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Auditório

lotado. Casais
Responsáveis de Equipe de todos os
sete Setores da Região Norte II (A,B e
C de Belém, Castanhal, São Miguel do
Guamá, Capanema e Abaetetuba),
mais Casais Ligação, Casais Piloto, os
CRSs, o CRR e SCEs. Vieram
praticamente todos – Dos 132 casais
previstos, participaram 127!. Foi um
EACRE – Encontro Anual de Casais
Responsáveis de Equipe dos mais
frutuosos, embalado pelo tema deste
ano, A Missão do Amor, e pelo

chamado da CNBB ao Ano do Laicato.
Uma grande convivência em torno do
ideal do Padre Caffarel e daqueles
casais que iniciaram nosso
Movimento, em 1939, na França.
Ao longo de dois dias, 20 e 21 de
janeiro, as orientações do Movimento
para este ano foram detalhadamente
expostas, para que cada CRE leve essa
mensagem à sua Equipe e anime os
casais a se engajarem nessas causas.
Veja a famosa Foto Oficial do EACRE,
com essa centena de casais reunidos
em Belém.

Palavra do SCE

Pág. 2

Padre Idamor da Mota Jr - SCE Reg.Norte II
Espalhando
nosso tesouro

Orientações
para 2018

Nove Experiências
Comunitárias lançadas
no Setor Abaetetuba

Apresentadas pelo Casal
Provincial Marilena
e Jesus no EACRE
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Em saída com a Igreja.
Ano do Laicato e CF-2018

Amados irmãos,
Este ano somos chamados à Missão do
Amor. Cada um de nós devemos estar
abertos à missão que é um chamado do
Senhor a vivermos um amor maior. Não
precisamos ter medo, não estamos
sozinhos, pois o próprio Senhor nos
disse: “Eis que estou convosco todos os
dias, até o final dos tempos” (Mt 28,20).
É nesta confiança e relação de amor com
Deus, que assumiremos a missão nas
Equipes de Nossa Senhora, conduzidos
pelo Espírito Santo, a experimentar o
serviço baseado no mandamento do
Amor. Por isso, não podemos, jamais,
desistir de amar uns aos outros! “Este é o
meu mandamento: amai-vos uns aos
outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem amor maior do que aquele
que dá sua vida pelo amigo” (Jo 15,12).
Nós não podemos amar a Deus de
verdade se não amarmos os nossos
irmãos, uma vez que a nossa missão é
viver a vocação para o Amor. E como
filhos amados de Deus, que viemos do
Amor e vamos para o Amor, sejamos
missionários compromissados ao serviço
do Senhor.
Portanto irmãos, levemos às pessoas o
Amor de Deus, pois é só através Dele
que alcançaremos a perfeição, como nos
ensina Santa Terezinha do Menino Jesus
“Quanto a mim, não conheço outro
meio de chegar à perfeição a não ser o
Amor”. Vamos fazer valer essa escolha
que nos foi confiada, no intuito de
animar, crescer na espiritualidade e na fé,
que tenhamos confiança em Deus pois é
Ele que nos capacita e vai proporcionar
tudo o que for necessário para
desenvolvermos a Missão do Amor.
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Edilene e Edson CRR - Norte II

Editorial
Nosso informativo da
Região agora se chama
Po r e m C o m u m ,
inspirado em um dos
momentos significativos de nossa Reunião
Mensal, quando
pomos em comum
nossos êxitos, nossas
dificuldades, nosso dia
a dia – como se
pretende seja um
informativo.
Esta edição de volta à
publicação regular, é
quase inteiramente
dominada pelo
EACRE, um evento
grandioso, com intensa
participação dos CREs
dos sete Setores que
formam a Região. Os
principais temas
tratados estão
resumidos aqui.
Temos a alegria de ter a
participação do SCE da
Região, Pe. Idamor,
aqui ao lado. A cada
edição teremos a
presença de um CRS, e
começamos com o
Setor Abaetetuba, na
pág.4.
No ano em que o
Movimento completa
45 anos no Pará, vamos
conhecer a primeira
Equipe, N. S. de
Nazaré, na pág.5.
Os jovens (EJNS) e os
mais maduros (CNSE)
estão na página 7.
Testemunhos muito
bonitos sobre o PCE
Escuta da Palavra,
sobre experiências
novas no EACRE e na
Interequipes, nos
ajudam a refletir.
Que a leitura deste
informativo cause a
vocês tanta satisfação
como a que tivemos ao
escrever e montar este
Por em Comum.

