
Queridos Casais Equipistas, Paz e Bem

Outubro nos trouxe grandes festividades, em Belém, o Círio 
de N. S. de Nazaré, quando o povo paraense dedica um 
profundo sentimento de amor e gratidão à Virgem de 
Nazaré. Mês também de N. S. da Conceição Aparecida, 
padroeira do Brasil, a quem pedimos sua intercessão pelo 
nosso Movimento. Este mês nos trouxe uma tarefa 
importantíssima para o Movimento: o discernimento para 
escolha dos novos Casais Responsáveis de Equipe, para 
assumirem não uma missão e sim um chamado de Deus, pois 
foram escolhidos sob a inspiração do Espírito Santo. A eles 
cabe o dever de zelar, animar e alegrar suas Equipes na 
caminhada para Deus. Novembro é o mês de balanço nas 
ENS! Oportunidade de rever a vida da Equipe de forma 
amadurecida e fraterna, como diz o Pe. Caffarel. 
Oportunidade de refletirmos sobre os desafios que iremos 
enfrentar na missão – temos uma única saída, nos capacitar 
para as novas travessias em águas mais profundas, na certeza 
que podemos aprender cada vez mais a servir e reconciliar-

nos no caminho da santidade. Ainda estamos vivendo um 
período de instabil idade imposta pela pandemia, 
circunstância essa que nos pede que sejamos mais atenciosos 
não só com equipistas, mas também com os irmãos mais 
carentes, para enfrentarmos essas adversidades. Estamos 
nos aproximando do Natal, a festa do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos leva a olhar aos nossos irmãos e 
irmãs mais carentes e 
descobrirmos que o 
próprio Senhor está 
presente neles. E que 
eles esperam de nós um 
gesto semelhante ao dos 
pastores de Belém. Que 
no coração de cada 
homem e mulher, nasça 
novamente a esperança.
FELIZ NATAL. Abraço 
Fraterno

A v i t a l i dade  e  
unidade das ENS 
e m  t o d a  a  
Amazônia, mesmo 
sob as dificuldades 
dos tempos de 
pandemia, ficou 
clara durante a 
r e a l i z a ç ã o  d o  
Encontro Remoto 
do Colég io  da  
Província Norte – 
EPNORTE/2021 
(22 a 24/10), que teve base física em Belém (Monte Tabor). 
Participaram os Casais Responsáveis dos 20 Setores que 

formam a Província 
Norte, espalhados 
em quatro Estados 
da Região, sendo 
empossados oito 
novos CRS. Daqui 
d a  N o r t e  I I  
r e c e b e r a m  a  
missão os novos 
CRS de Abaetetuba 
e de Castanhal. Na 
ilustração ao lado, 
tela com muitos 

participantes do virtual EPNORTE/2021.
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EPNORTE
A VITALIDADE DAS ENS NA AMAZÔNIA

Bené e Nilson - CRR Norte II
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Pe. Adilson de Almeida Santos, SJ 
SCE Setor A - Belém e das Equipes 05A, 06A e 09A

Leia mais na página 03
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Chegamos à derradeira 
edição de 2021. Mais um 
ano está sendo vencido na 
caminhada dos equipistas 
rumo à santidade, objetivo 
a que se destina todo o 
esforço e as ações aqui 
relatadas. “Nem mais nem 
menos”, como quer o 
Padre Caffarel, nosso 
fundador.
Há muitas edições não 
vivíamos a felicidade de 
não ter nenhum registro 
de “Volta ao Pai”! É bom 
voltar ao Pai, vivemos para 
isso, mas é triste perder 
entes queridos! Por meses 
vivemos, o desafio desta 
Obra de Misericórdia, 
“enterrar” os mortos, 
vítimas da pandemia ou 
não. Renovamos nossas 
orações, para que os que 
nos antecederam na volta 
ao Pai, vivam as delícias do 
Paraíso e roguem por nós.
A segu ir  reg is tramos 
momentos de vitalidade 
de nosso Movimento, 
acompanhando e incenti-
vando a história das ENS. 
Reflexões e testemunhos 
partilham conosco como é 
viver esta caminhada.
Circulando por todo o 
Pará equipista, a cada 
edição destacamos um 
Setor com a mensagem de 
seu CRS – nesta é um dos 
mais novos, Capitão Poço, 
na pág. 04. Destacamos 
sempre uma “ENS em 
Foco”, e desta feita é a 02 – 
N. S. do Socorro, de 
Salinópolis, na pág. 06.
O fim do ano se aproxima, 
tempo de vivermos o 
(re)Nascimento de Cristo 
em nossos corações, em 
nossas Equipes, em nossas 
famílias. Desde já, FELIZ 
NATAL para todos.

