
Mensagem do CRR

Maria é o modelo de mulher que soube 
viver a vontade de Deus sendo fiel, 
perseverante na fé e no amor, assumiu o 
compromisso de viver segundo o Projeto 
de Deus. Maria foi chamada por Deus 
para a missão de ser mãe de seu Filho 
Jesus Cristo. E, pois, como Mãe de Cristo, 
é também nossa. “Na plenitude dos 
tempos, Deus mandou o seu Filho, 
nascido de uma mulher, para que 
recebêssemos a adoção de filhos” (Gl 
4,4). E neste mês, dedicado a Maria que é 
Mãe de Cristo e também da Igreja, 
pedimos o auxílio de Nossa Senhora para 
que cubra todas as mães e em especial as 
mães equipistas, com seu manto protetor, 
derramando bênçãos e graças em suas 
vidas, e que Deus conceda a cada mãe 
paciência e serenidade, e que siga o 
exemplo sublime de Maria, como mãe, 
mulher, esposa e discípula de Jesus, que 
disse seu “SIM” a Deus e ao Projeto da 
Salvação e soube ser fiel em todos os 
momentos difíceis, e no silêncio de seu 
coração, acompanhou os passos de seu 
filho Jesus do primeiro até o último dia de 
sua vida, suportando tudo com paciência e 
oração. E para agradecer a nossas 
queridas mamães equipistas, queremos 
citar um pequeno trecho da Carta do Papa 
João Paulo II às Mulheres. “Obrigado a ti, 
mulher-mãe, que te fazes ventre do ser 
humano na alegria e no sofrimento de uma 
experiência única, que te torna o sorriso de 
Deus pela criatura que é dada à luz, que te 
faz guia dos seus primeiros passos, amparo 
do seu crescimento, ponto de referência por 
todo o caminho da vida”.

Edilene e Edson - CRR Norte II

Palavra do SCE Pág. 2

Frei Edilson Rocha, OFM 
SCE das Equipes 12A e 02B

A Equipe Responsável dirigente do 
Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora em nível nacional, o chamado 
Colegiado da Super-Região Brasil, 
teve uma reunião regular aqui na 
Região Norte II, no Centro de 
Espiritualidade Monte Tabor, em 
Icoaracy, como na Foto Oficial, acima. 
Das quatro reuniões anuais do 
Colegiado completo, duas são 
realizadas alternadamente nas 
diversas Províncias. Sendo agora a vez 
da Província Norte, tendo Belém a 
honra de receber essa Equipe, que 
aqui discerniu sobre importantes 

temas de animação à nossa caminhada 
em busca da Santidade. Estiveram 
com eles os Casais Responsáveis da 
Região e de todos os sete Setores 
locais. (Continua na página 3)
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MAIO, MÊS DE MARIA 
E DAS MÃES

SUPER-REGIÃO BRASIL 
VISITA REGIÃO NORTE II

NOVO CASAL PROVINCIAL 
É DA REGIÃO NORTE II

Mais uma vez um casal da Região Norte II foi 
escolhido para Responsável da Província 
Norte. O Senhor chamou para essa missão 
Edna e Sebastião, da Equipe 07 - N. S. de 
Guadalupe, do Setor Castanhal.
Leia sobre o Sim deste casal na página 03.

Concelebração em Belém.
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Esta edição volta a ser 
impres sa ,  em um 
esforço especial dos 
Setores da Região, que 
assumem a despesa de 
s u a  i m p r e s s ã o . 
Equipistas executivas 
e  e x e c u t i v o s  d e 
empresas são convi-
dados a colaborar com 
quotas de patrocínio, 
b a s t a n d o  f a z e r 
contato com os CRS.
Re g i s t r a m o s  c o m 
alegria a magnífica 
visita da Super-Região 
Bras i l  à  Prov ínc ia 
Norte, em Belém, e o 
anúncio do novo Casal 
R e s p o n s á v e l  d a 
Prov ínc ia ,  Edna e 
Sebastião (págs. 1 e 3). 
O CRP que completa 
sua missão, Marilena e 
Jesus, nos deixa uma 
mensagem na pág. 5.
Aqui ao lado o SCE 
Frei Edilson, comenta 
n o s s a  o r a ç ã o  d a 
Unidade, o Magnificat, 
ainda sob a efusão da 
v is i ta que fez aos 
Lugares Sagrados, 
incluindo a Igreja da 
Visitação, na Terra 
Santa, acompanhando 
g rupos  c a tó l i co s , 
incluindo equipistas.
O Retiro Anual tem 
dois testemunhos: de 
um veterano (pág. 2) e 
de um estreante neste 
PCE (pág. 6).
A Mãe do Ano dos 
Setores de Belém, 
Vera, do Roberto, 
ganha nossa homena-
gem na pág. 6.
Com as bênçãos de 
Nosso Senhor, pela 
intercessão de Nossa 
Senhora e do Servo de 
Deus Pe. Caffarel, 
estas e outras infor-
mações formam esta 
edição do “Por em 
Comum”.

