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Estamos retomando o formato da Newsletter ERI, que substitui o Boletim 
#Distantesmasproximos, que tinha uma vocação efêmera, desempenhando 
um papel importante durante todo o período da pandemia, quando era 
impossível se encontrar pessoalmente. Um total de 9 boletins informativos on-
line ainda estão disponíveis no site internacional: https://equipes-notre-
dame.com/es/equipe-responsable-international/bulletin-loin-mais-proche/.  
Agradecemos a todos os membros do Colégio Internacional por sua 
cooperação contínua para tornar possível este boletim informativo.  
 
Nesta nova Newsletter comentaremos as duas reuniões mais importantes que 
aconteceram após o triste cancelamento do Encontro Internacional de 
Regionais em Assis, programado para março. Em seu lugar, e dadas as 
menores restrições sanitárias na Espanha, foi possível realizar uma reunião de 
alguns dos membros das Equipes Satélites e a reunião presencial da Equipe 
Responsável Internacional, ambas em Sevilha. 
 
Reunião das Equipes Satélites: 12 a 14 de março de 2022 
 
Nestes dias, aconteceu a reunião de duas das quatro Equipes Satélites que 
estão trabalhando nos temas previamente definidos, e que são coordenados 
por Mariola e Elizeu Calsing. Padre Paulo Renato, que os acompanha nesta 
missão, não pôde estar presente, mas acompanhou todo o trabalho que foi 
realizado. Os casais foram acompanhados pelo Pe. Ricardo Londoño, 
Conselheiro da ERI, que antecipou sua viagem para compartilhar com eles 
estes dias.  
As Equipes Satélites Pedagogia e Casais Jovens foram as que participaram 
desta reunião. A Equipe Pedagogia está se concentrando na revisão dos 
cadernos de pilotagem, levando em conta a forma com que são realizadas 
nas diferentes SR e RR, e está preparando novo material que poderá ser 
utilizado naqueles lugares que precisam de uma renovação de seus planos de 
pilotagem. É formada por quatro casais que puderam se encontrar 
pessoalmente pela primeira vez desde sua constituição em 2019. Coordenada 
por Silvia e Chico Pontes do Brasil, a equipe inclui Rozenn e Frederic Tiberghien, 
da França; Souad e Edouard Borgi, do Líbano; e Lucyna e Krzysztof Wysoccy, 
da Polônia.   
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E a equipe que se dedicou à preparação de material para Casais Jovens, é 
coordenada por um casal espanhol, Ricardo e Carmen Rodríguez-Marín. Eles 
estão desenvolvendo um material projetado para um amplo espectro de 
casais, casados e não casados, com origens e preocupações diversas, mas 
com um denominador comum: o desejo de fomentar sua condição de casal, 
refletindo sobre os aspectos fundamentais que moldam seu crescimento 
comum e seu projeto de vida. Na reunião foi analisado o trabalho que já está 
bem avançado, feitas sugestões e ajustes. A versão final, para exame da ERI, 
está prevista para ser entregue até o final do mês de junho.  
 
 

 
 
Participantes da reunião das Equipes Satélites 
 
 
Reunião da ERI: 15 a 19 de março de 2022 
 
Os sentimentos que experimentamos têm sido algo ambivalentes. Foi uma 
alegria poder reunir todos os membros da ERI pessoalmente; se nos lembramos, 
Faye e Kevin Noonan, Casal Ligação ERI para a Zona Eurásia, não puderam vir 
à última reunião na Cidade do México em outubro, pois ainda não estavam 
autorizados a viajar da Austrália. Ao mesmo tempo, porém, sabemos que esta 
reunião substitui a reunião que deveria ter sido realizada nas mesmas datas em 
Assis, uma grande reunião que já havia sido adiada duas vezes e que, por 
causa da pandemia, finalmente teve que ser cancelada. Com efeito, as 
restrições de viagem para a Itália, à época, impediam que a metade dos 
participantes pudesse comparecer, o que levou ao seu cancelamento. 
  
Os temas e trabalhos foram muito intensos e variados ao longo desses dias, 
alguns dos mais importantes estão listados abaixo: 
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- A reunião começou com uma Eucaristia alegre e celebrativa, e com a 
preparação espiritual animada pelo Pe. Ricardo, que nos ajudou a abrir nossos 
corações para a partilha que se seguiu e para um Dever de Sentar-se que nos 
convidou a repensar nosso serviço. Todos os dias tivemos momentos de 
oração, Eucaristia e reflexão sobre as palavras do Padre Caffarel, que nos 
inspiraram e nos ajudaram a viver este encontro. Na sexta-feira também 
fizemos uma Via Sacra nos jardins da casa onde estávamos hospedados.  
 

- Antes de iniciar 
nossas atividades, 
tivemos um momento 
de memória e 
oração por Théophile 

Guentangue, 
recentemente 

falecido, responsável 
pela SR África 
francófona, e por sua 
viúva, Benedicta.  
 
- Muito do trabalho 
desta reunião da ERI 
foi dedicado à 
preparação do 
Colégio Internacional 
que acontecerá em 

Assis em julho próximo. Um programa inteiro teve que ser adaptado para 
substituir o planejado para março. 
 
- Também foi muito importante ler e comentar todos os relatórios das Zonas 
apresentados pelos respectivos casais de ligação. Entre outros pontos, está 
sendo realizada uma importante reflexão sobre os critérios de agrupamento 
das SR e RR nas diversas zonas, tentando equilibrar e rever se qualquer 
modificação deve ser feita para melhorar a animação e a vida das equipes 
em cada uma delas.  
 
- Várias propostas também foram consideradas para a celebração do 75º 
Aniversário da Carta das Equipes, que acontecerá em 8 de dezembro de 
2022. Uma das decisões importantes é que a reunião da ERI, no último trimestre 
do ano, será realizada em Paris por volta desta data.  
 