Editorial

MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE
   

Padre Adilson de Almeida Santos, SJ  
SCE Setor A e das Equipes 05A, 06A e 09A

O mistério de Cristo 
que  vem:  Pa l a v r a s 
chaves do Advento são 
espera e esperança, 
vigilância e acolhimento. 
Vig iar  na espera de 
Cristo é uma atitude 
semelhante à da espera 
de um amigo ou de um 
noivo (por parte da 
noiva). Devemos ter 

para trás os nossos olhares, para concentrá-los 
sobre o passado, e assim orientamos para 
frente, para o futuro. Presente como por um 
instante no meio de nós, o Messias se deixou ver 
e tocar, somente para perder-se de novo, mais 
luminoso e inefável do que nunca, no abismo 
insondável do futuro.

Advento – tempo da Igreja missionária e 
peregrina: A proclamação das profecias e do 
seu cumprimento nos pode levar a ver a nossa 
situação atual como se o Messias ainda não 
tivesse vindo. E tal visão não é errada porque, 
Ele veio, mas também ainda há de vir. Assim o 
Advento é um tempo de real espera da vinda do 
Senhor para nós. Podemos rezar com os justos 
d o  A n t i g o  Te s t a m e n t o  e  e s p e r a r  o 
cumprimento das profecias. O Advento nos 
ajuda a renovar nosso fervor missionário de 
anunciadores do Reino messiânico ao mundo 
inteiro, reino de amor, de justiça e de paz, do 
qual o Natal se mostra como primícias e uma 
garantia preciosíssima. 
Advento quer dizer que o Senhor vem. Mas Ele 
chega somente à medida em que O esperamos 
e nos abrimos para Ele.

Rita e Fernando

TESTEMUNHO
PCE: ORAÇÃO CONJUGAL

Louvamos e agradecemos a Deus pela 
oportunidade de fazer parte dessa família tão 
maravilhosa quer são as Equipes de Nossa 
Senhora; nosso conselheiro Frei Manoel sempre 
nos fala que isso é uma benção em nossas vidas 
– como seria maravilhoso que outros casais 
pudessem viver tudo que vivemos dentro do 
nos so  Mov imento .  Temos  f o rmações 
maravilhosas e, dentro do mesmo, os nossos 
PCEs que são de muita importância para o casal. 
A Oração Conjugal não é fácil de ser colocada 
em prática por ser algo que nos aproxima de 
Deus, mas temos que nos esforçar para que 
consigamos pois, muitas das vezes, inventamos 
desculpas e não vivenciamos a mesma como 
pede o Movimento, o casal junto, mas às vezes 
fazemos separados. Não podemos deixar que 
isso aconteça! Temos que perseverar e vivenciar 
a Oração Conjugal, em casal, e também em 
família. É nela que o casal, através da Escuta da 
Palavra e ação do Espírito Santo tem um 
verdadeiro encontro com Deus; a partir dela 
vamos conseguir melhor viver a Espiritualidade 
Conjugal.
Nós equipistas, temos que perseverar para viver 
os PCEs, que só vêm engrandecer nossa vida 