Editorial

MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE Frei Edilson Rocha, OFM
SCE das Equipes 12A e 02B

O mês de maio é consagrado 
por nós, católicos, a Maria, Mãe 
de nosso Deus e Senhor Jesus 
Cristo e mãe de seus discípulos 
e discípulas. Duas grandes 
festas Marianas são celebradas 
neste mês das mães e das 
f lores: Nossa Senhora de 
Fátima, a treze de maio, e a 
Visitação de Nossa Senhora a 
Isabel, no dia trinta e um.  Foi na 
sua visita à Isabel, segundo o 
relato de Lucas (Lc 1,47-55), 
que Maria, depois de ouvir a 
saudação de Isabel, cantou o 
h i n o  p r o f é t i c o ,  q u e 
conhecemos como “Magnificat”, do primeiro 
verbo da versão latina do texto bíblico. Maria, 
plena do Espírito Santo de Deus, trazendo em 
seu ventre o Verbo eterno de Deus feito carne, 
faz uma síntese perfeita do plano de Deus. O 
sonho de Deus, que no sim de Maria assume sua 
concretude real, coloca de ponta-cabeça toda a 
realidade humana. Neste hino profético, Deus 
manifesta sua ternura, sua misericórdia, seu 
imenso amor pela humanidade mais frágil e 
aparentemente mais fraca, mostrando aos 
poderosos, orgulhosos e arrogantes deste 

mundo, que são os humildes, os 
sem-poder e os aparentemente 
f r a cos  que  t r i un f a r ão .  O 
Magnificat revela que a lógica e o 
coração de Deus são muito 
diferentes do que a lógica e os 
p e n s a m e n t o s  d o s  s e r e s 
humanos. É na fraqueza dos 
pequenos e humildes que Deus 
revela sua força extraordinária.
O “Magnificat” se tornou a 
Oração da Unidade das Equipes 
de Nossa Senhora. Diariamente, 
em cada reunião e em todas as 
circunstâncias, os equipistas 
l embram e  rezam o  h ino 

profético de Maria. E vejo que rezamos com fé, 
acreditando no poder desta oração de Nossa 
Senhora. Mas me pergunto, às vezes, se nós 
procuramos entender profundamente o sentido 
de cada palavra e de cada frase deste hino e a sua 
força profética. E digo, com fé, que este hino-
oração tem um grande poder de nos converter e 
de transformar a nossa vida. Nunca deve ser dito 
ou rezado de forma automática, mas deve ser 
meditado em profundidade. Pois tem a força e o 
poder de nos transformar!
Magnificat! 

PCE: RETIRO
TESTEMUNHO

Participamos neste ano do nosso 31° Retiro 
Espiritual. Não faltamos a nenhum. Deus nos 
p e r m i t i u  e s t a  g r a ç a  a t é  h o j e ,  n o s 
proporcionando as condições para bem 
participar, mesmo quando era necessário viajar 
até Ananindeua, para o Centro Sagrada Família, 
nos anos 80/90, deixando em casa filhos 
pequenos e ainda muito dependentes.
O Retiro para nós não representa somente o 
cumprimento de um Ponto Concreto de 
E s f o r ç o ,  a p e s a r  d e  q u e  e m  a l g u m a s 
oportunidades é necessário muito esforço e 
insistência para participar. É a oportunidade que 
o Movimento nos proporciona de maior 
aproximação com o Senhor. É o auge da nossa 
vivência espiritual, pessoal e conjugal, que 
durante o ano vamos alimentando com a Escuta 
da Palavra e a oração.
Quando vamos para o Retiro procuramos 

participar desde a sexta-feira e permanecer no 
local do início ao fim, para bem aproveitar todos 
os momentos preparados pela equipe do Setor e 
pelo pregador. Entendemos que participar de 
forma parcial perde todo o sentido do PCE, que 
passa a ser somente uma obrigação a cumprir. 
Temos sempre em nossa lembrança que os PCEs 
são meios de aperfeiçoamento na nossa 
caminhada, como bem nos ensinou o nosso 
Casal Piloto lá em 1988.
Este maravilhoso PCE nos proporciona o 
encontro com o Senhor, que vem ao nosso 
auxílio para ajudar a avaliar o caminho já 
percorrido, a curar as nossas feridas e traçar 
novos rumos em busca da nossa maior meta: a 
santidade pelo Matrimônio.