Rita e Fernando
MAGNIFICAT!
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PALAVRA DO SCE

Pe. Idamor da Mota Júnior
SCE Reg. Norte II e Equipe 41C N. S. da Guia

A MISSÃO DO AMOR
particular, esse lema, acentua
ainda mais o carisma das ENS que
tem como principal objetivo
descobrir a presença do Senhor no
seio do casal unido pelo
matrimônio e vivenciar a caridade
fraterna com outros casais.
O matrimônio é uma forma
especial de se viver o amor de
Deus. Pois o casal só pode viver
verdadeiramente a sua vocação
quando busca beber da autêntica fonte do amor:
Deus. Daí, esse ano promete dar um novo
impulso às ENS para que, bebendo da fonte do
Amor, possam irradiar e testemunhar ainda
mais o Amor ao mundo, em especial aos jovens e
aos casais mais necessitados. Esse é o pedido do
Papa Francisco, dos Bispos do Brasil, mas acima
de tudo é o que se espera concretamente de
todos os casais equipistas para que vivenciem a
Missão do Amor.

Estamos vivendo momentos
fortes em nossa Igreja, tanto no
aspecto universal, sob o
pontificado do Papa Francisco,
como no aspecto local, no que diz
respeito ao Ano do Laicato,
instituído pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Estes momentos fortes
requerem nossa especial atenção,
pois têm tudo a ver com o Tema de
Estudo das ENS proposto para o ano de 2018: A
Missão do Amor.
Os apelos do Papa Francisco às ENS para que
saiam em missão só reforçam ainda mais o papel
do leigo no mundo: testemunhar Jesus Cristo e o
seu Reino na sociedade. Na verdade essa é a
missão de cada batizado. Todos somos
chamados, por uma especial vocação de nosso
batismo, a sermos sal da terra e luz do mundo.
Isso pode acontecer de diversas formas, mas em

TESTEMUNHO

PCE: ESCUTA DA PALAVRA

DEUS NOS FALA, OUÇA COM O CORAÇÃO VIGILANTE!
Exercitando ouvir o que Deus nos falava fomos para Equipe de N. S. das Graças (“Em tudo dê
nos tornando atentos aos seus sinais, diante do graças a Deus”), mais um sinal. Seguimos para a
que vivenciamos na dor e no amor, aprendendo Pilotagem onde outro “Santo” casal nos ensinou
na nossa frágil humanidade a reconhecer que ler a Escutar a Palavra no “Vem e segue-me”.
a Palavra não bastava. Pois, Deus precisava fazer Quantos sinais, anjos e santos humanos Deus
morada na nossa vida e foi na dor de trombose nos dá gratuitamente para falar conosco? Só
v e n o s a p r o f u n d a e e m m o m e n t o s d e ouvimos a Escuta da Palavra, quando rasgamos
d e s e m p r e g o q u e a E s c u t a d a Pa l a v r a as vestes da ilusão do mundo e abrimos nosso
transbordou a escuta dos nossos corações coração com humildade, para ser sal e luz de nós
enquanto casal; Deus nos revelou que Cristo seu mesmos na nossa fragilidade humana e conjugal,
filho muito amado, veio ao mundo para dar o para depois viver a alegria de sermos casais
verdadeiro testemunho do seu amor de cruz, equipistas com encontro marcado todos os dias
por todos nós, e que Ele jamais me/nos com Cristo vivo, que nos amou com amor de
abandonaria naquele momento tão delicado de cruz e nos fala através do Evangelho. Na Escuta
doença grave e dificuldades financeiras. da Palavra acolhida em nossos corações
Aprendemos a fazer a vontade de Deus, que era diariamente, encontramos a sua fidelidade e não
revelada a cada dia na sua Palavra e dávamos podemos deixar de segui-lo como casal equipista
e família cristã católica,
graça por tudo, sem saber o que iria
com a intercessão de
acontecer conosco, como casal e
Nossa Senhora, que passa
família, mas recebendo em nossos
na frente e nos mostra que
corações a Escuta da Palavra, sob a
só Cristo é o Caminho, a
orientação do Pe. Luciano Siman (já
Verdade e a Vida.
falecido). Em 2007, Deus nos leva a
Magnificat!
conhecer as ENS, primeiro numa
reunião de informação onde o casal
Ivani e Milton
foi como anjos enviados por Deus
Eq.09 N. S. das Graças
para nos fazer ouvir o que Ele queria
Setor B Belém
de nós. Demos o nosso sim e fomos Testemunho de Ivani e Milton, «Escuta da Palavra», no EACRE.
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Tema de Estudo