- Ainda neste diapasão, também foi discutido um possível calendário de 
reuniões e atividades até o final do serviço da ERI, em julho de 2024. Nestes 
últimos tempos não foi possível viajar ou nos encontrar, e temos a esperança 
de que a partir de agora isso possa mudar, embora permaneçamos dóceis e 
dispostos a aceitar eventos imprevistos.  
 
- Também se trabalhou sobre os temas de estudo para os próximos dois anos. 
O de 2022-2023 já foi entregue a todos os membros do Colégio Internacional e 
os modelos de capa propostos tambem. Já se iniciaram os preparativos para o 
tema de 2023-2024, que tratará da Eucaristia. 
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- O projeto de comunicação também foi analisado, bem como as respostas 
que todas as SR e RR enviaram, que basicamente convidam a uma reflexão 
personalizada sobre a situação da comunicação nas áreas em que se exerce 
esta responsabilidade. Outras questões de comunicação também foram 
discutidas. 

 
- Foram apresentadas uma importante 
análise administrativa e financeira, 
estatísticas e as atividades do 
Secretariado. Deve-se notar que os 
trabalhos de renovação na sede do 
Secretariado Internacional já 
começaram. Os trabalhos gerais de 
impermeabilização de fachadas e 
coberturas foram concluídos e os 
trabalhos no 7º andar da Rue de la 
Glacière, onde se localiza a sede, 
começaram no dia 12 de abril. Espera-
se que sejam concluídos em cerca de 
três meses.  
 
 
Reforma da fachada da Rue de la 
Glacière, 49 
 
 

- Um tempo considerável foi dedicado às relações com o Vaticano, à consulta 
sinodal que tem como data limite 31 de maio de 2022 e da qual participam 
todas as SR e RRs. Também foi discutida uma proposta de colaboração entre o 
Pontifício Instituto Teológico João Paulo II e as Equipes de Nossa Senhora na 
área da formação. Ademais, foi discutida a participação de alguns dos 
membros da ERI no Encontro Mundial das Famílias em junho de 2022, em 
Roma, do qual somos todos convidados a participar através das propostas on-
line que serão disponibilizadas a todos.  
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- Mariola e Elizeu apresentaram o progresso do trabalho das Equipes Satélites, 
tanto as que estiveram presentes na reunião de Sevilha quanto a Equipe  
Pesquisa e Reflexão, que está realizando uma pesquisa piloto na SR Colômbia 
com resultados muito positivos.  
 
- Os trabalhos continuaram tratando do Encontro Internacional em julho de 
2024, sobre o qual serão dadas informações no próximo Colégio Internacional.  
 
- No próximo Colégio Internacional receberemos oficialmente os casais que 
farão parte do Colégio a partir de agora, entre os quais se encontram:  
 

• Edith e Jerôme Ekoue Kovi, SR África Francófona 
• Mauro e Enza Barlettani, SR Itália 
• Georgina e Youssef Boutros, RR Líbano 
• Malek Jabra e Angelik Horani, RR Síria 
• Manfred e Catherine Victoire, RR Ilhas Maurício 

 
 
 
Reunião com a SR Espanha, quarta-feira 16 e sábado 19 de março 
 
A ERI tem sempre alguns momentos-chave de comunhão e proximidade com 
as Equipes e com a Igreja da cidade que a acolhe. E, nesta ocasião, tivemos a 
tarde de quarta-feira para uma interessante visita cultural à catedral de 
Sevilha, acompanhados por uma boa parte da equipe da SR Espanha, com a 
presença de seus responsáveis, Pedro e Rocío e do conselheiro Pe. Josep 
Buades S.J. Com eles visitamos o Arcebispo da Arquidiocese de Sevilha, Dom 
José Ángel Saiz Meneses, a quem agradecemos por seu carinho e 
proximidade, e por seu profundo conhecimento das Equipes, das quais foi 
conselheiro. Tivemos a oportunidade de celebrar a Eucaristia na Basílica de 
Jesús del Gran Poder e de nos reunirmos com os membros da equipe de 
serviço da SR de Espanha, com os quais compartilhamos um magnífico jantar 
e uma aula de Sevilhanas que concluiu a noite de quarta-feira. 
 
 Finalmente, no sábado 19, à tarde, tivemos uma reunião com equipistas 
locais, o que nos permitiu ter um intercâmbio e uma comunicação frutuosa. 
Celebramos juntos a Eucaristia na igreja de Dos Hermanas, uma cidade perto 
de Sevilha, onde se encontrava a casa de retiro onde estávamos hospedados. 
Conseguimos saber mais sobre a SR Espanha, responder às perguntas feitas à 
ERI e explicar o papel da ERI e os aspectos mais importantes de sua missão. 
Concluímos também com um grande jantar compartilhado.  
Somos gratos pelas instalações, pela ajuda fornecida, pela dedicação 
entusiasta de Pedro e Rocío e Pe. Josep, por tornarem possível esta reunião em 
Sevilha.  
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Visita à catedral  e ao arcebispo de Sevilha 
 
 
Jantar com os membros da equipe de serviço da SR Espanha e da aula de 
Sevilhanas. 
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Eucaristia na igreja de Dos Hermanas (Sevilha)  
Reunião com  membros das Equipes da SR 
 

 
 
 
 
Próximas atividades: 
 

• Participação no Encontro Mundial das Famílias: Edgardo e Clarita, Pe. 
Ricardo, Mariola e Elizeu, Paola e Giovanni, 22-26 de junho, Roma. 

• Reunião da ERI: 19-23 de julho, Assis. 
• Colégio Internacional, 24-29 de julho, Assis.  

 