matrimonial.
“O padre Caffarel teve a intuição profética de 
dar muita importância à oração conjugal; outros 
movimentos da Igreja encorajam a oração em 
f a m í l i a ,  m a s  r a r a m e n t e  a  o r a ç ã o 
especificamente entre os esposos, que juntos 
escutem a Cristo. Para escutar Cristo, podem 
começar a sua oração pela leitura da Bíblia, para 
em seguida, meditar e, então, somente após 
terem escutado e compreendido, podem falar 
com Deus, falar-Lhe espontaneamente, expor-
Lhe os seus pensamentos e os seus sentimentos 
com a simplicidade de uma criança” (Cf. 
“Oração Conjugal”, https://equipes-notre-
dame.com/sites/default/files/oracion_conyugal
_portugues_x_9.pdf  nas págs. 4 e 5).

A ESPIRITUALIDADE DO ADVENTO

Sirley e Welligton
Eq. 05 N. S. Auxiliadora - Setor Capanema

A VOLTA DOS RETIROS!
Um Retiro de Casais, neste mês de novembro, marca o 
retorno da prática deste PCE em Belém, após quase dois anos 
sem realização, por causa da pandemia. Será na Casa de Retiro 
"Monte Tabor", que está operando respeitando todos os 
protocolos de segurança.
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Os Casais Responsáveis pelos 20 Setores, 3 Regiões e da 
Província Norte participaram do Encontro Remoto do 
Colégio da Província Norte – EPNORTE/2021, no final de 
semana de 22 a 24/10. As Equipes de Nossa Senhora estão 
espalhadas em quatro Estados da Amazônia (Amazonas, 
Pará, Roraima e Rondônia), totalizando 246 Equipes em 
cidades que vão de Porto Velho a Salinópolis, de Boa Vista a 
Tucuruí, incluindo Manaus, Belém e Santarém. São 3.171 
membros, incluindo casais, viúvas e viúvos, Sacerdotes e 
Acompanhadores Espirituais (Diáconos, Religiosas e 
Religiosos).
Este Encontro da Unidade de nosso Movimento teve a 
participação do Casal Responsável da Província, Edna e 
Sebastião, dos Responsáveis das Regiões, Concinha e 
Gláucio (Norte I), Bené e Nilson (Norte II) e Zuíla e 
Valdson (Norte III), de 20 Casais Responsáveis de Setores e 
seis SCEs.
No evento aconteceu a Celebração do Envio em missão 
dos novos CRS da Província. Aqui na Região Norte II foram 
Ana e Nildo, do Setor Castanhal e Maria José e Júlio, do 
Setor Abaetetuba, que substituem casais que completaram 
seu tempo de três anos de missão.
O EPNORTE teve alguns convidados especiais (virtuais), 
como o Casal Responsável pela Super-Região Brasil, Lu e 
Nelson, que apresentou as 
O r i e n t a ç õ e s  d o 
Movimento para o ano de 
2 0 2 2 ;  o  S a c e r d o t e 
Conselheiro Espiritual da 
S u p e r - R e g i ã o ,  D o m 
Moac i r  Aran tes ,  que 
explicou o Tema de Estudo 
para 2022 e ainda fez uma 
palestra interrelacionando 
a Carta Apostólica Amoris 
Laetitia do Papa Francisco 
e o carisma das ENS.
Esta formação vai ser 
transmitida aos Casais 
Responsáveis de Equipe, 
nos EACREs, realizados 
por todos os Setores, e 
estes a levam às respectivas 
Equipes de Base. Os Casais 
Ligação fazem a mesma 
apresentação a todos os 
equipistas, de todas as 
Equipes, celebrando a 
unidade do Movimento. 
São as mesmas orientações 
e formações emanadas da 
ERI (Equipe Responsável 
Internacional), seguindo o tema aprovado no Encontro 
Internacional de Fátima (2018) para os seis anos seguintes.
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AMAZÔNIA CELEBRA A UNIDADE DO MOVIMENTO
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FOTOS ACIMA: A posse dos novos CRS Abaetetuba e Castanhal. 
Maria José e Jorge (Abaetetuba) em um testemunho sobre a vida equipista. 
Bené e Nilson dão boas-vindas aos participantes. 
A Equipe da Província que atuou na base do EPNORTE