MAIS ACOLHIDA, MAIS MISSÃO, MAIS AMOR
O Te m a d e
Estudo deste ano
é, ao mesmo
tempo, um ponto
de chegada e um
ponto de partida,
u n i n d o o
Encontro de
Brasília/2012, o
discurso do Papa
Francisco às
Equipes em 2015,
o Sínodo da
Família e a
Exortação Apostólica Amoris Laetitia,
preparando os equipistas para o Encontro de
Fátima/2018.
O padre Idamor da Mota Júnior, SCE da Região
Norte II, fez a primorosa apresentação do Tema
para este ano no EACRE.
Destacou que “Não estamos nas ENS para nos
defender do mundo, mas sim para que, com
Cristo, possamos ir ao encontro do mundo
anunciando o Evangelho”. As ENS
permanecerão firmes na unidade e fidelidade ao
seu carisma, mas também estarão abertas ao
mundo e aos sinais dos tempos, com um novo

ardor, um novo vigor, um novo alento.
Relembrando o Pe. Caffarel: “Se as ENS não
forem um viveiro de homens e mulheres prontos
para assumir com coragem todas as suas
responsabilidades na Igreja e na sociedade,
perdem sua razão de ser”, conforme citado no
Guia das Equipes de Nossa Senhora, 2001, pág.
46.
Nossa missão é levar o testemunho dos valores
em que cremos, anunciando a fidelidade de
nosso amor, que no final é nossa vocação.
“Tudo parte do Amor e tende para o Amor; é a
mensagem de fundo do Tema”, destacada pelo
Pe. Idamor, animando por mais acolhida, mais
missão, mais amor, o que deve ser uma
prioridade para as Equipes de Nossa Senhora.
Depois discorreu sobre o livro, apresentando
uma síntese, capítulo a capítulo:
“A alegria do discipulado exige gratidão (1º) e
compromisso missionário (2º), testemunhando
o ser matrimonial (3º) e irradiando esse
testemunho (4º), principalmente aos jovens (5º),
aos machucados pelos percalços da vida (6º) e
aos marcados pela experiência de fracasso (7º).
Tudo isso na força da espiritualidade conjugal,
carisma das ENS (8º)”.

A ESPIRITUALIDADE CONJUGAL NO BRASIL
Em 2020 as Equipes de Nossa
Senhora completam 70 anos
de benefícios aos casais
católicos brasileiros
engajados neste Movimento.
“Como parte desta
c o m e m o r a ç ã o a S u p e rRegião decidiu elaborar um projeto para
pesquisar e consolidar as várias fontes da história
das Equipes de Nossa Senhora em cada
Província”, conforme anunciado na Carta
Mensal 510, de setembro do ano passado, pelos
casais Hermelinda e Arturo, CR Super-Região e
Maria Alice e Ivahy, da Coordenação Executiva
do Projeto.
O acervo resultante da pesquisa será
disponibilizado aos equipistas nas diversas mídias
do Movimento, como site, Facebook, Carta
Mensal, etc., além de um livro com a história do
Movimento no Brasil, a ser lançado em 2020.
Em cada Província há um Casal Pesquisador,

apoiado por casais das diversas Regiões. Na
Província Norte Rita e Fernando, da Eq. 05B, N.
S. de Guadalupe, Belém, foi designado Casal
Pesquisador Provincial. Integram a equipe de
pesquisa o casal Graça e Encarnação, Região
Norte I, Manaus; Socorro e Carlinhos, Região
Norte II, Setores da área Nordeste do Pará
(Castanhal, São Miguel e Capanema); Registela e
Claudionor, Região Norte III, Santarém.
Além da pesquisa genérica da história das ENS na
Província, cada Equipe foi convidada a escrever a
sua história particular. O que será feito também
pelos Setores e Regiões, conforme flash
apresentado no EACRE.
Todos os casais são convidados a participar, seja
na preparação da história de sua Equipe, seja
contribuindo com fotos, documentos,
testemunhos, que podem ser encaminhados aos
membros da equipe de pesquisa ou ao
Pe s q u i s a d o r Pr o v i n c i a l , p e l o e - m a i l
norens70anos@ens.org.br.

