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MOSTRAR AO MUNDO QUE O SACRAMENTO
DO MATRIMÔNIO É POSSÍVEL

Um Encontro Internacional das ENS
tem a importância “de que os casais das
ENS ao se encontrarem, vindos de
todo o mundo, afirmarem que o
Sacramento do Matrimônio é possível,
que o amor é possível, que o amor
sacramental é possível” disse o casal
Joana e Samuel Sanches, coordenador
da Equipe Organizadora do EI de
Fátima, citando o Padre Caffarel. Em
entrevista à Ângelus TV, canal católico
de Fátima, disponível no site do
Encontro, o casal português afirmou
ainda que casais de mais de 60

Palavra do SCE

nacionalidades se encontrarão para
dizer ao mundo: “Nós somos felizes
porque vivemos o sacramento do
matrimônio!”
O mundo vai viver, agora em julho, mais
um destes encontros, em Fátima,
Portugal, com a presença prevista de
9.000 participantes, entre casais e
SCEs.
Milhares de brasileiros lá estarão,
inclusive representantes da Região
Norte II. Na foto acima, um grupo da
RNII, no Encontro de Brasília/2012.
Leia mais, na página 03.
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Monsenhor Marcelino Ferreira
SCE Eq. 02A, 03A e 02C
64 anos de namoro
O amor conjugal vivido
plenamente no dia a dia de
um casal feliz
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Mensagem do CRR
Queridos irmãos equipistas,
O XII Encontro Internacional das
Equipes de Nossa Senhora em
Fátima (Portugal) está chegando! E
nós que vamos estar lá, quer seja
fisicamente ou espiritualmente,
devemos nos preparar para este
grande momento de peregrinação
entre irmãos, rezando o Rosário, em
casal ou em equipe. Bento XVI disse
o seguinte sobre o Rosário: “O
Rosário é oração contemplativa,
acessível a todos: grandes e
pequenos, leigos e clérigos, cultos ou
pouco instruídos”. “O Rosário é
'arma' espiritual na luta contra o mal,
contra a violência, pela paz nos
corações, nas famílias, na sociedade
e no mundo”. E através da reza do
Rosário, roguemos a Deus e N.S. de
Fátima, para que esse encontro seja
um momento oportuno de
fortalecer os laços de unidade,
fraternidade, humildade e de amor
entre os irmãos. Pois cada encontro
é um sopro divino em nossas vidas.
O Encontro Internacional em
Fátima, será um momento propício
para novas amizades, trocas de
ideias, onde os equipistas
encontrarão pessoas de várias partes
do mundo, unidos em Cristo Jesus
como uma grande família.
Desejamos a todos um abençoado e
santo encontro, e que o Espírito
Santo de Deus pouse sobre cada
casal, para que, iluminados por esse
Espírito, possam dar testemunho da
beleza e da grandeza do Matrimônio
e sejam verdadeiros semeadores do
Amor.

Formação
Permanente
Conheça mais sobre a
Formação Permanente,
oferecida a todos os
equipistas.
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Edilene e Edson CRR - Norte II

Editorial
O monumental XII
Encontro Internacional
das ENS, em Fátima, é
o tema central desta
edição, desde a
Mensagem do CRR,
como em um precioso
artigo do Mons.
Marcelino, aqui ao
lado. Identificamos
dois casais que estão
indo a seu quarto EI
consecutivo e temos
suas opiniões, como de
outros equipistas,
inclusive preciosidades
como uma foto da
F o r m a ç ã o
Internacional de 1988,
em seguida ao EI, de
que participaram
Thérèse e Valente.
Um casal experiente,
Sandra e Jaime, nos dá
um testemunho sobre
sua vivência do PCE
Oração Conjugal.
Está uma lindeza a
declaração de amor ao
Matrimônio vivido no
amor pleno, no
namoro constante, ao
longo de 64 anos, com
que nos brinda a
Nazareth, do José –
este casal é autor de
um dos capítulos do
livro “Colhendo os
Fr u t o s d o A m o r ” ,
lançado pela SuperRegião Brasil, em 2013,
com experiências de
casais maduros e
felizes no amor
conjugal.
A F o r m a ç ã o
Permanente, disponível a todos os equipistas, teve mais uma
sessão, desta vez em
Abaetetuba e ganha
destaque nesta edição.
Agora é preparar as
malas, rezar o Terço,
porque o Encontro de
Fátima está a chegar.
Um Feliz Encontro
para todos nós!
Rita e Fernando
MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE

Monsenhor Marcelino Ferreira
SCE das Equipes 02A, 03A e 02C

UM NOVO PENTECOSTES
Na missão de Padre, Conselheiro
Espiritual do Movimento das Equipes
de Nossa Senhora, tenho participado
de acontecimentos de grande
riqueza para o meu crescimento
como homem, cristão e padre. Se,
faz bem para nós conselheiros
espirituais, o que dizer do bem que
faz para os tantos casais que formam
a grande família equipista. Sem
dúvida, um dos tempos fortes na vida
do Movimento, são os encontros
realizados em nível de Super-Região, ou
Nacionais e os Encontros Internacionais. Tive a
graça de participar de três Encontros Nacionais:
Brasília, Florianópolis e Aparecida e um
Encontro Internacional em Brasília. Sob as
bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, será
realizado em Fátima – Portugal, mais um
Encontro Internacional, no período de 16 a 21
de julho de 2018. Pelo que já participei e
celebrei, considero os Encontros Nacionais e
Internacionais, tempos fortes de Graças e
Bênçãos. Tempo de encontro com irmãos e
irmãs que vivem a Fé Cristã iluminados pelo