Termos aceitado o desafio de ser o 
primeiro Casal Responsável do Setor 
Capitão Poço foi, por excelência, 
desafiador, pois além dos nossos 
trabalhos, veio também o início de uma 
graduação, que sabemos ser um 
período muito complicado, muitas 
disciplinas e pelo fato de estudar em 
Belém, tendo que passar a semana 
ausente de Capitão Poço. Início de 
Setor, Setor novo nascendo, podemos 
d i z e r,  e m  n o s s a s  m ã o s ,  m a s 
acreditamos sempre na Providência 
Divina e na intercessão de Maria nossa 
Mãe Santíssima. Por isso dissemos 
nosso Sim, e nos colocamos em 

oração, pedindo discernimento e 
sabedoria para o cumprimento da 
missão – sabemos que Deus nos dá 
somente o fardo que podemos 
carregar; continuamos com muita fé, e 
com a ajuda da Equipe de Setor e das 
demais Equipes. Estamos entrando no 
segundo ano de Missão, neste tempo de 
pandemia, onde o contato físico foi 
substituído pelo contato virtual, 
formações em sua maioria estão 
acontecendo on-line e vamos nos 
reinventado, sempre buscando apoio 
na Santa Eucaristia e na Oração, para 
termos capacidade e fortaleza para 
concluirmos esse desafio que, sabemos, 

foi enviado para nós por Deus. Estamos 
c o n h e c e n d o  a  c a d a  d i a  n o s s o 
Movimento,  procurando ler  os 
documentos e livros que nos oferece, 
pois sabemos que só amamos o que 
conhecemo
s, para que o 
S e n h o r 
c o n t i n u e 
f a z e n d o 
e m  n ó s 
maravilhas!

Pág. 04
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D o  d i a  1 0  a  1 8  d e  s e t e m b r o , 
vivenciamos momentos bonitos e 
comoventes. Em cada dia do novenário, 
tivemos momentos de pura paz nas 
palavras do Padre Caffarel, com um 
novo ensinamento e um novo alicerce.
Os momentos que nos tocaram foram: 
testemunho do casal Cirlene e João 
Marcos, que estão casados há 31 anos, 
tem duas filhas e, apesar da situação que 
vivem, com a saúde debilitada do João 
Marcos, o amor prevalece;
também “Quando a morte prova o 
Casal” (O amor é mais forte que a 
morte), são tocantes as palavras 
“Procura fazer compreender que 
somos todos um grupo a caminho da 
Santidade” (Viemos de Deus e para 
D e u s  Va m o s ) ;  V i m o s  t a m b é m 

“ P r e s e n ç a  a  D e u s  n a  O r a ç ã o 
quotidiana” que nos ensina que viver a 
nossa Oração é rezar a nossa vida, se 
Cristo está vivo em si, também 
está orando. Deixemos que a 
Oração se apodere de nós casais e 
nos arraste para o Pai, porque 
para Cristo, viver é Orar; no 6º 
dia de Novena, “Presença de 
Deus na Oração interior”, feita 
pelo Padre Caffarel, que começa 
“Ó tu que moras no íntimo do 
meu coração...” – foi tão forte 
que adotamos como uma das 
nossas Orações diárias.
Enfim, o novenário nos instruiu 
para nossa aprendizagem de 
Casal Cristão rumo à Santidade.