Consultas Neurológicas, Neurocirúrgicas e Avaliação
Eletroneuromiografia - Mapeamento Cerebral
Neuropsicológica
Ressonância Magnética - Tratamento da Dor
Tomografia Computadorizada
Agende seu exame e consulta
(91)3202-7400 / 3202-7422
www.inneuro.com.br

DESDE 1981 ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA
Av. Gentil Bittencourt, nº 2353 – Bairro São Brás – Belém/Pará

SOMOS
TODOS
PEREGRINOS

De 16 a 21 de julho
os corações e as
m e n t e s d o s
equipistas de todo o
mundo estarão
voltados para o
abençoado Santuário
de Fátima, em
Portugal. Rezemos
e m c a d a Re g i ã o ,
Setor, Equipe de
Base, pelo bom êxito
do XII Encontro
Internacional das
Equipes de Nossa
Senhora, que ali
ocorrerá. Somos
todos peregrinos! –
alguns vão até lá,
rezar por eles
próprios, por suas
famílias, pelos irmãos
equipistas. Os
demais vão se juntar
espiritualmente ao
Encontro, com
ardor, como se lá
estivessem.
Em 15 de janeiro
eram 2.923 pessoas
do Brasil inscritas e
outro tanto em lista
de espera. Da
Província Norte
estavam inscritas 164
pessoas, informou o
casal Edilene e
Edson, CRR II, no
EACRE, passando
d i v e r s a s
comunicações sobre
o
m a g n o
acontecimento
como hospedagem,
alimentação,
vouchers (que
chegarão até 15/06),
transfers, etc.
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FALA O SETOR ABAETETUBA
A ALEGRIA EM SERVIR!
O nosso primeiro encontro com o Movimento aconteceu
em julho de 2007, o CRR Fátima e Canejo, apresentou as
ENS para nós e outros casais em nossa casa. Manifestamos de
imediato o anseio para fazer parte do Movimento. Inicia-se
em 10/2007 a Experiência Comunitária, foi um enamorar-se.
Em 2009 foram formadas duas Equipes, brota em nós um
sentimento maior, o amor pelas ENS. Logo depois,
formaram-se mais quatro equipes. Em 09/2015 com seis
Equipes, nasce o Setor 7 em Abaetetuba.
O suave e forte chamado do Senhor ressoou em nossos
ouvidos para a missão de CRS. Com a ajuda do Espirito Santo
e com o lema: “A alegria em servir com amor, humildade e
paciência”, respondemos sim, por entendemos que Deus é a
essência do amor, e a expressão deste amor chama-se
doação. Ao longo da caminhada Deus nos presenteou com
casais, sacerdotes e acompanhantes espirituais. A missão é
de Deus, porém, ele nos escolheu para assumi-la.

TESTEMUNHO

A missão de CRS terminará em 09/2018, no entanto,
permanece em nós o sentimento de pertença as ENS e
queremos continuar a serviço do Senhor, levando a boa
notícia que supõe o Evangelho para o Matrimônio, com
coração que ame mais, que saiba acolher e servir aos irmãos,
construindo o novo no meio do povo, na evangelização de
casais, seguindo o exemplo do sim da mãe de Jesus.
Temos certeza, que o Senhor fez maravilhas, agradecemos a
Ele, o encanto que tivemos enquanto CRS. Rogamos ainda,
ao nosso fundador que diz: “Com ousadia e único objetivo,
Santidade, nem mais,
nem menos”.
Maria José e Jorge
CRS Abaetetuba
Eq. 01 N. S. da
Apresentação

NOSSO PRIMEIRO EACRE

FAMÍLIA, MISSIONARIEDADE E COMPROMISSO
Fazemos parte da Equipe 04, Nossa Senhora da Conceição,
Setor S. Miguel do Guamá, e somos membros da Equipe há
três anos, sendo pela primeira vez CRE e assim participando
de nosso primeiro EACRE, nos dias 20 e 21 de janeiro. Essa
formação serviu para aumentar nossos conhecimentos no
que diz respeito à família, missionariedade e compromisso
de levar um pouco que sabemos a outros casais. A Equipe
através do tema “ A missão do Amor” que vai ser estudado
no decorrer do ano e que foi colocado com muita
propriedade, continua nos formando e orientando para uma
vida de Espiritualidade Conjugal, mesmo com todos os
desafios que o mundo nos oferece – o Papa nos pede uma
Igreja de saída.
Ficamos surpresos e agraciados com o testemunho de um
casal a respeito da Escuta da Palavra, que é um dos ”PCEs”
que vamos dar mais ênfase no decorrer deste ano.
Precisamos não somente ler, mas meditar e ter o
entendimento do que Deus quer de nós naquele dia.
Outro momento que não poderíamos deixar de relatar foi a
presença ativa e constante de um casal, que mesmo já de
idade avançada, não media esforço para estar conosco, pois

