 
à farinha, ao fermento e a docilidade 
como a principal característica da evo-
lução, não apenas do caminho de cada 
cristão, mas do caminho mais amplo 
que caracteriza o reino de Deus.

Citando as escrituras, ele disse: "Feliz 
é o homem que anda na lei do Se-
nhor." É necessário, disse ele, "andar 
na lei" e "não apenas olhar para ela; 
não apenas estudá-la.” A lei, de facto, 
"é para a vida, e está lá para ajudar a 
fazer o reino, gerando vida". O reino 
de Deus não é uma estrutura estática, 
"não é parado", mas é "se faz" todos 
os dias. 
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Para esclarecer este conceito, disse o 
Pontífice: "Jesus fala de duas coisas da 
vida quotidiana: o fermento que não 
é mantido como fermento, porque no 
final estraga; é misturado com a fari-
nha, está a caminho e faz o pão" e 
da mesma forma "a semente não per-
manece semente: morre e dá vida à 
árvore". O Papa queria reiterar o con-
ceito de que o valor do fermento e da 
semente não está no que eles podem 
potencialmente realizar, mas no que 
eles realmente realizam porque caso 
contrário morrem.

Não é, explicou o Papa Francisco, "um 
problema de pequenez", para o qual 
se pode pensar: "é pequeno, é pou-
ca coisa". É, antes, "um problema de 
"pôr-se a caminho", e é precisamente 
ao longo do caminho que "a transfor-
mação acontece".

Com esta alusão queremos dizer que, 
assim como a Igreja evolui, as Equipas 
de Nossa Senhora são um Movimen-
to, em "movimento", que não pode 
permanecer estático e que, preser-
vando o mesmo Norte e fiel ao nosso 
Carisma, deve-se reinventar todos os 
dias para ser transformado ao longo 
do caminho. O apelo que, com mais 
ênfase desde "Vocação e Missão", 
o Movimento nos faz para sair sem 
medo para assumir o papel que nos 
é exigido pelo mundo e pela Igreja, 
implica uma transformação que nos 
está sendo gradualmente revelada e 
que dia após dia assimilamos e incor-
poramos. Hoje somos chamados a ser 
fermento, mas para misturar na mas-
sa e transformá-la. Não nos pedem 
para permanecer fermento na bolha 
do conforto para o interior do Movi-
mento, porque esse fermento estra-
garia. Recebemos muitas formações, 
muitas oportunidades de crescimento 
ao longo dos anos e a quem mais é 
dado mais é exigido.

Seguindo o conceito da dinâmica da 
gradualidade, um marco muito grande 
foi estabelecido na Igreja a partir do 
Concílio Vaticano II, quando a Igreja 
queria fazer uma modernização (“ag-
giornamento”) para retornar às fontes 
e resgatar, entre muitos repensares, 
o papel do nosso discipulado cristão. 
Até então, os cristãos leigos não eram 
a massa da Cristandade e os ideais de 
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um caminho de santidade só podiam 
ser caminhados a partir de uma vida 
religiosa ou de uma vida dedicada a 
serviço da Igreja.

A grande comunhão dos fiéis tinha 
um papel subordinado e passivo que, 
desde a condição de batizado, somen-
te se fazia a diferença ao tentar viver a 
sua vida a partir das orientações que 
a igreja hierárquica transmitia ao lado 
de um mundo imerso em uma cultura 
pagã. O Concílio Vaticano II redefiniu 
a Igreja desde o mistério da Trindade 
e da comunhão com todo o povo de 
Deus, sem distinção de caminhos de 
santidade, que poderiam ser vividos 
de acordo com os diversos carismas e 
vocações, com uma missão apostólica 
concreta comum a leigos e religiosos 
ou sacerdotes: testemunhar o Cristo, 

anunciando o Evangelho e chamando 
à conversão, e transformando o mun-
do em seu Reino de Justiça, cada um 
a partir de sua própria especificidade. 
Era hora de dar o "protagonismo" ao 
sacerdócio comum dos fiéis para ser-
vir a Igreja como a igreja que somos. 

Vale a pena transcrever o que es-
tabeleceu a Constituição dogmática 
sobre a igreja LUMEN GENTIUM, no 
seu número 31: “Cabe aos leigos, por 
sua própria vocação, buscar o reino de 
Deus gerindo assuntos temporais e or-
denando-os de acordo com Deus. Eles 
vivem como seculares, ou seja, todos 
e cada um, dos deveres e ocupações 
do mundo, e nas condições comuns 
da vida familiar e social, com as quais 
sua existência está tão entrelaçada. Lá 
são chamados por Deus, para que, ao 

CORREIO DA ERI
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exercer a sua própria profissão guiada 
pelo espírito evangélico, possam con-
tribuir para a santificação do mundo a 
partir de dentro, como fermento.] 