VIVÊNCIA DA NOVENA PELO Pe. CAFFAREL
TESTEMUNHO

FALA O SETOR CAPITÃO POÇO

DESAFIANDO O DESAFIO

Larissa e Antonio
CRS-Capitão Poço

Jacinete e Artur Igreja
Eq. 13B – N. S. das Vitórias

NOVE DIAS 
DE BENÇÃOS

As Equipes de Nossa Senhora foram apresentadas na live «Carismas a 
Serviço das Famílias», da Pastoral Familiar nacional. O casal Lu e Nelson, 
Responsável da Super-Região Brasil e Dom Moacir Arantes, SCE da SRB, 
fizeram a apresentação de nosso Movimento e seu envolvimento com ações 
na família e trabalhos parceiros com a PF em todo o Brasil. Cada Província 
teve o testemunho de um casal. Izabela e João, da Equipe 05A, de Belém, 
Região Norte II, participou como representante da Província Norte.

ENS e a Pastoral Familiar



A formação de novos membros das Equipes de Nossa Senhora 
consta de diversas etapas e se conclui em um Encontro de 
Equipes Novas, onde são relembrados e confirmados pontos 
importantes da etapa de Pilotagem.
Dias 16 e 17/10 aconteceu, aqui na Norte II um EEN, on-line, 
inscritos 182 casais e três Acompanhantes Espirituais. 
Participaram equipistas de Abaetetuba, Belém, Capitão Poço, 
Castanhal, S. Francisco do Pará, S. Miguel do Guamá e Tucuruí.
O EEN é organizado por uma Equipe Formadora da Província 
Norte que, nesta Região, é formada pelos casais Bazzy e Ailton 
(CR) Ana e Nildo, Beth e Assis, Cris e Fábio, Maria Amélia e 
Roberto, Rosana e Evaldo, e o SCE Padre Cleber Yuri.

Este foi um dos primeiros EEN realizados 
no Brasil de forma virtual e o primeiro da 
Província Norte.
Os encontristas participaram de ricos 
momentos de oração, como Oração da 
Tarde, Oração da Manhã, Angelus, 
Adoração ao Santíssimo, Celebração 
E u c a r í s t i c a ,  C o m p r o m i s s o  e 
Acolhimento. Receberam a formação em 
cinco módulos (via Youtube), seguidos de 
reuniões de grupos (foram 13 grupos!) em 
salas virtuais (Google Meet). Participaram 
ainda de plenária, em que dirigentes do 

Movimento responderam a perguntas dos inscritos; e tiveram 
momentos de alegre animação.
O Casal Responsável pela Região Norte II, Bené e Nilson, ao 
final do EEN assim se manifestou: “Agradecemos a Deus pelos 
momentos de formação e aprendizado que todos receberam, 
mesmo que tenha sido de forma virtual. Estamos muito felizes, 
pois os objetivos foram alcançados. Magnificat!!”

Na foto acima a Equipe Formadora (ausentes o casal Ana e Nildo e o SCE), 
presentes ainda Edna e Sebastião, CRP-Norte; Pe. Isaias, SCER-NorteII; 
Bené e Nilson, CRR-NorteII. Abaixo, os Módulos apresentados e o Côn. 
Roberto fazendo a Oração da Manhã no sábado.

FORMAÇÃO PARA NOVOS EQUIPISTAS
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FORMAÇÃO EM MUTIRÃO
O Mutirão é uma formação equipista rica em informação e 
alegria. De forma leve e criativa são apresentados e 
desenvolvidos importantes temas das ENS. Recentemente 
foram realizados dois deles, em Setores de nossa Região:
S. MIGUEL DO GUAMÁ
Aconteceu no dia 26 de setembro, com a participação de 55 
casais, 01 viúva, o SCE da equipe 06, Padre Fernando e o Diácono 
Jose Otávio da equipe 09.
O evento foi encerrado com a Santa Missa.
CAPITÃO POÇO
O novíssimo Setor Capitão Poço já realizou o seu primeiro 
Mutirão, no dia 26 de setembro, com a participação de 31 casais, 
duas viúvas e um AE. Tema: Matrimônio, Sacramento de missão. 
Encerrado com a Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia. Setor Capitão Poço

Setor S. Miguel do Guamá
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ENS EM FOCO
Eq. 02 – N. S. do Socorro – Setor Salinópolis

