ENS
em foco

Boletim
Informativo
da Região Norte II
Nº

Queridos Amigos,

www.ensnorte2.com.br

Mensagem do CRR

Pertencer às Equipes de Nossa Senhora, caminhar
em companhia de Maria, nossa intercessora junto ao
Pai, sem dúvida é uma dádiva de Deus. Exercer
missões sempre nos coloca bem mais perto de todos
os segmentos que as compõem. Em nossa
caminhada, vamos sendo alimentados lenta e
gradativamente, com tantas maravilhas que nem as
percebemos, apenas as sentimos em nossas
atividades de cristãos. Ao encerrarmos mais uma
etapa em nossa vida de equipistas, sempre
agradecemos a Deus por tantas dádivas, solidificando
a vida a dois, a vida matrimonial e com isto,
participarmos com entusiasmo, dando valor ao
matrimônio, em nossas comunidades, sempre pelo
exemplo de que ele vale muito para a felicidade das
famílias, para as orientações dos jovens.
O nosso muito obrigado a todos os que participam
destes trabalhos. Há muita dedicação, empenho,
carinho, interesse em suas tarefas, tornando tudo
mais fácil, cada um cumprindo as suas “obrigações”.
Um destaque muito especial aos nossos Sacerdotes
Conselheiros Espirituais, sem os quais as Equipes não
poderiam caminhar. Tornam-se nossos amigos,
nossos conselheiros, partícipes de nossas famílias.
Um abraço especial a todos eles.
Fazer um balanço de nossas atividades é fundamental,
para que possamos avaliar os resultados de nossos
trabalhos. Sempre precisamos das opiniões de todos,
para que as necessárias correções possam ser feitas,
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no sentido de sempre beneficiar a todos,
indistintamente.
Nossa expansão tem sido feita, com muita dedicação
e empenho, sempre com o desejo de servir, de bradar
em altos sons, o valor do casamento cristão e da
família. Há muitas dificuldades, mas todas são
suplantadas. Continuemos a buscar e aplicar os meios
que nosso Movimento nos proporciona e, assim,
estaremos representando o que nosso fundador,
padre Caffarel nos legou há tantos anos.
Valorizemos tantas coisas que as Equipes nos
fornecem - os encontros fraternos para nossa
unidade, nosso amor ao próximo, a entreajuda, a
caridade e, muito especialmente, os de formação sustentáculos de uma adesão consciente e necessária,
da nossa pertença ao Movimento.
Um adeus fraterno, carinhoso, emocionado a tantas
bondades recebidas. O Movimento é sábio quando
limita o tempo de cada missão. É necessário que
outros a assumam
e possam também,
sentir os benefícios
que advém de
nossos trabalhos.
U m a b r a ç o
carinhoso a todos,
nos braços de nossa
Maria Helena e Ubirajara
Mãe, Maria.
CRR - Norte II

D. Nancy em
Belém!
Nos 40 anos das
ENS em Belém,
relembremos a
visita de D. Nancy
Moncau. Conheça
o testemunho de
quem conviveu
com ela sete dias.
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Frei Avelino Pertile OCD
SCE das Equipes 21A e 32B - Florianópolis

NASCI PARA VOCÊS

As ENS nasceram para vocês: para casais que buscam viver o
Evangelho na vida matrimonial. É para estes casais que esta
mensagem tem sentido.
“Oração na vida de casal”.
Um corpo sadio respira normalmente. A oração foi definida por
mais de um autor: é o respiro da alma. Rezar é encontrar-se com
Deus para estar com ELE. Respirar é vital para o corpo; rezar, falar
com Deus, é vital para a alma. Você acredita nisso?
Quantas doenças existem no mundo cuja origem é falta de
alimentação! Quantas doenças espirituais, vidas
empobrecidas por falta do alimento espiritual: a Oração,
a Palavra de Deus e a Eucaristia.
Quanto se empenhou o Pe. Caffarel falando da oração
para as ENS. Rezamos na oração para a beatificação que
ele “conduziu muitos pelo caminho da oração”. Deixou a
direção das ENS e retirou-se para dedicar-se
exclusivamente à oração até à morte. Retirou-se para
rezar e ensinar a rezar com as “semanas de oração”. O
tema “oração” foi a tônica em seus escritos.
Desta nobre atividade oração depende a vida das ENS.