serviu de exemplo, temos certeza não só para nós, mas para
todos os que ali estavam.
Saímos daquele local agradecendo a Deus por tudo que
vimos e ouvimos, tendo a certeza que precisamos levar a
outras pessoas nossos conhecimentos.
Neia e Adelmo
Eq. 04 N.S. da Conceição
Setor São Miguel do Guamá

Momento de animação no EACRE/2018

Consultas Neurológicas, Neurocirúrgicas e Avaliação Neuropsicológica
CORPO CLÍNICO: Antonio Cesar Azevedo Neves - Juvenal de Sousa Rogério
Danusa Neves Somensi - Antonio Cesar Azevedo Neves Jr
Erbio Ferreira Pádua - José Takao Yamaki - Jessica Neves
Arlindo Américo de Oliveira - Mora May Meira de Melo
Agende seu exame e consulta: (91)3202-7400 / 3202-7422
www.inneuro.com.br
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ENS EM FOCO

Eq. 01 - Setor A - N. S. de Nazaré

A SEMENTE EM TERRA BOA
A Equipe 1, do Setor A, de Belém, completa em novembro 45
anos de lançamento! Que são os 45 anos do Movimento em
terra paraense, já que ela é a nossa primeira Equipe. E, porque
assim o quis o Espírito Santo, tendo como CRE/2018 o Casal
Fundador remanescente, Mariazinha e Miguel.
Mônica e Plínio, um casal equipista catarinense, de Brusque,
transferido para Belém em virtude do trabalho dele, ansioso
por continuar a desenvolver a sua Espiritualidade Conjugal,
soube de seu pároco, Pe. Giovanni, da Igreja de Nazaré, que o
Movimento não era conhecido na cidade. O padre aceitou o
desafio de implantar o Movimento em Belém e convidou os
primeiros casais: Odete e José Cruz, Celeste e Nelson
Ribeiro, Celi e Gelson Silva, Carmen e José Maia, Maria e
Miguel Coelho, Terezinha e Geraldo Guimarães. Nasceu a
Equipe 1 em 17 de novembro de 1973 com a natural
invocação de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos
paraenses e Rainha da Amazônia e o Pe. Giovanni Incampo
como SCE.
O casal piloto foi Mônica e Plínio. O início não foi fácil, o casal
ligação era de Brusque, muito distante de Belém... Depois

passou para a Região Rio de Janeiro e posteriormente Brasília.
Aquela semente caída na terra boa, brotou e deu frutos, que
estão a chegar a cem por um, pois já são 88 as Equipes na
Região Norte II.
Hoje a Equipe 1 tem como SCE o Frei Fracineto Pinheiro e os
seguintes casais: Mariazinha e Miguel (CRE), Maria Helena e
Sabado, Maria Nelma e Antonio, Melânia e Alberto, Selma e
Luiz, Tereza do Geraldo, Terezinha e Artemio.

Foto histórica: a Equipe nos seus 40 anos, em 2013

TESTEMUNHO

JUBILEUS!

NOSSA PRIMEIRA INTEREQUIPES
ACREDITAR E TRANSMITIR A FÉ
Participamos da nossa primeira Interequipes das
ENS, pois chegamos recentemente a este
Movimento.
Nela pudemos vivenciar as experiências de outras
Equipes, conhecendo casais engajados nesse
Movimento à Santificação em Cristo que nos foi
apresentado durante a Pilotagem.
Na reunião Interequipes estudamos dois temas que
abrangem a realidade atual da família e o
matrimônio como a vocação da família, em trechos
da Exortação Apostólica Amoris Laetitia.
Em conjunto analisamos os aspectos da família na
realidade de hoje e o quanto a mesma se tem
fragilizado e até se esvaído diante de diversos
fatores, como a falta de tempo para conversa entre
os esposos e com os filhos, pela toxicodependência
e pelas necessidades materiais que o dia a dia impõe,
fazendo com que os casais, enquanto
mantenedores da família, deixem de passar para si