A Equipe 02 Nossa Senhora do 
Socorro, hoje com 29 anos, tem o 
mesmo título da Padroeira de 
Salinópolis e foi implantada pelo 
Padre Wagner, em 1992. Começou 
por uma Experiência Comunitária, 
sendo o primeiro SCE o próprio 
padre Wagner, que era pároco da 
c i d a d e .  U m a  A c o m p a n h a n t e 
Espiritual sempre lembrada é a Irmã 
Quitéria hoje já falecida. A Equipe passou por períodos sem 
SCE ou AE. Com as entradas e saídas normais nas Equipes, 
perseveram ainda dois casais da Equipe original: Vera e Edir, 
Yolanda e Gentil. 
Por muitos anos esta Equipe fazia parte do Setor Pará-
Nordeste, com base em Castanhal, depois passou para o 

novo Setor Capanema, quando 
houve crescimento das ENS de duas 
para cinco. Hoje integra o novíssimo 
Setor Salinópolis.
Hoje a Equipe é formada pelos casais: 
Yolanda e Gentil, Vera e Edir, Oneci e 
Amarildo, Paula e Anderson, Socorro 
e Idalberto, Marcia e Antonio, 
Fernanda e Edson (em Pilotagem 
paralela). O Casal Responsável do 

Setor é desta Equipe e o Sacerdote Conselheiro Espiritual do 
Setor também é desta Equipe, o Padre Amós Pereira.
A Equipe entende que “Persistência por todos esses anos 
nunca faltou e, passando por este momento de pandemia, 
reuníamos virtualmente. Dificuldades, problemas de saúde, 
nunca contribuíram para o enfraquecimento desta Equipe. 

A experiência com Deus é algo que 
não podemos mensurar no tempo, ou 
traduzir por meio de palavras. 
Transcende à razão, mas é captada 
pelo coração humano na sutileza dos 
gestos, na simplicidade do cotidiano. 
Ainda assim, acabamos atribuindo-a 
“ao acaso” ou a uma feliz coincidência 
que  a  v ida  nos  p roporc iona . 
Entretanto, a Misericórdia de Deus 
cuida de todos os detalhes muito 
antes do que a nossa limitada razão 
possa atentar.
A experiência de ser CRE das Equipes 
de  Nossa  Senhora  nos  deu a 
oportunidade de usufruir desta dádiva 
que é servir aos irmãos, ao mesmo 

tempo que, nos aproximou como 
casal. A pandemia nos proporcionou: 
estimular a Equipe a se manter unida e 
conectada; fortalecer os laços, 
mesmo à distância; encorajar mesmo 
diante das perdas; transpor 
l im i tações  em re lação  à 
tecnologia em reuniões on-line.
Aos poucos, respeitando cada 
casal em sua individualidade, 
sempre contando com a 
cooperação de todos os 
envo lv idos  e  com mui ta 
oração, fomos vencendo todos 
os desafios. Uma experiência 
marcante não só para nós que, 
pela primeira vez, assumíamos 

a função, mas, também para nossos 
irmãos equipistas, que por já haverem 
passado pela experiência, puderam 
exercitar a empatia.

SER CRE PELA PRIMEIRA VEZ
TESTEMUNHO

Margarida e Orlei
Eq. 02C - N. S. Aparecida

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
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JUBILEUS! Neste trimestre seis casais comemoram suas bodas e duas Equipes seus Jubileus. A todos 
parabéns e nossas orações para que trilhem com fervor o caminho da santidade.