Lembremo-nos que a vida das ENS é a sua vida. Nenhuma vocação
sobrevive sem este alimento. As crises, em todas as vocações, têm
sua origem na falta de vida de oração. “A Eucaristia, numa alma que
não reza, é semente em terra não arada, não pode produzir
frutos” (P. Caffarel, Carta/11/ 1952).
Jesus prometeu sua presença aos que se reúnem em seu nome,
mas também recomenda: “Quando você quer rezar, reze ao Pai
que está presente no segredo”. É este um forte apelo para à
oração pessoal. Aliás, é a oração pessoal que leva à oração conjugal
e comunitária. Dizia Paulo VI: Uma orquestra é
composta de muitos atuantes. O brilho da orquestra
depende de um longo treinamento individual de cada
componente. Certamente vale para a oração esta
sentença. Reza melhor coletivamente quem reza muito
individualmente. “Contentar-se com estar na multidão
que circunda Cristo sem tentar fazer contato com ELE,
sem ter uma relação pessoal com ELE, é experimentar
muita indiferença” (P Caffarel, carta/5/54).
(Continua na página 2)

EDITORIAL
A comunicação é notável
aliada da propagação da
Boa Nova. O próprio
Jesus, na maioria das vezes
em que repassava os seus
ensinamentos aos
homens, o fazia falando às
multidões. Comunicava-se
com muita gente.
Este informativo é um
instrumento de divulgação
das atividades das Equipes
de Nossa Senhora, Região
Norte II (Belém e
Nordeste do Pará). Juntase a ele o site
http://www.ensnorte2.co
m.br que, com mais
agilidade e espaço para
conteúdo, coloca à
disposição de equipistas e
ao imenso universo dos
internautas católicos ou
não a missão, a história e
as atividades de nosso
Movimento.
Visite-o. Sugira melhorias
possíveis. Participe
há
espaço específico para
comunicar-se com os
editores do site, o “Fale
conosco”.
Esta edição do “ENS em
Foco” está muito preciosa:
só na primeira página, a
despedida do CRR, Maria
Helena e Ubirajara, e um
artigo do Frei Avelino
Pertile! Em “Apropriar-se
do conteúdo da Palavra”
nos encontramos com a
riqueza do PCE
Meditação. Na
continuação dos
testemunhos sobre os 40
anos das ENS no Pará,
relembramos a visita de d.
Nancy a Belém. Notícias
do Movimento estão na
página 4.
Também nesta edição
temos a estreia do apoio
de uma empresa, da qual
faz parte um casal
equipista, para garantir a
impressão deste
informativo ao longo do
ano.
MAGNIFICAT!
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Meditação

PCE

APROPRIAR-SE DO CONTEÚDO DA PALAVRA
Ao sermos convidados para falarmos sobre a
Meditação recorremos ao Catecismo da Igreja
Católica que fala que a meditação é, sobretudo,
uma procura. O Espírito procura compreender o
porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e
responder ao que o Senhor pede. Meditando no
que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido
confrontando consigo mesmo.
Se a meditação é uma procura, então o que
procuramos? Cristo. Não um Cristo inatingível,
mas sim o Cristo que está presente em cada um de
nós, portanto nossa meditação deve ser iniciada,
com uma boa Escuta da Palavra e vivenciada
durante cada momento do nosso dia confrontando
o texto lido com nossas ações em casa, no
trabalho, na rua, com nossos filhos e em nossas
Equipes, lapidando nossos pensamentos, nossos
desejos e nossas ações.

Durante nossa missão no Movimento ouvimos
vários depoimentos de equipistas acerca deste
PCE e percebemos que ainda há certa dificuldade
de assimilação, pois alguns acham que a meditação
é apenas a explicação do texto lido, mas ela vai
muito além. É preciso tornar-se parte do projeto
de Deus, fundindo-se ao amor que nos é oferecido
por Ele através de sua palavra. Jesus, antes de
iniciar sua missão, recolheu-se no deserto e lá orou
e meditou por quarenta dias (Mt 4,2) e diz a Bíblia
que Maria meditava em tudo que Jesus dizia e fazia
e guardava em seu coração (Lc 2,51). A meditação
deve ser frequente para que a semente plantada
crie raízes profundas e que produza frutos nos
tornando pessoas e equipistas cada vez melhores.
Edna e Sebastião
Equipe 07-Castanhal - N. S. de Guadalupe

Espiritualidade Conjugal
também na internet

www.ensnorte2.com.br

Visite o site da Região Norte II: notícias,
comentários, orações, artigos, as Equipes e
seus integrantes, os Colegiados e muito mais.

FORMAÇÃO
HORIZONTAL
Castanhal e Capanema: em julho
Belém e S. Miguel: em agosto

PARTICIPE!