próprios como para os filhos a necessidade de
acreditar e transmitir a fé em Cristo Salvador.
Tais fatores desencadeiam na sociedade o
desenvolvimento de uma variedade de situações
“familiares” diversas da união entre homem e
mulher, que não podem ser equiparadas ao
matrimônio.
Todavia o Capítulo III mostra a vocação da família
para olhar fixamente para Jesus. Esse olhar se
concretiza através do Sacramento do Batismo que é
aliança do vínculo familiar de cada pessoa com
Cristo e com a Igreja, fortalecido ainda mais esse
vínculo familiar com o Sacramento do Matrimônio,
onde os esposos se unem em uma “só carne” para
construir a própria “Igreja Familiar”.
Vanessa e Che
Eq. 05 N. S. de Guadalupe
Setor B Belém
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Registramos as
Equipes, Casais,
SCEs e AETs que
celebram Jubileus de
25, 40 e 50 anos de
lançamento,
Matrimônio,
ordenação ou votos,
pedindo a Deus que
os abençoem. Aos
Setores solicitamos
que informem essas
Bodas e Jubileus.
Parabéns aos irmãos
que celebraram 40 e
2 5 a n o s d e
matrimônio nestes
meses!

♥ Bodas ♥
40 Anos
Eunice e Lúcio
Eq. 05 Setor C - 28/01
25 Anos
Eliete e Toinho
Eq. 43 Setor S. Miguel
(Cap. Poço) - 09/01

conhecer aEM
Equipe
03SMG - N. S. do Rosário
DESDE 1981Vamos
ESPECIALIZADA
NEUROLOGIA

Av. Gentil Bittencourt, nº 2353 – Bairro São Brás – Belém/Pará
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Ano do Laicato e CF/2018
COM A IGREJA, EM SAÍDA

Uma boa parte da Formação no
EACRE/2018 foi dedicada ao Ano
Nacional do Laicato, instituído pela
CNBB em nosso país e muito importante para nós, equipistas, que integramos
um Movimento de leigos; e à Campanha
da Fraternidade deste ano, em cuidadosa apresentação feita pelo Padre Rafael,
SCE da Equipe 14B – N. S. da
Natividade.
Sobre o objetivo do Ano do Laicato
(Tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos
na Igreja em saída, a serviço do reino”
com o Lema “Sal da terra e luz do
mundo – Mt 5, 13-14) explanou que a
Igreja, povo de Deus, deve celebrar a
presença e a organização dos cristãos
leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua
identidade, vocação, espiritualidade e
missão; testemunhar Jesus Cristo e seu
Reino.
Sobre a Campanha da Fraternidade
2018 (Tema “Fraternidade e superação
da violência” e Lema: “Vós sois todos
irmãos” - Mt 23,8) disse que o objetivo
da CF é “Construir a fraternidade,
promovendo a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra
de Deus, como caminho de superação
da violência”.
Explicou detalhadamente o cartaz do

Ano do Laicato e o Documento 105 da
CNBB sobre este ano especial na Igreja
do Brasil. O Documento está dividido
em 3 capítulos:
1º “O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e
no Mundo: esperanças e angústias” trata
da descoberta da vocação e missão do
cristão leigo e leiga na Igreja e na
Sociedade.
2º “Sujeito Eclesial: Discípulos
Missionários e Cidadãos do Mundo”
trata da compreensão da identidade e da
dignidade laical como sujeito eclesial e
identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas,
serviços e ministérios na Igreja.
3º “A Ação Transformadora na Igreja e
no Mundo” aborda a dimensão missionária da Igreja e indica aspectos, princípios e critérios de formação do laicato, e
aponta ainda lugares específicos da ação
dos leigos.
A conclusão apresenta nove aspectos de
itens importantes encontrados no
Documento da CNBB 105.
Bem conforme o pensamento do Pe.
Caffarel, o Documento afirma que “Os
cristãos leigos, homens e mulheres, são
chamados, antes de tudo, à santidade.
São interpelados a viver a santidade no
mundo.”
Um desafio para os cristãos leigos e
leigas é superar as divisões e avançar no
seguimento de Cristo, aprendendo e
praticando as bem-aventuranças do
Reino, o estilo de vida do Mestre Jesus.
A Igreja tem um contingente grande de
leigos preparados e capacitados que
podem dar uma levantada muito
significativa à pastoral arquidiocesana e
ser nas realidades sociais um ponto de
referência, tornando nossa Igreja mais

c o m p r ometida, em
nome do
evangelho,
com todas
as causas
nobres da
Pe. Rafael no EACRE.
humanidade, principalmente no
objetivo que a CNBB nos aponta neste
ano na Campanha da Fraternidade:
“Fraternidade e superação da violência!”
São muitas as formas de violência que
enfrentamos dentro de casa, na rua, na
sociedade. Mas o cristão leigo não pode
se acostumar ou conformar com elas.