❤  25 anos  ❤
Adrianny e Renato

Eq. 20 Setor A – 19/10
Suely e José Maria

Eq. 03 Setor S. Mig.do Guamá – 14/12
Andreza e Walter

Eq. 12 Setor B – 21/12

❤  25 anos  ❤

Equipe 03 – N. S. do Rosário
Setor São Miguel do Guamá – 15/11

Equipe 06 – N. S. de Lourdes
Setor Castanhal – 15/11

Em 2019 a querida irmã Thérèse, viúva do Valente, da Eq. 02C – N. S. 
Aparecida, fez a sua Páscoa Pessoal e foi encontrar o seu amado.
Dedicada paroquiana de Santa Terezinha (era MECE e Catequista) ela 
ganhou uma homenagem especial do Mons. Marcelino: a exposição 
de Mantos de N. S. de Nazaré confeccionados por ela para a imagem 
da Paróquia, cada qual mais belo e artístico do que o outro (ao lado).
Thérèse e Valente foi casal de grande participação nas ENS. Foi o 
primeiro Casal Regional Norte, quando a Região abrangia toda a área 
da hoje Província Norte. Ela bordava maravilhosamente e preparou 
todos os mantos das imagens de N. S. de Nazaré oferecidas aos 
integrantes da Super-Região Brasil, quando esse Colegiado visitou 
Belém, em abril de 2007 (foto abaixo).

Nossa Equipe já tem alguns anos de caminhada, 
desenvolvendo sempre a missão de Casal Responsável com 
muito amor e dedicação. Lembro que nossa Equipe tinha uma 
missão de visitarmos os casais durante o mês, e isso foi por 
muito tempo um diferencial que marcou muito nossa 
trajetória. Vemos com muita importância a visita, o estar 
junto, se preocupar realmente com o nosso irmão de 
caminhada.
Temos certeza de que, a partir de nosso esforço, e ajuda dos 
casais da Equipe, de nosso Conselheiro, tudo dará certo, 
principalmente porque sabemos que uma Equipe que já tem 
uma grande caminhada – é a segunda Equipe mais antiga do 
Setor –, com altos e baixos, mas na certeza de que os que aqui 
estão, querem caminhar e ajudar a Equipe e outros casais a 

caminharem também.
Nestes dois anos, em que estivemos novamente na missão de 
animar nossos irmãos, tivemos um desafio maior ainda, por 
causa da pandemia. Não podíamos nos reunir; estar mais 
próximos uns dos outros se tornou muito mais difícil. Houve 
um desânimo, reuniões só on-line, que não é a mesma coisa 
que estarmos presentes. Mas foi 
necessário ser assim por algum 
tempo, para o bem de todos. Com 
muita oração e as graças a Deus está 
passando.

A EXPERIÊNCIA DE SER CRE 
TESTEMUNHO

Rose e Pedro 
Equipe 05 – N. S da Luz

Setor Castanhal

❤  40 anos  ❤
Maria José e Jorge

Eq. 01 Setor Abaetetuba – 07/11
Deusa e Tutu

Eq. 01 Setor S. Mig.do Guamá – 25/12
Graça e Waldemar

Eq. 03 Setor Capitão Poço – 28/12

Lembrando a Thérèse

Para contribuir com a manutenção dos Seminários N. 
S. Guadalupe e D. Oscar Romero o Setor Abaetetuba 
realizou em 11/09, ação solidária para arrecadação de 
bens. Participação de 101 casais e dois SCEs.

AÇÃO SOLIDÁRIA EM ABAETETUBA

Formação Ser Igreja, realizada pelo Setor Capanema, de forma 
presencial, pelo Frei Raimundo Manoel, em 23/09. Com a 
participação de 33 casais.