Gê e Moacir
Equipe 04 – N. S. do Carmo – Castanhal/PA

31º RETIRO

Rita e Fernando

MAGNIFICAT: HINO DE MARIA, ORAÇÃO DAS ENS
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Momento alto da Reunião da SRB em Belém foi a Celebração 
Eucarística com os equipistas da Região, no Santuário de 
Fátima, presidida pelo Pe. Paulo Renato, SCE da Super-
Região, concelebrada pelos SCEs Idamor Jr, SCE da Região 
Norte II e da Equipe 41C; André Teles, da Equipe 12B; 
Giovanni Incampo, da Equipe 04A e o primeiro SCE de 
Belém, em 1973; Ederaldo da Mata, das Equipes 08B e 10C; 
Francisco Moraes, das Equipes 12 e 13 de Abaetetuba; e 
Diácono Pio, da Ana, (Equipe 03 de Abaetetuba), 
Acompanhante Espiritual da Equipe 14 e Casal Piloto da 
Equipe 08.
Para a igreja lotada de “camisas verdes”, ao final da Missa o 
CRSRB, Lu e Nelson, fez uma apresentação do Movimento 
no Brasil – somos 34% do Movimento mundial! E lembrou 
um casal brasileiro (d. Nancy e dr. Pedro) que escreveu uma 
carta a um padre francês (Pe. Caffarel) sobre um movimento 

de casais que ele liderava. “Só Deus explica essa ação, que 
nos permite estar hoje aqui em Belém, como equipistas, em 
busca da santidade, nem mais nem menos!”. 
Todos os membros do Colegiado se apresentaram. Um dos 
casais, Tatiana e Rubens, da Comunicação Externa, é 
paraense, radicado em Brasília, ele filho de Vera e Coimbra, 
equipistas já falecidos, que foram da atual Eq. 05B.
O Casal Responsável da Província Norte, Marilena e Jesus, 
cuja missão se encerra este ano, foi homenageado, 
recebendo uma cópia da imagem de N. S. de Nazaré.
Após a abençoada e linda Celebração aconteceu um 
momento de Convivência, com um show de músicas e 
danças regionais e um jantar.
Foi um magno encontro pela beleza e riqueza da Celebração, 
das manifestações dos membros da SRB e da Convivência, 
sob as bênçãos do Servo de Deus Henri Caffarel.

w w w . e n s n o r t e 2 . c o m . b r 

EDNA E SEBASTIÃO, O NOVO CASAL PROVINCIAL

Na Celebração com os equipistas em Belém: (1) Lu e Nelson entram com a imagem de N. S. de Nazaré. (2) Homenagem ao CRP 
Marilena e Jesus. (3) Lu e Nelson apresentam o Movimento e a SRB. (4) O Diácono Pio proclama o Evangelho.

    32

(Continuação da 1ª página)

O casal Edna e Sebastião, da Equipe 07 – N. S. de Guadalupe, 
Setor Castanhal, Região Norte II, deu o seu Sim a uma nova e 
destacada Missão nas Equipes de Nossa Senhora: a partir de 
agosto será o novo Casal Responsável da Província Norte, que 
abrange as Regiões Norte I, II e III, com Equipes nos Estados do 
Pará, Amazonas e Roraima, totalizando 224 Equipes, com 2.907 
membros.
 “Recebemos o chamado com serenidade, porque é um 
chamado para servir, com muito amor e humildade; uma Missão 
que será realizada com todos os irmãos da Província”, disse-nos 
Edna e Sebastião, que completou: “Pedimos as orações de 
todos os irmãos para exercermos esta Missão com sabedoria, 
bem discernindo em todos os momentos”.
O casal já foi Responsável do Setor Castanhal e da Região Norte 
II. Em 2015, no Vaticano, participou da reunião das ENS com o 
Papa Francisco.

O casal Fátima e Canêjo, que já exerceu a Missão de Casal 
Provincial, parabenizou “Edna e Sebastião, sua Equipe de base, 
seu Setor, sua Região e sua Província por mais este chamado de 
Deus nas ENS. Uma graça de Deus e um prêmio por sua 
pertença às ENS, Igreja de Jesus Cristo e de todos nós seus 
irmãos.”

SUPER-REGIÃO BRASIL REUNIU EM BELÉM

O atual CRPNorte, 
Marilena e Jesus, 
visitou no dia 02/05 
a Equipe N. S. de 
Guadalupe, para 
comunicar aos 
demais membros 
o Sim do casal ao 
chamado das ENS.