[Portanto, de forma singular, cabe-
-lhes iluminar e ordenar as realidades 
temporais às quais estão intimamente 
ligados, para que possam ser cons-
tantemente realizados e progridam 
de acordo com Cristo e sejam para a 
glória do Criador e do Redentor.” Des-
de então, neste período pós-conciliar 
de mais de 55 anos, desde Paulo VI, 
houve 5 períodos de pontificado em 
que cada um conduziu a grande bar-
ca da Igreja através de muitas tem-
pestades que com a iluminação do 
Espírito sempre nos levaram a perío-
dos de águas mais calmas. Este Con-

cílio Vaticano II, como disse São João 
Paulo II e Bento XVI, tem sido "Uma 
grande graça, uma verdadeira pro-
fecia para a vida da Igreja, um novo 
Pentecostes: isso mesmo, como uma 
pequena semente que se tornou uma 
árvore que continua a dar frutos por 
obra do Espírito Santo".

As Equipas de Nossa Senhora, como 
a Igreja, também viveram ao longo 
dos mais de 74 anos da promulgação 
da nossa carta fundadora, mudanças 
profundas que sempre ancorados ao 
nosso carisma, levaram o Movimento 
a responder às necessidades que a 
Igreja e o mundo exigem do matrimó-
nio cristão. Por que queríamos des-
tacar nesta palestra o significado do 
Concílio Vaticano II? Porque nele, nos 

CORREIO DA ERI
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seus documentos conclusivos e es-
pecialmente na LG, deixa claro que 
tudo o que é dito sobre o Povo de 
Deus é dito sobre cada um de seus 
membros. É assim que devemos en-
fatizar que a missão dos leigos não 
é uma missão delegada pela hierar-
quia (como se dizia antes do Concí-
lio), mas um dever e um direito do 
Batismo e da Crisma, de que com 
maturidade e discernimento deve-
mos assumir.

Essa tem sido a constante na busca 
pela direção das Equipas de Nossa 
Senhora, pelas diferentes equipas 
responsáveis internacionais des-
de que esta instância de animação 
foi criada. O Concílio Vaticano II foi 
concluído há 55 anos e a reação dos 
leigos a esse chamamento para as-
sumir um papel de protagonismo na 
construção do reino, não foi suficien-
temente incorporada na nossa vida, 
às vezes por causa da dificuldade de 
nós mesmos superarmos a inércia 
de continuarmos a nos considerar 
incapazes de assumir uma autono-
mia madura e outras vezes porque 
alguns setores mais conservadores 
da Igreja também não assimilaram 
esse chamamento, deixando que as-
sim ocorra.

Hoje devemos entender que as 
Equipas de Nossa Senhora sem-
pre foram nutridas pelas reflexões 
e apelos que nos foram feitos pela 
Igreja. Mas não somos apenas os 

executores de uma estratégia ema-
nada do Vaticano, mas cristãos 
adultos que se baseiam na grande 
bagagem de formação que recebe-
mos e, claro, também iluminados,  
pelas orientações da Igreja, somos 
responsáveis por fazer o nosso pró-
prio discernimento (ver, julgar e agir) 
para fazer presente o Reino de Deus 
no mundo a partir dos campos de 
ação que a nossa especificidade nos 
dá e é precisamente neste contexto 
que a ERI estabeleceu a orientação 
de vida geral para este período de 6 
anos, Não tenha medo, Saiamos!

O Padre Caffarel dizia que a ani-
mação internacional do Movimento 
deve ser sempre voltada para "pro-
vocar nas Equipas um progresso, 
uma coesão mais forte, uma vida 
mais intensa, uma caridade mais 
viva" com algumas referências que 
se tornam o roteiro que nos permite 
não desviar mesmo imersos nas pio-
res tempestades.



34

As Equipas de Nossa Senhora pos-
suem alguns grandes marcos ou ro-
teiros que, somados ao grande legado 
espiritual do nosso fundador, sobre o 
qual o Movimento se fundamentou 
em rocha firme, constituem o patri-
mónio que cada membro do Movi-
mento e cada equipa responsável 
internacional é chamada a conhecer, 
preservar e viver. Cada um desses 
documentos surgiu de uma evolução 
gradual que foi vivida ao longo do ca-
minho e amadureceu e veio à tona no 
momento certo da vida sendo dócil ao 
que o Espírito inspirou aqueles que, 
na colegialidade, os vislumbraram e 
souberam capturá-los.