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

Por em comum

É incalculável a sabedoria de D. Nancy em trazer para o 
nosso país as Equipes de Nossa Senhora e criar, em seu 
bojo, as Comunidades Nossa Senhora da Esperança. A 
primeira, voltada ao desenvolvimento e crescimento da 
espiritualidade conjugal, e a segunda com olhar 
direcionado às viúvas e viúvos e posteriormente estendida 
às pessoas sós.
A exigência da Igreja sempre requer que as comunidades, 
pastorais e serviços se voltem, a partir da prática do 
Evangelho, a desempenharem papéis que tenham como 
foco o atendimento às exigências evangélicas, ou seja, 
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si 
mesmo. 
A convivência amigável das duas comunidades é um dizer 
sim a Cristo, por contribuir para o crescimento do Reino, 
através do carisma de cada uma. Ambas buscam uma 
interação espiritual e funcional, no sentido de fazer 
cumprir a vontade de D. Nancy e do Padre Caffarel, de 
fazer um paralelo entre a vida e a morte, evidenciando que 
o fortalecimento da vida conjugal leva, após a partida de um 
dos membros, à continuação da caminhada, pois conforme 
o Pe. Caffarel “o amor é mais forte que a morte” (cf. O 
Amor mais forte que a Morte, CNSE, 2013, pág.40).
Agradecemos a Deus pelo apoio que recebemos das ENS 
na nossa caminhada na CNSE, na certeza de que 
continuará o mesmo ao casal Gina e Laércio, que assumirá 
em 2022.

CNSE e ENS

DUAS COMUNIDADES E UM SÓ 
CORAÇÃO PARA AMAR E SERVIR

Érica e Márcio
Eq.08-N.S. da Piedade - S. Miguel do Guamá.

"Ser" ou "Não Ser"
Na nossa vida, temos muitas oportunidades. 

Umas, a gente pode até fracassar,
Mas outras, podemos sim, mudar a visão, 

Mudar as metas, mudar os objetivos, 
Mudar até mesmo as escolhas.

Uma hora dessas em nossa vida,
Chega a grande oportunidade 

De querermos crescer como pessoa e como casal. 
Chega a hora, de termos consciência, de que,

Aprender é igual a mudar,
É igual a ensinar e igual a crescer.
E essas mudanças só acontecem,

Se estivermos no processo, no caminho 
E no discernimento certo.
Vamos rever o nosso "Ser"?

Ser a chave para nossas mudanças,
Nossas atitudes, nossos receios e medos.

Ser testemunho, ser aprendiz, ser exemplo,
Ser ágil, ser luz, ser presente, ser humilde,

Ser bondoso, ser útil, ser herói...
Eu posso e você também pode, ser o que quiser.

Ser irresponsável, ser incrédulo, ser cruel, ser injusto.
Mas não queremos ser o que os outros querem,

Não queremos ser o que os outros nos julgam ser.
Queremos ser o que Deus quer. 
Deus nos molda com suas mãos, 

Deus nos molda com sua sabedoria.
Sejamos um ponto de partida em nosso lar,

Sejamos transparentes em nossa Equipe de Base,
Sejamos assíduos em nossos Pontos Concretos de Esforço,

Sejamos leitores da nossa Carta Mensal,
Sejamos fiéis a Deus e ao Pe. Caffarel, por tanto.

Tanto carisma, tanta espiritualidade,
Tantas formações, tantos ensinamentos, 

Tantos serviços já prestados,
Tantos testemunhos já vivenciados.

Por outro lado, o "Não Ser".
Não ser, um atraso na vida do seu cônjuge, 

Não ser, um escravo de suas mentiras, 
Não ser, um cego nas suas atitudes,

Não ser incompreensível, não ser injusto,
Não ser egoísta, não ser ausente, não ser desumano. 

Seja para você, o início de um recomeço.
Seja para seu cônjuge, o parceiro de todas as horas.
Seja para sua família, o alicerce do seu lar.
Seja para sua Equipe, o exemplo em quem confiar.
Seja para sua Igreja, a construção do amor ao próximo.
Não é fácil, pois muitas coisas são dolorosas.
Mas muitas, são encorajadoras.
Precisamos ser firmes e confiantes.
Pois, somos agraciados como equipistas. 
A todas as Nossas Senhoras, 
dai-nos a bênção.

Eunice e Lúcio
CNSE - Casal Coordenador Regional

Comunidades de Nossa Senhora da Esperança participaram da 
Vigília de Oração pelo Círio de Nossa Senhora de Nazaré/2021,
no horário de Vigília das ENS, sendo destacada a participação 
da Irmã Lúcia Câmara.
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