1 432

Notícias, orações, calendários, a estrutura da 

Região, os Setores, as Equipes, os equipistas. 

Tudo isso no site da Região Norte II. 

 AcesseVeja-se aqui.

www.ensnorte2.com.br



FALA O SETOR SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
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Sob a proclamação da Palavra de Deus – Jeremias 1,2-10 - 
fomos convidados a assumir a missão de Casal Responsável 
do Setor São Miguel do Guamá. Vivenciamos um misto de 
alegria e emoção, risos e lágrimas - pois tínhamos dito ao 
Senhor que fosse feita a Sua vontade e ali nas pessoas da Edna 
e Sebastião, o Senhor se manifestou dizendo dentre tantas 
coisas: ... antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia.  
Iniciamos a missão no EPNORTE, em Manaus, em 2017, e 
após, uma formação em Itaici – Indaiatuba-SP. Fomos então 
em direção às Equipes, aos casais, pela necessidade de 
melhor conhecer cada irmão e irmã equipista. 
O exercício da missão favoreceu para vivenciarmos a 
essência mística do Movimento: a ESPIRITUALIDADE 
CONJUGAL – pois aprendemos a conviver com a pessoa de 
Jesus Cristo nas mais simples coisas e em todos os momentos 
da nossa vida de casal. E assim procuramos revestir, associar, 
relacionar o movimento das Equipes de Nossa Senhora a 
esse sentimento de espiritualidade permanente na Igreja e no 

mundo. E nesse contexto de bem expressar e valorizar o 
caráter místico do Movimento, conseguimos com a ajuda e 
participação de todos, realizar os Retiros num local próprio 
pela localização e estrutura - favorecendo a realização desse 
PCE nesse ambiente que muito favoreceu o crescimento 
espiritual de cada um. As formações foram outras fontes 
seguras que permitiram momentos de grande aprendizado 
evangélico, reflexão e crescimento.
Já vivenciamos a expectativa do 
encerramento dessa missão – 
com a certeza que somos um 
casal muito mais espiritualizado, 
mais feliz, mais cristão – pela 
graça que Deus nos concedeu de 
servir os irmãos com o amor de 
Seu filho Jesus. 

Bazzy e Ailton
CRS S. Miguel do Guamá

As Equipes com mais de 10 anos de existência do Setor 
Capanema receberam, nos dias 30 e 31/03, a Formação 
Permanente “Encontro Novo Fôlego”. Participaram a 
Equipe 02, de Salinópolis, e as Equipes 03 a 08, de 
Capanema, presentes 32 casais (foto ao lado). 
Foram também comemorados os onze anos da chegada do 
Movimento a Capanema. 
A formação reflete sobre o caminho percorrido, a volta às 
origens e o despertar da Equipe para o Espírito Santo.
A Celebração Eucarística do sábado foi presidida pelo 
Padre Elias, da Diocese de Bragança, SCE da Equipe 01 de 
S. Miguel do Guamá; e no domingo a presidência coube ao 
Frei Augusto, SCE do Setor Capanema e das Equipes 13 e 
14.
O Padre Idamor, SCE da Região Norte II, fez uma palestra 
sobre a Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate” do 
Papa Francisco.

Foi um momento forte de oração, de celebração da unidade e 
pedagogia das ENS, de revisão e consolidação do conhecimento 
sobre o Movimento, em busca da santidade, por via da 
Espiritualidade Conjugal.

MISSÃO - TEMPO DE ALEGRIA EM APRENDER E SERVIR

UM NOVO FÔLEGO EM CAPANEMA

ACIMA: O Padre Idamor, em sua 
palestra sobre a Exortação 
Apostólica “Gaudete et Exsultate” 
do Papa Francisco.

ABAIXO: Os membros da Equipe 
F o r m a d o r a  c o m  o  C a s a l 
Provincial, Marilena e Jesus e o 
Casal Regional Norte II, Edilene e 
Edson.

ABAIXO: Os casais com mais 
tempo de Matrimônio, Yolanda e 
Gentil, Terezinha e Osmar, foram 
homenageados com uma dança 
muito bonita e uma lembrança.
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ENS EM FOCO
Eq. 01 N. S. Aparecida – Salinópolis (Setor Capanema)

Es ta  Equ ipe  fo i  l ançada  em 
26/02/1993 pelo padre Wagner 
Fernandes, à época Pároco na 
cidade. Teve início com sete casais: 
Georgina e Cícero, Maria do Céu e 
Martinho, Maria Lúcia e Raimundo 
Nonato (já saiu), Nazaré e Wilson, 
Teca e Jorge (já saiu), Terezinha e 
Eduardo. Com essa formação 
permanecerá por muitos anos.
Nessa época a Equipe pertencia ao 
Setor Pará-Nordeste, hoje Setor 
Castanhal. A Equipe teve como 
Conselheiros Espirituais os Padres Wagner Fernandes, 
Abrão, Maia, Roberto, Edimilson, Irmã Rita e Pe. Victor Maria, 
atual SCE.