O que podemos fazer para mudar esse
cenário caótico de desamor?
No ano do laicato a Igreja sugere
caminhos para viver melhor a CF 2018,
como Conversão pessoal, Pastoral
familiar, Reunir a comunidade, Palestras,
Espiritualidade, Catequese, Visitar as
famílias, etc.

Fátima 2018 está a chegar!
Preparemo-nos!
Consultas Neurológicas, Neurocirúrgicas e Avaliação Neuropsicológica
CORPO CLÍNICO: Antonio Cesar Azevedo Neves - Juvenal de Sousa Rogério
Danusa Neves Somensi - Antonio Cesar Azevedo Neves Jr
Erbio Ferreira Pádua - José Takao Yamaki - Jessica Neves
Arlindo Américo de Oliveira - Mora May Meira de Melo
Agende seu exame e consulta: (91)3202-7400 / 3202-7422
www.inneuro.com.br

DESDE 1981 ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA
Av. Gentil Bittencourt, nº 2353 – Bairro São Brás – Belém/Pará
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EXPANSÃO NO PARÁ
As Equipes de Jovens de Nossa Senhora em
Belém, possuem atualmente quatro Equipes de
Base, com média de 10 equipistas cada, formando
já um Setor, que integra o Regional 4, localizado
em Brasília.
Para este ano existe um projeto de expandir o
Movimento em Belém e no interior do Estado.
“Ainda no primeiro semestre vamos a São Miguel
do Guamá e Castanhal”, informam
entusiasmados os equipistas jovens, mas outras
cidades do Estado também já estão na lista de
espera para possível expansão.
Em Belém tem em fevereiro (24 e 25) Reuniões
de Informação, para jovens com o perfil do
Movimento: entre 16 e 30 anos, solteiros, sem
filhos e sem experiência conjugal.
Os interessados em se aprofundar na fé católica,
vivenciando em pequenos grupos a riqueza do
evangelho, podem se inscrever usando o
formulário disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS
pjvIqiD6m2wzM4Rur47a3drRrYRdIPp6Gv17ZI9

Alegria da juventude nas Equipes de Jovens
de Nossa Senhora.

AUXÍLIO RELIGIOSO E ESPIRITUAL
À VIÚVAS, VIÚVOS E PESSOAS SÓS
Criado em São Paulo, por D. Nancy Moncau, em 2003, o Movimento das
Comunidades Nossa Senhora da Esperança (CNSE) hoje já se espalha por
mais de 70 cidades brasileiras. Com a mesma linha metodológica das ENS,
acolhe além de quem vive o estado de vida da viuvez, pessoas sós (solteiras,
com certa idade, separadas ou divorciadas que continuam sós). Praticam
compromissos semelhantes aos PCEs, reunião mensal, vida em comunidade.
Como dom ou graça especial de Deus, o carisma específico dessa
Comunidade, é a “espiritualidade das viúvas, viúvos e pessoas sós”.
A Mística do Movimento está pautada na “Ação do Espírito Santo que dá
sentido a nossa vida”.
A Coordenação Nacional das CNSE é do casal Silvia e Chico auxiliado por
Tereza Pitarello Shoshima, viúva, residentes em São Paulo, sendo
Conselheiro Espiritual Nacional o Pe. Flávio Cavalca.
Na Região Norte II a coordenação é do casal equipista Eunice e Lúcio, tendo
como Conselheiro Espiritual o Cônego Roberto Cavalli Júnior. Na Região o
Movimento conta com quatro grupos em Belém e um grupo em Castanhal.
Assim, as CNSE, oferecem as suas integrantes auxílio religioso e espiritual,
tendo como premissa que Deus está presente na vida e no coração dessas
pessoas, para auxiliá-las nos momentos de dor e no novo estado de vida.

Participantes do Pará na Primeira Peregrinação Nacional das CNSE
ao Santuário de Aparecida, no ano passado.