• "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 Milênio" (2018)

Estas referências, bem como as 
orientações de vida que o Movimento 
transmite a cada seis anos e que têm 
acenos particulares, não são o capri-
cho da equipa responsável interna-
cional de plantão. […] 
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A ação do fermento  
de dentro para fora
Talvez uma das preocupações que 
temos experimentado no Movimen-
to nos últimos anos, com o repetido 
convite para sair e que em muitos 
tem despertado críticas ao perigo do 
ativismo, é precisamente porque tra-
dicionalmente na Igreja tem sido mais 
fácil para nós entendermos o papel 
dos leigos, dentro dela e não da sua 
projeção como missionário no mundo. 
A nossa condição de leigos batizados 
exige-nos e permite-nos viver sem 
dúvida, em cada uma das nossas res-
ponsabilidades ordinárias, em casa, 
no trabalho, na família, na liderança 
em qualquer associação, a nossa VO-
CAÇÃO E MISSÃO, e nelas podemos ser 
fermento para transformar o mundo  
de onde a vida dos outros é articula-
da, crente ou não. O fermento não é 
perfeito. O fermento tem uma carga 
de impurezas e de defeitos, que, ainda 
assim, podem transformar a massa. O 
apelo para que sejamos fermento, não 
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faz parte da suposição das nossas 
virtudes, muito menos da nossa san-
tidade; pelo contrário, o apelo que o 
Movimento nos fez no primeiro ano 
de responsabilidade desta ERI foi 
sair e servir com as nossas fragili-
dades. Essa massa da Igreja tam-
bém não é perfeita, carrega os seus 
pecados, com os seus defeitos, com 
as suas fraquezas que só é transfor-
mada pelo nosso fermento, se e so-
mente se o Espírito é quem incentiva 
aqueles desejos de transformação e 
não nosso próprio desejo de ser ar-
quiteto de mudança. […].

Há uma frase atribuída a Madre Te-
resa de Calcutá: "Às vezes sentimos 
que o que fazemos é apenas uma 
gota no mar, mas o mar seria me-
nor se faltasse uma gota". Não sa-
bemos se essa frase é realmente da 
sua autoria, mas, em qualquer caso, 
dá valor a todos os esforços que po-
demos fazer, por mais insignificantes 
que possam parecer para nós, para 
ser fermento e agentes de mudança 
no mundo. […]

Num momento de reflexão, no espa-
ço sagrado de vossa Igreja domés-
tica, convidamos cada um pessoal-
mente e com o seu parceiro, que se 
perguntem agora, em que momentos 
do vosso caminho de fé foram fer-
mento para o mundo e de que forma, 
diante das realidades que hoje vos 
desafiam no vosso ambiente, o po-
dem ser.

Conclusão
Enquanto isso, oferecemos ao Senhor 
o nosso compromisso inabalável de 
nos rendermos a Ele

pessoalmente e como esposos que 
somos para que:

•  Sejamos capazes de ser fermento 
para semear. Que o nosso testemu-
nho de vida como casados e todas as 
nossas ações sempre nos levem a ser 
semeadores de esperança em todos 
aqueles que não encontram nenhu-
ma razão para a sua existência, para 
que sejamos fermento para amar. Que 
quando sairmos ao encontro do outro, 
sejamos reflexo, sinais e portadores 
do amor de Deus, dando tudo sem 
esperar nada.
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•  Para que sejamos fermento para 
curar. Que tenhamos a capacidade 
de ser um hospital de campanha 
que sai ao encontro do próximo 
para identificar as suas feridas, 
para se solidarizar com eles, fazen-
do-os sentir a bondade e a proxi-
midade de Deus, e para ajudá-los 
a curar e se levantar novamente.

•  Para que sejamos fermento para 
ajudar. Que sempre tenhamos a 
vontade de ajudar e socorrer com 
compaixão e graça, não somente 
o nosso vizinho, mas a Igreja e o 
Movimento, lá onde a nossa ajuda 
é necessária.

•  Para que sejamos fermento para 
construir. Que cada uma da nossas 
palavras e nossas ações ajudem a 
crescer e construir e nunca limitar 
e destruir.

•  Para que sejamos fermento para 
proteger. Que, como a EG nos con-
vida a partir da valorização de 
cada ser humano como um dom de 
Deus, podemos sempre manifestar 
a nossa posição em favor de tudo o 
que quer que seja para proteger a 
vida humana desde a sua conce-
ção até seu fim natural. Protegen-
do, especialmente, os mais indefe-
sos e fracos.

•  Para que sejamos fermento para 
reconhecer. Que, reconhecendo 
em todos os lugares e em todas as 
circunstâncias no frágil ser huma-

no, a face do Senhor; tenhamos a 
capacidade de ouvi-Lo e dignificá-
-Lo. Para que sejamos fermento 
para compartilhar. Que a gente 
sempre saiba como dar, disponibi-
lizando a Deus, que está no rosto 
dos menos favorecidos; tudo o que 
temos de graça, porque só compar-
tilhando, a nossa vida será frutífera 
e dará frutos.