Durante esses anos a Equipe passou 
por muitas dificuldades, como a 
distância do Setor, nos primeiros 
anos; mas também por muitas 
alegrias, com o nascimento dos filhos 
e agora os netos e, especialmente, a 
alegria de pertencer as ENS, sempre 
unida e lutando pela expansão do 
Movimento.
A Equipe conta ainda com quatro 
casais da primeira formação. Com 
uma repilotagem entraram mais dois 
casais e agora a Equipe está assim: 

Georgina e Cícero, Maria do Céu e Martinho, Nayana e 
Maurício, Nazaré e Wilson, Nilvete e Ronaldo, Terezinha e 
Eduardo.

MENSAGEM DO CASAL PROVINCIAL NORTE
Após cinco anos de intensa missão por toda a imensa 
Província Norte das ENS, que tem Equipes nos Estados do 
Amazonas, Pará e Roraima, o casal Marilena e Jesus, de 
Santarém (Região Norte III), chega ao término de sua missão 
como CRP. Em agosto passa a Responsabilidade ao casal Edna 
e Sebastião, de Castanhal (Região Norte II). Casal sempre 
presente nos eventos, Marilena e Jesus mostrou profunda 
dedicação e zelo pelas coisas do Movimento, vencendo todo 
tipo de dificuldade para estar junto aos irmãos equipistas, de 
Boa Vista a Abaetetuba, de Parintins a Capitão Poço, de 
Salinópolis a Itacoatiara, etc. etc. São 224 Equipes com quase 
3 mil membros. 
Eles nos deixam esta Mensagem:

Queridos irmãos equipistas da Região Norte II. 
Estamos finalizando em agosto de 2019 o nosso tempo de 
missão como Casal Responsável da Província Norte. 
A Província Norte é composta de três Regiões, 18 Setores, e 
uma expansão em Porto Velho, Rondônia, Estado onde não 
havia Equipes de Nossa Senhora. 
Nessa grande Província, tivemos oportunidade de ir a cada 
lugar onde existem Equipes, conhecer, levar formação, servir 
e amar cada casal. A Região Norte II é composta de sete 
Setores e uma nova expansão em Tucuruí, onde temos três 
grupos de Experiência Comunitária em andamento. Uma 

Região em crescimento, com qualidade e responsabilidade. 
Somos muito agradecidos a todos os casais equipistas que 
durante o tempo de nossa missão, com seu amor, seu 
carinho, apoio, e acolhida calorosa nos ajudaram a realizar e 
conduzir nossa missão. Agradecemos ao colegiado da 
Província Norte, os casais Regionais Norte I, II, III, e os seus 
Conselheiros Espirituais, que foram companheiros de 
caminhada. Graças a essa equipe maravilhosa, foi possível 
realizar o que era proposto a cada ano pela Super Região 
Brasil. Não fizemos nada sozinhos, sempre encontramos 
casais e Conselheiros disponíveis, que sempre nos apoiaram 
e foram a alegria em nossos corações. Que Deus os abençoe 
e que fortaleçam sempre mais o espírito de pertença de cada 
um de vocês ao Movimento. Muito obrigado por tudo 
queridos amigos, um grande abraço.
Deus seja 
louvado! 
Magnificat!

Marilena e 
Jesus 

CRP NORTE

Marilena e Jesus

Um casal da Região Norte II assina agora, todos os meses, uma 
“bandeira” na Carta Mensal, veiculo de divulgação das ENS no 
Brasil, conhecido como “a seiva do Movimento”. O casal Rita e 
Fernando, da Equipe 05B – N. S. de Guadalupe, Belém, 
também responsável por este informativo Por em Comum e 
pelo site da Região, atendeu ao chamado do Casal Responsável 

da Carta Mensal, Débora e Marquinho, para ser colaborador 
regular dessa revista e, desde março, escreve sobre “A Palavra 
do Papa”, comentando um pronunciamento de S.S. o Papa 
Francisco e fazendo um paralelo com as Equipes de Nossa 
Senhora. A Carta Mensal é distribuída a todos os equipistas do 
Brasil, com tiragem de 28.500 exemplares por mês.