NASCI PARA VOCÊS
(Continuação da página 1)
O caminho para um encontro amoroso com
Cristo, pois, nisto consiste a oração, é secreto. Só
eu posso percorrê-lo. Empreender este caminho
que me leva a estar com ELE, exige algumas
virtudes: forte determinação, perseverança,
humildade e docilidade ao Espírito Santo. Uma
determinação: uma Regra de Vida consciente.
Esta exige perseverança, esforço perseverante,
humildade ou consciência da necessidade, e por
fim, docilidade aos apelos das ENS, aos PCEs que
são a voz do Espírito Santo.
Caríssimos casais. Pensemos convictamente
sobre o valor e a importância da oração para uma
vida conjugal sadia e prazerosa. Valorizemos a
oração pessoal, encontro com Jesus Cristo que
fala de tantas formas, para crescermos na vocação
à santidade, imperativo do Evangelho, acolhida e
assumida como meta, “nem mais e nem menos”,

quando aceitamos ser filhos das ENS. A vocação à
santidade no matrimonio, se fortalece e se
alimenta de oração. Feliz de verdade é o santo;
casal feliz de verdade é o casal santo. Quando a
oração enfraquece, tudo começa a perder sabor,
perder sentido e valor. O padre começa sentir o
peso do sacerdócio, o casal começa sentir o peso
da vida conjugal, quando deixa a oração. Perde o
sabor o que era gostoso, perde valor o que era um
tesouro. A indiferença começa tomar conta. Que
tristeza! A oração tem uma grande importância na
vida do homem “porque a oração não é uma
atividade do homem, mas, uma atividade de Deus
no homem”. A santidade é obra de Deus.
Vamos começar, pois, nunca é tarde para quem
quer percorrer o caminho da felicidade.
Frei Avelino Pertile OCD
Pregador do 2º Retiro Anual das Equipes de Belém Maio/2013

ATENDIMENTO NEUROLÓGICO
CONSULTAS E EXAMES

INNEURO

Gentil, 2353 - entre 14 de Abril e Castelo Branco
Tel (91) 3202-7400
www.inneuro.com.br

40 anos nas ENS

SETE DIAS COM DONA NANCY

Sandra e Jaime / Equipe 05A - N. S. Rainha dos Apóstolos

Em visita pastoral à Região Norte II, d. Nancy
Moncau, fundadora das ENS no Brasil, esteve em
Belém e por graça do Espirito Santo, tivemos a
honra de hospedá-la em nossa casa, por sete dias.
Quando fomos informados por Terésè e Valente,
Casal Regional naquela época, ficamos muito
apreensivos, todavia demos o nosso sim de coração
aberto. Deus estava operando maravilhas e bênçãos
em nossa família, sem nenhum mérito de nossa
parte.
Começamos a agir preparando tudo para sua
chegada, com muito carinho e simplicidade. E lá vem
a d. Nancy recebida com muitas festas, faixas de
boas-vindas, toda elegante, feliz e iluminando a
todos.
Na convivência de sete dias fomos agraciados com
lições de amor e sabedoria. Por ocasião das
refeições ficávamos a ouvir suas histórias tão
verdadeiras com seus filhos e seu amado Pedro.
Uma frase dita aos nossos filhos, que calou
profundamente: “Nas escolhas que vocês fizerem,
tentem imaginar como será o futuro.”
De noite, quando não havia programação do
Movimento, sentávamos na sala a conversar sobre
conjugalidade, recebendo dela tantos conselhos,

nos mostrando que sem doação e perdão, o amor
conjugal não amadurece. Nos falou que confiar
significa dar uma segunda chance e que casal
equipista deve ser verdadeiro e ter comportamento
compatível com a proposta das ENS.
A música fazia parte da sua vida, gostava de escutar
valsa e nos ver dançar, mostrando a sua satisfação
com um largo sorriso.
No dia do seu retorno ela nos presenteou com um
livro sobre Espiritualidade Conjugal, pedindo que
fosse nosso livro de cabeceira. No aeroporto, nos
abraçou forte, dizendo: “Amem-se intensamente,
aproveitem cada instante da vida a dois e com os
filhos, pois o tempo passa muito rápido e brincando
falou que no céu não tem casamento, lá nós somos
todos anjos de Deus.”

Na visita que fez a Belém, em 1990, d. Nancy visitou
D. Vicente Zico, hoje SCE da Equipe 06B.