•  Para que sejamos fermento para 
preparar um futuro melhor. Que, 
estejamos conscientes, como dis-
se São Francisco, que a nossa vida 
pode ser o único evangelho que 
muitas pessoas serão capazes de 
ler, podemos ser de nossas pró-
prias deficiências e imperfeições, 
fermento para gerar um mundo 
melhor para aqueles que virão de-
pois de nós.

Finalmente, queremos evocar o nosso 
fundador, trazendo para hoje o edi-
torial intitulado "Sinal dos tempos, 
um sinal de graça" para que seja 
ele mesmo quem fala aos seus cora-
ções, deixando em aberto o convite 
que vos fizemos no início da palestra:

"[Cada século tem seu próprio tipo 
de santidade. No nascimento da 
Igreja, por trezentos anos, foi com os 
mártires, o testemunho de sangue. 
Após as perseguições, aqueles ere-
mitas, aqueles milhares de Padres 
do Deserto – que, além disso, logo 
se reuniram –. E durante séculos, os 
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mosteiros foram escolas de santida-
de.] [No século XIII, numa cristanda-
de que vivia confortavelmente, onde 
igrejas e mosteiros eram honrados e 
ricamente dotados, a santidade assu-
miu a face da pobreza com as ordens 
mendicantes.

Durante o Renascimento, manifestou-
-se no grande impulso missionário 
que trouxe os religiosos para o Novo 
Mundo e para os quatro cantos da ter-
ra. Logo depois, congregações foram 
fundadas para ajudar todos os tipos 
de desamparo, tanto físico quanto 
moral: doentes, órfãos, idosos, ensi-
no de crianças, etc. o século XIX, as 
mulheres, por sua vez, foram a mis-
sões distantes. Será que não podemos 
pensar que o século XX (e dizemos o 
século XXI) abre a era da santidade 
dos leigos casados? Santidade difícil, 
não é fácil ser santo no mundo. Acei-
tar assumir responsabilidades, estar 
presente em toda a cidade: já há al-
guns anos, mais e mais cristãos estão 
fazendo isso. Mas quantos perderam 
o entusiasmo e a pureza do cristianis-
mo da sua juventude... os seus cora-
ções não foram suficientemente for-
talecidos, incorruptíveis. Não se pode 
pular na água para salvar um mundo 
afundando sem garantir os meios para 
resistir ao turbilhão." Queridos casais e 
padres do Colégio Internacional, somos 
cristãos privilegiados que receberam 
os meios e a força de uma comunida-
de que nos fez crescer em espírito, em 

formação e na capacidade de sermos 
agentes de mudança, sem nos deixar-
mos ser arrastados pelos redemoinhos 
que ameaçam a nossa existência. Te-
mos o dever moral de atender a este 
chamamento de ser fermento no mun-
do, para proteger e cuidar, em todos os 
aspetos, materiais, físicos, humanos e 
espirituais, a casa comum que nos foi 
confiada e a cada um que a habita. 
Deus só espera que a nossa resposta 
para sermos instrumentos em Suas 
mãos, com os quais Ele possa agir. 

CORREIO DA ERI

Pedimos a Nossa Mãe Maria, que com 
o seu exemplo inspire e ilumine o nos-
so caminho, intercedendo para que 
alcancemos a graça de sermos Casais 
Cristãos, fermento no mundo. 

Que assim seja.
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PARTIRAM PARA O PAI

“ 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

✝  José Manuel Coelho de Jesus  
Equipa Rio de Mouro 4 | Setor Sintra C | Região Sintra e Oeste  
24 de novembro de 2018

✝  José Manuel Dantas 
Equipa Guimarães 2 | Região Norte  
23 de março de 2022

✝  Maria Idalina de Noronha e Abreu Araújo da Silva 
Equipa Aveiro 6 | Setor Aveiro B | Região Centro Litoral 
20 de abril de 2022
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Equipas de Nossa Senhora

MOVIMENTO DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
SUPRA-REGIÃO PORTUGAL

Pai Santo,

Estamos aqui diante de Ti para Te louvar e agradecer pelo grande dom da família. 

Pedimos-Te pelas famílias consagradas no sacramento do matrimónio, para que  

possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas Igrejas  

domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo 

ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, 

doença ou por problemas que só Tu conheces: que Tu as sustentes e as tornes 

conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam 

experimentar a Tua infinita Misericórdia e encontrar novos caminhos para 

crescer no amor.

Nós Te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-Te  

e responder com alegria à vocação que planeaste para eles; pelos seus pais  

e avós, para que estejam conscientes de serem sinal da paternidade e 

maternidade de Deus no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito, Tu lhes 

confias; pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo.

Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade  

na Igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço 

da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada fase da vida.

Abençoa, Senhor, o Encontro Mundial das Famílias!

Amén

Oração oficial para o X Encontro Mundial 
das Famílias (22-26 de junho de 2022)