COLABORADOR DA REGIÃO NA CARTA MENSAL
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NOSSO PRIMEIRO RETIROTESTEMUNHO

Amados irmãos, com o coração exultante de 
alegria e humildade, partilhamos nosso primeiro 
Retiro como Equipistas, o sentimento que ecoa é 
GRATIDÃO. 
Nestes dias experimentamos um verdadeiro 
Kairós, um momento de Graça e de intensa 
espiritualidade, onde tivemos a oportunidade de 
sair da correria do cotidiano para ouvir a voz de 
Deus, que nos falava individualmente e em casal, 
no silêncio, na meditação e no recolhimento de 
nossas orações. Norteados pelo tema “Eis aqui a 
serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua 
palavra” (Lc 1,38), e com a pregação do nosso SCE 
Pe. Silvestre Paulo com seus ensinamentos e conselhos, 
buscamos ouvir no silêncio de nossos corações a voz de Deus, 
que por meio de seus ensinamentos nos convida a viver 
segundo sua palavra.

Durante essa caminhada tivemos tantas pessoas 
envolvidas, casais equipistas que fizeram essa 
“ponte” para chegarmos até aqui, desde o curso 
de noivos, o convite para Experiência 
Comunitária, até o momento de nos tornarmos 
integrantes das Equipes de Nossa Senhora. Somos 
gratos pela oportunidade de crescermos na Fé 
como pessoas, como casal e como equipistas, 
saímos recarregados em nossa Fé e caminhada, 
reconhecendo a importância de todos os anos 
dedicarmos esse momento a sós com Deus.
Desejamos que muitos casais desse belo 
Movimento possam oportunizar nas suas vidas, 

esse momento tão especial e gratificante que o Retiro nos 
proporciona.

Elizia e Rafael
Equipe 21 – N. S. de Fátima – Castanhal.

COORDENADOR DE EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA

TESTEMUNHO

A Experiência Comunitária que é um instrumento de 
evangelização, escolhe o coordenador através da vivência e o 
conhecimento acumulados pelos casais das Equipes de Nossa 
Senhora quanto à vida cristã conjugal, familiar e em 
comunidade, além da formação apropriada. Foi dentro desse 
critério e pela ação do Espírito Santo que fomos escolhidos para 
coordenar um grupo de Experiência Comunitária. Revivemos 
nossa trajetória quando entramos nas Equipes.
É muito prazeroso ver a evolução dos casais a cada reunião.  
Vê-los tomar consciência que a vida conjugal fica mais fácil 
quando colocamos Jesus Cristo como centro de nossas vidas. 
No encontro “A história de um casamento” levamos um 
sacerdote para fazer a renovação do rito sacramental, é um 

momento de muita emoção e alegria para todos nós.
As dinâmicas utilizadas ajudam a entender os temas estudados e 
fazem com que os casais façam reflexões profundas que os 
levam a fazer mudanças em relação a seu cônjuge. Os belos 
testemunhos que escutamos deles a cada reunião é 
surpreendente. Já tivemos casais falando que iniciaram as 
orações diárias entre eles envolvendo inclusive os filhos. 
Incentivamos os casais na ajuda mútua e a se tornarem uma 
verdadeira família rezando uns pelos outros e dando força nos 
momentos difíceis que alguns estão passando.

Alda e Hélio
Equipe 12A – N. S. Desatadora dos Nós

Na Missa mensal de Maio, na véspera do Dia das 
Mães, foi anunciado o nome da Mãe Equipista do 
Ano em Belém. E a escolha não poderia ter sido 
mais justa: Vera Regina, como a chama, 
carinhosamente, o Roberto. Eles são da Equipe 06B 

– N. S. Escudo da Fé.
Além de seus filhos biológicos a Vera tem muitos “filhos espirituais” 
espalhados pelo Movimento na Região Norte II, pois o casal Vera e Roberto já 
pilotou um sem número de Equipes. A dedicação ímpar, o zelo com tudo que 
se relaciona com as ENS, a presença constante nos eventos, os faz um casal 
respeitado e amado na comunidade equipista de Belém. E, no ano passado, 
eles completaram 30 anos de pertença às Equipes. Entenda-se pertença como 
compromisso, integração, missionariedade, serviço, amor ao Movimento e 
aos irmãos que o formam – tanto dentro como fora de sua Equipe.

VERA, DO ROBERTO
MÃE EQUIPISTA DO ANO EM BELÉM

Vera e Roberto com os membros de sua Equipe

presentes à Missa.