Vamos conhecer a Equipe 07Castanhal - N. S. de Guadalupe

TRILHAR O CAMINHO DA SANTIDADE
A Equipe 07
Nossa Senhora de Guadalupe,
pertencente ao Setor Castanhal, foi lançada em 01 de
março de 1997. Com o intuito de trilhar o caminho da
santidade, buscando um modelo de vivência cristã
inspirado no Evangelho, os casais Ana e Nildo, Dacilene
e Sebastião, Edna e Sebastião, Izabel e José, Josefa e
Mota, Márcia e Ranilson, Margarete e Jagno, iniciaram a
Experiência Comunitária e Pilotagem sob a
coordenação do casal Eunice e Maciel
(Equipe 04 Nossa Senhora do Carmo). Este
casal “cumpriu com amor e dedicação a
missão de nos fazer conhecer o carisma
fundador das Equipes de Nossa Senhora”,
afirmam. E como Conselheiro Espiritual o Pe.
Pedro Diocrécio, que por motivo de
mudança passou um curto período
acompanhando a Equipe. O mesmo
acontecendo com outros SCE e

Orientadoras Espirituais que também passaram pela
Equipe.
Nesses 16 anos de caminhada, alguns casais saíram,
mas outros entraram, contribuindo para o
fortalecimento da Equipe, tendo sempre em vista o
crescimento espiritual de todos. Atualmente a Equipe
está constituída pelos casais: Ana e Nildo, Edna e
Sebastião, Jacilene e Ednaldo, Maria e Bonifácio (Casal
que fez parte da primeira equipe lançada em
Castanhal), Marilena e Luís, Rejane e Cláudio,
Tânia e Nelson, e como SCE o querido Pe.
Pedro Bodei, também SCE do Setor
Castanhal, o qual é incansável na sua missão
de evangelizador, “nos ajudando e orientando
sempre a continuarmos firmes no nosso
compromisso de sermos casais reflexos do
amor de Deus” completam os integrantes da
Equipe.

ATENDIMENTO NEUROLÓGICO
CONSULTAS E EXAMES

INNEURO

MUTIRÃO:
PARTILHA COM
ALEGRIA

O Mutirão/2013 dos
Setores A, B e C
(27/04), teve como
tema central a Partilha
e a importância desse
momento na Reunião
de Equipe. Com o
título “Vamos partilhar
com alegria”, ocorreu
em clima de alegria e
descontraçã. Envolveu
inúmeros casais, um
mutirão de verdade,
uns ajudando aos
outros na reflexão
sobre a vida em Equipe
e a caminhada para a
santidade. Aberto pelo
Pe. Lucivaldo, SCE da
Região, teve os PCEs
explicados em
minipalestras pelos
casais Sandra e Jaime
(Eq. 05A), Leila e
Evandro (06A), Vera e
Roberto (09B),
Socorro e Amaral
(01B), Graça e Orlando
(04C), Telma e Wilton
( 0 5 C ) . To d a s a s
apresentações tiveram
uma animação
participaram os casais
Ana Cristina e Mauro
José, Rose e Luiz Paulo,
Christiane e Paulo e
Marília e Dim (Eq 08B)
e Leida e Carlos (09C),
Dani e Moraes, Sílvia e
Antônio e Mário Neto
da Eliene (14B),
Socorro do Raimundo
(09C), Ângela do Juca
(09B), Norma e Nêgo
(03C).

Gentil, 2353 - entre 14 de Abril e Castelo Branco
Tel (91) 3202-7400
www.inneuro.com.br
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EQUIPES DE NOSSA SENHORA
Movimento de Espiritualidade Conjugal
Província Norte - Região Norte II
Cartas, colaborações, notícias enviar
para: Av. Magalhães Barata, 84 ap 402 Belém-PA - CEP 66.040-170
Home page: www.ensnorte2.com.br
E-mail: contato@ensnorte2.com.br
Colegiado da Região: Casais Responsáveis
Regional: Maria Helena e Ubirajara
Setores: A - Graça e Procópio; B - Rita e
Fernando; C - Telma e Wilton; Castanhal
- Rosana e Evaldo; S. Miguel do Guamá Palmira e Pedrinho; Capanema - Edilene
e Edson.