10 GRUPOS PARA EXPERIÊNCIAS
COMUNITÁRIAS EM ABAETETUBA
Os 41 casais equipistas da cidade de Abaetetuba (Setor 7,
Região Norte II) aceitaram a proposta do Setor, de que cada
casal apontasse um outro casal para fazer parte de uma
Experiência Comunitária. O resultado mostrou a ação do
Espírito Santo em nosso Movimento: “tínhamos casais para
À esquerda,
Reunião de
Informação,
pelo casal
Fátima e
Canêjo.
À direita, o
Grupo 1.

formar dez grupos!”, afirma o CRS Maria José e Jorge. Foram
montados nove grupos de Experiência Comunitária e um
grupo Crescer no Amor, casais que ainda não são casados no
católico para que, uma vez preparados e depois de casados,
possam formar um grupo de EC, o que será o décimo grupo.
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TENDER PARA A SANTIDADE.
NEM MAIS, NEM MENOS

O Casal Provincial Marilena e Jesus, fez no EACRE, uma completa
e didática explanação sobre as Orientações para 2018, que
direcionam o Movimento em todo o mundo.
As orientações para cada ano, emanam do Encontro
Internacional, que acontece a cada seis anos. No último, em
Brasília, 2012, tivemos “Ousar o Evangelho; Ter um coração pleno
do amor de Cristo; Acolher e cuidar dos homens; Partir para o
mundo a serviço da Igreja”, que estudamos ano a ano, nos temas
de estudo. Este ano, de Fátima, sairão as orientações para os
próximos seis anos.
Dentro da pedagogia das ENS, de Ver, Julgar e Agir o casal listou as

Pe. Caffarel

recomendações para VER:
Gratuidade, Fidelidade.
Diversidade na Unidade;
JULGAR: Acolhida, Perdão.
Misericórdia, Alegria; AGIR:
Formação integral, Prática
dos PCEs, com ênfase na
Escuta da Palavra, Reza do
Terço, Encontro de Fátima,
C a n o n i z a ç ã o d o Pa d r e
Caffarel.
O casal destacou a imensa
gama de formações
disponível aos equipistas,
dentro do grande ideal das
ENS determinado pelo
Padre Caffarel: “As Equipes
de Nossa Senhora têm por
objetivo essencial ajudar os
casais a tender para a
santidade. Nem mais, nem
menos” (na primeira carta escrita aos brasileiros, em 15.12.1949,
conforme consta no livro “O sentido de uma vida – Pedro Moncau
Jr.”, de d. Nancy Cajado Moncau, Nova Bandeira, 2015, pág. 102).
Marilena e Jesus concluíram
reforçando as Medidas
Concretas para 2018: Estudo
do Tema; Prática dos PCEs,
Formação Integral e Prática do
Terço.
CRP Marilena e Jesus

PARTICIPEMOS DE
SUA CANONIZAÇÃO

A vida do Servo de Deus padre Henri Caffarel todos nós conhecemos; a sua atividade virtuosa pela evangelização dos casais, com a
Espiritualidade Conjugal, todos nós a reconhecemos e somos diretamente beneficiados. Agora o Movimento quer dar à Igreja o grande
presente do exemplo de sacerdócio do Pe. Caffarel.
Como podemos participar dessa Causa de Canonização?
- Pedindo a intercessão do Pe. Caffarel para as nossas necessidades e para as necessidades que nos são
apresentadas;
- Oração pela Canonização do Servo de Deus Henri Caffarel [Deus nosso Pai, pusestes ...];
- Informar as graças obtidas (Todas, mesmo as mais simples) ao e-mail [pe.caffarel@ens.org.br];
- Dar a conhecer o Pe. Caffarel fora do Movimento (Usar o folder da Causa e a Oração para a Canonização);
- Expressar concretamente a adesão à causa, fazendo parte da Associação dos Amigos do Padre Caffarel - Ver
Vicélia e Magalhães,
no site ENS como se associar e como renovar a associação já feita.
CR Canonização SRB Pe. Caffarel, no EACRE

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Por em comum

Movimento de Espiritualidade Conjugal - Província Norte - Região Norte II
Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Edilene e Edson. Setores: A - Maria Amélia e Roberto; B - Bené e Nilson;
C - Georgina e Laércio; Castanhal - Lúcia e Jairo; São Miguel do Guamá - Bazzy e Ailton; Capanema - Solange e Waldemar;
Abaetetuba - Maria José e Jorge.
Por em comum – Informativo da Região Norte II – Casal Responsável: Rita e Fernando
Jornalista Responsável: Fernando Jares Martins (Registro MTE Nº1052)