O mês de abril foi muito fecundo e importante para a CNSE, 
marcado por eventos que trouxeram avanços significativos de 
visibilidade e expansão da Comunidade.
Primeiro participamos de uma entrevista na Rádio e Portal 
Nazaré, em seguida na TV Nazaré, para apresentar a 
Comunidade e mostrar a sua importância no trabalho de 
evangelização da Igreja em Belém, assim como o papel que 
exerce na vida de viúvas, viúvos e pessoas sós.
Em seguida festejamos, no dia 26/04 a nossa Patrona “Nossa 
Senhora da Esperança” com uma grande celebração 
Eucarística, na Basílica de N. S. de Nazaré presidida pelo 
Conselheiro Espiritual da Região, Côn. Roberto Cavalli Jr. a 
qual foi transmitida pela TV Nazaré (foto ao lado).
O outro evento importante foi a execução do projeto de 
expansão das CNSE, denominado “Encontro de Novas 
Participantes”, realizado no auditório da Igreja da Sé, com a 
presença de 23 novas participantes, onde foi possível criarmos 

mais dois grupos.
Louvamos a Deus por esses belos momentos e agradecemos a 
todos que contribuíram para o êxito dessa missão.
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Um dia, quando formos chamados ao 
Senhor, entenderemos os porquês do 
momento de chamada de cada um de nós. 
Por enquanto, diante da ida para a Casa do 
Senhor, de cada um dos nossos, daqueles 
que queremos bem, daqueles que amamos, 
resta-nos chorar, sofrer a separação, 
cultivar a saudade, sentir a ausência. Mas 
acima de tudo, ficamos com a Esperança, a 
Segurança na Vida Plena, diante do 
esplendor e da magnificência de Deus, que 
nós, cristãos, um dia alcançaremos!
Orlando, da Elaene
Tudo isso passou pela mente e pelo coração 
dos amigos do Orlando, da Elaene, Equipe 
08B – N. S. da Paz, que o Senhor chamou 
em 09/03/2019, após 43 anos de vida 
conjugal e 21 anos de vida de Equipe – onde 
tiveram participação ativa, com missões 
diversas, sendo nesse momento, Casal 
Comunicação do Setor B. Após prová-lo 
com o sofrimento da doença, o Senhor 
proporcionou-lhe a oportunidade de 
participar, com sua Equipe completa, da 
Reunião Celebrativa dos 80 anos das ENS, 
em 25/02, chamando-o na semana seguinte.
Gil, da Lúcia
Em 9 de abril Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro recebeu para  a vida eterna seu 
filho Gil (Gilvane), da Lúcia, para apresentá-
lo ao Seu Benditíssimo Filho Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Ele era integrante da Equipe 05 
N. S. do Perpétuo Socorro, do Setor São 
Miguel do Guamá. O casal faz parte das 
Equipes de Nossa Senhora desde fevereiro 
de 2006 e agora, junto ao Padre Caffarel, ele 
reza pela salvação de todos.

O SENHOR CHAMOU

COMUNIDADES NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Eunice e Lúcio
Casal Coordenador Regional

NOVAS EJNS EM BELÉM

Permanece em expansão o movimento 
das EJNS – Equipes de Jovens de Nossa 
Senhora nesta Região. A mais nova é a 
Equipe N. S. Aparecida, que concluiu a 
Pilotagem em abril, sendo o lançamento 
na Missa Mensal das ENS de maio. Na 

foto acima, a galera EJNS - os novos e os 
que os recepcionaram  na Missa.
E mais: está sendo iniciada a Pilotagem de 
mais uma Equipe em Belém! o que enche 
de alegria todos os participantes do Setor 
Belém deste Movimento de juventude na 
Igreja, porque tantos jovens estão se 
interessando em buscar Jesus pela via do 
carisma e da pedagogia criada pelo Pe. 
Caffarel para as Equipes de Nossa 
Senhora.
Caso você queira fazer parte ou conheça 
um jovem que tem vontade de conhecer 
este vitorioso Movimento, basta entrar 
em contato, através das redes sociais, 
Facebook: EJNS Belém e Instagram: 
@ejnsbelem

O  E n c o n t r o 
Nacional para 
N o v o s 
Responsáve is 
destina-se aos 
C a s a i s 
Responsáve is  
d e  R e g i ã o  e 
Setor, que estão 
i n i c i a n d o  a 
Missão. É anual, organizado pela Super-Região Brasil. 
Este ano, da Região Norte II, foram a Itaici para o ENNR 
Dedê e Erick, Castanhal, Vera e Osmaldo, Capanema 
para quem “o encontro é uma formação maravilhosa, 
onde enriquecemos o nosso conhecimento em relação 
ao Movimento” e Domingas e Pedro, Abaetetuba, que 
identificou ali uma oportunidade para “que possamos 
servir nossos irmãos amando mais!”