SCEs: O bem que as
Equipes nos fazem
A riqueza da relação e vivência integrada de dois
sacramentos, a Ordem e o Matrimônio, que
acontece no seio das ENS, foi ressaltada como
uma graça, uma bênção, por todos os
participantes do Encontro Anual de SCEs de
Belém (Região Norte II), realizado em 06/05.
Estiveram presentes D. Vicente Zico (Eq. 06B),
Mons. Marcelino Ferreira (02A, 03A, 02C, Prov.
Norte), padres Alberto Bresciani (08B), Carlo
Paris (15B), Carlos Alberto (13B/Abaetet.),
Edvaldo Amaral (14A), Idamor da Mota Jr.
(01B), Lindomar Pinheiro (09B), Raimundo
Maués (12B/Abaetet.), Roberto Cavalli Jr. (07A,
11A), Vanildo Padoim (10B, 03C, 07C), Wagner
Fernandes (04A, 04Cast.).
D. Vicente, no Movimento desde 2011, já
Arcebispo Emérito, abriu o Encontro citando
testemunho ouvido há muitos anos, de amigo,
colega de ordenação: “Você nem sabe o bem
que me faz ser conselheiro de uma Equipe de
Nossa Senhora”.

EMOCIONANTE ACOLHIDA

O Setor Castanhal tem uma nova Equipe! É a
Equipe 15 - Nossa Senhora da Misericórdia,
recebida em cerimônia (foto abaixo) muito
emocionante.
O CRR Maria Helena e Ubirajara dirigiu o Rito
de Lançamento dos novos equipistas e leu a
mensagem do Casal Provincial Fátima e Canêjo,
com palavras de acolhida.

AGENDA
JULHO
06e07 - Encontro Colegiado Província - ECPNorte
AGOSTO
05
07
10

- Adoração Santíssimo - Cap.Bom Pastor (19h30)
- Reunião Setores A, B, C
- Missa Mensal/Dia dos Pais e Padres - Cap.
Colégio D. Bosco (19h30)
12a18 - Semana Nacional da Família
14a21 - Formação Horizontal
28
- Reunião Colegiado Reunião

JUBILEUS!
50 anos
Ivone e Guilherme
Eq. 07B - 15/06
25 anos
Equipe 06C
Eq. N.S das Dores - 10/05
Delma e Sinvaldo
Eq. 13B - 21/05
Neia e Marcos
Eq. 02SMG - 21/05
Simone e Murilo
Eq. 12C - 28/05
Núbia e Neto
Eq. 04SMG - 25/06

NOVO CR DA REGIÃO
Vem do ativo e participante Setor
Castanhal o novo Casal Responsável
da Região Norte II: Edna e
Sebastião, da Equipe 07, Nossa
Senhora de Guadalupe, daquela
cidade.
O casal foi escolhido em processo
de discernimento que envolveu todos os CRs dos Setores da Região, em clima de
muita oração.
Eles assumem a missão em agosto, sucedendo o casal Maria Helena e Ubirajara, que
conclui seus quatro anos de serviço ao Movimento.
O novo Casal Regional já foi apresentado em todos os Setores, sempre em momentos
de muita emoção e fraternidade entre os equipistas, refletindo a unidade do
Movimento. Na foto acima, a apresentação em Belém.

Veja mais notícias e fotos no site www.ensnorte2.com.br
MÃE EQUIPISTA DO ANO

Sempre em maio os Setores de Belém elegem a Mãe
Equipista do Ano, tendo este ano sido homenageada
a Eulina, do Ramos, da Equipe 2B - Nossa Senhora
Auxiliadora.
O anúncio foi entre muitas palmas e emoção, após a
Missa Mensal de maio (11/05).
Eulina é casada com o Ramos há 59 anos, sendo o
casal equipista há 36 anos. Seu agradecimento foi uma belíssima manifestação de
emoção e amor filial: dedicou, entre lágrimas, a homenagem à sua mãe, de quem
recebeu a fé em Cristo e a formação adequada para ser boa cristã, boa filha e boa mãe.

EEN: REVENDO A PILOTAGEM
Os equipistas chegados mais
recentemente às ENS em
Belém participaram do 1º
Encontro de Equipes Novas (18
e 19/05), atividade pioneira na
Província Norte.
O EEN é o fim do percurso de
iniciação ao Movimento,
revendo as descobertas feitas
na pilotagem e nas reuniões de Equipe. Participaram as Equipes 14A - N. S. Mãe,
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, 15B - N. S. da Vitória e 14C, N. S. do
Sorriso, e equipistas vindos de Pilotagens Paralelas .
O EEN foi organizado e ministrado pela Equipe de Formadores: SCE Mons.
Marcelino Ferreira, CRP Fátima e Canêjo, e mais os casais Sandra e Jaime, Vera e
Roberto e Nazaré e Reginaldo.