FORMAÇÃO NACIONAL



EQUIPES DE NOSSA SENHORA
Movimento de Espiritualidade Conjugal - Província Norte - Região Norte II

www.ensnorte2.com.br
Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Edilene e Edson. Setores: A - Maria Amélia e Roberto; B - Bené e Nilson; 

C - Georgina e Laércio; Castanhal - Dedê e Erick ; São Miguel do Guamá - Bazzy e Ailton; Capanema - Vera e Osmaldo; 
Abaetetuba - Domingas e Pedro .

Por em comum – Informativo da Região Norte II – Casal Responsável: Rita e Fernando  
Jornalista Responsável: Fernando Jares Martins (Registro MTb Nº1052) 

Por em comum

A Equipe Nossa Senhora do Socorro
Não é 8 e nem 80.
Sobe duna, desce morro
Com a Palavra e Oração, o Senhor 
Deus a sustenta.

O Edir já chega calado
Foi a Vera que brigou.
A Socorro olha pro lado
E diz para o seu amado
A tua hora chegou!

Idalberto não perde tempo
Busca um novo alento
Na Oração de Abertura
Que consagra todo o evento!
E a Reunião sai a contento.

É o Senhor que está presente
O Conselheiro Espiritual
Traz o fermento almejado
O Roque da Márcia, os pasteizinhos 
pra gente.

Pra animar a Equipe
Chega o Amarildo e a Onecy
Com sua fé em Deus e Maria
Tudo logo se diferencia.

Paula e Anderson, com suas 
preciosas
Trazem mensagens grandiosas
O seu testemunho de vida
Na Partilha dá ânimo e guarida.

A Yolanda e o Gentil
Nos bastidores a orar
Pelos casais equipistas
Para sempre prosperar.

Os Pontos Concretos de Esforço
São muito especiais
Têm levantado a Equipe
Tirando os casais da rotina
Fazendo os diferenciais.

UMA EQUIPE EM POESIA

❤  60 anos  ❤
Lourdes e Ivens
Eq. 12 Setor A – 06/06

❤  50 anos  ❤
Fátima e Airton
Eq. 06 Setor A – 26/04
Rita e Sérgio
Eq. 02 Setor C – 15/05
Sidneia e Edilson
Eq. 09 Setor A – 21/06

❤  40 anos  ❤
Cândida e Admilson
Eq. 01 Setor B – 26/05
Rosângela e Ivan
Eq. 05 Setor A – 30/06

❤  25 anos  ❤
Micheline e Sérgio
Eq. 13 Setor A – 11/06
Neia e Canela
Eq. 02 Setor S.Miguel do Guamá– 27/04
Rosiany e Júnior
Eq. 42 Setor S.Miguel do Guamá– 04/04

EQUIPE 25 anos
Eq. 09 Setor B
Nossa Senhora das Graças – 20/04

JUBILEUS!

Vejam quantos casais celebram nestes meses
 25, 40, 50 e até 60 anos de Matrimônio! 

E uma Equipe, 25 anos! Louvado seja Deus!

N. S. do Socorro

Em uma das dinâmicas do Encontro Novo Fôlego, 30 e 31/03, em Capanema, a Equipe 
02- N.S. do Socorro, de Salinas, apresentou uma poesia que fez o maior sucesso... e veio 
parar neste Informativo!

CASAL INFORMADOR EM 
CAPITÃO POÇO

O Setor São Miguel do Guamá realizou uma Formação de Casal 
Informador para equipistas de Capitão Poço, em 04/05/2019, 
ministrada pelo CRPNorte, Marilena e Jesus, que pela primeira vez 
visitou esta cidade, tornando o encontro inesquecível. Participaram 
21 casais. Após a formação, presentes o CRS Bazzy e Ailton e 
integrantes do Setor, foi realizada alegre e saudável convivência.

Foi apresentada na Missa Mensal de maio uma nova Equipe em Belém: Equipe 17A, Nossa 
Senhora da Sabedoria. Integrando o Setor A, a Equipe é resultante de uma Experiência 
Comunitária iniciada em 2018, sendo Coordenador o casal Sílvia e Fábio (Eq 13A). Foi 
lançada em 30/04/2019, tendo como Casal Piloto Micheline e Sérgio (Eq 13A) e como SCE 
o Frei Arilson (dos Capuchinhos).
Formam a Equipe os casais Brenda e Bruno, Cintia e Roberto, Maria e Canindé, Marília e 
Renan, Renata e Marcelo, Susy e Sandro, Tais e João Paulo.

NOVA EQUIPE EM BELÉM 
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