TESTEMUNHO

carisma fundador das Equipes de
Nossa Senhora, tempo de partilha,
formação, celebração e convivência
fraterna. Como é bom ver o novo
acontecendo. Casais e Conselheiros
chegando das diversas regiões e dos
diversos países. A alegria é
contagiante, uma paz envolve a todos.
Tudo é fruto do Espírito Santo, mas
também, da impecável organização, o
que é marca registrada do nosso
Movimento. Um Encontro Nacional
ou Internacional é um novo Pentecostes, festa da
unidade, unificação das várias línguas e culturas.
Que o santo Padre Henri Caffarel, o santo Casal
Pedro e Nancy Moncau intercedam no céu pela
realização do XII Encontro Internacional.
A todos os Casais e Conselheiros Espirituais que
terão a graça de ir à Fátima, desejamos que a
exemplo de Maria, participem com simplicidade
e abertura de coração.
Que o Senhor faça em todos maravilhas. Para
nós que ficamos, permaneçamos unidos em
oração com Maria, a Mãe de Jesus. Magnificat!

PCE: ORAÇÃO CONJUGAL

ENCONTRO DO CASAL COM O PAI.
Equipe de Nossa Senhora, caminho de
conversão em casal que fomos atraídos há 30
anos. Fomos convidados pelo casal de quem
lembramos com muito carinho: Mariazinha e
Miguel, que nos presentearam com este grande
tesouro.
Deram conosco os primeiros passos, a
Pilotagem, mostrando a beleza de viver em
casal, usando nossa principal ferramenta que são
os PCEs, para não desviarmos do caminho.
A Oração Conjugal é o encontro íntimo e
profundo com o Senhor, que buscamos viver
diariamente com o melhor do nosso tempo.
Começamos louvando e agradecendo pelo
amor que nos une, pela família que constituímos,
pela Sua Palavra que buscamos escutar e os
apelos que Ela nos faz.
Momento para pedir como pobres e conscientes
de nossas limitações, que sejamos ramos fortes
da videira para superar dificuldades, vencer
desafios e fracassos. Cometemos erros, somos
feridos, sabemos que é difícil viver em casal as

exigências do amor e somente sintonizados com
Ele somos capazes de prosseguir.
Ele nos diz: “Sem mim, nada podeis fazer”. “Pedi
e receberei, batei e a porta se abrirá”.
Pedimos a Ele que todas as nossas ações, o nosso
falar, sejam colocados a serviço do Reino. Na
Oração Conjugal sentimos Deus em nós, falando
conosco. Vivamos na intimidade com Ele,
confiantes, não deixemos a graça de Deus
passar. Todos os dias, num ambiente tranquilo,
façamos nossa Oração Conjugal sem muitas
palavras para que possamos ouvir a Sua voz e
respondermos: “Senhor, estamos aqui para
fazer a Tua vontade”.
Abençoado PCE, Oração Conjugal! Para o casal
que reza podem vir nuvens cinzentas,
tempestades, provações, que ele persevera na
oração, aviva a esperança e nada o abalará.
Unidos a Ele venceremos! Ele fará em nós
maravilhas, Santo é o seu nome!
Sandra e Jaime
Equipe 05A – N. S. Rainha dos Apóstolos
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PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS INTERNACIONAIS

Formação em Lourdes/1988. Thérèse e Valente no centro da foto.

Flor, Vallinoto e Rita, em Lourdes/2006.

Graça e Carvalho em frente
à Catedral, Santiago/2000.

convidado das ENS, quando era do Setor Belém. “A experiência
de ir a Lourdes foi maravilhosa. Aí é que nós vimos a unidade no
Movimento, no mundo todo, como nós temos até hoje na nossa
Equipe” O casal participou, ainda, de uma Sessão de Formação
Internacional em Lourdes.
PARTICIPAÇÃO
Todos os equipistas devem participar do EI, alguns
presencialmente e outros espiritualmente. Essa participação
espiritual e feita com orações pelo êxito do Encontro e pela
oração, em casal ou em Equipe, do “Terço em Preparação à
Peregrinação a Fátima”, publicado na Carta Mensal de abril e
também disponível no site desta Região (ensnorte2.com.br).
Este EI de Fátima/2018 também poderá ser acompanhado online no site nacional das Equipes (ens.org.br).
Da Região Norte II estão inscritos para Fátima/2018:
SCEs
Con. Roberto Cavalli (Eq.
05B e 11A)
Pe. Fantico Borges (Eq. 04B e
13C)
BELÉM – Setor A
Célia e David (Eq.02)
Fátima e Canêjo (Eq.03)
Glória e Mário (Eq.10)
Graça e Procópio (Eq.03)
Leila e Evandro (Eq.06)
Ma Amélia e Roberto (Eq.12)
Roseli e Mendonça (Eq.12)
BELÉM – Setor B
Aladir e João (Eq.10)
Bené e Nilson (Eq.09)
Beth e Assis (Eq.09)
Dalmira e Alzinei (Eq.04)
Graça e Carvalho (Eq.05)
Léia e Braga (Eq.08)
Rita e Fernando (Eq.05)

BELÉM – Setor C
Dulce e Roberto (Eq. 01)
Georgina e Laércio (Eq. 01)
Rejane e Wagner (Eq. 41)
CASTANHAL
Ana e Nildo (Eq. 07)
Cláudia e Gilberto (Eq. 04)
Edilene e Francisco (Eq.16)
Henessan e Delson (Eq. 11)
Lúcia e Jairo (Eq. 08)
Rivania e Jorge (Eq. 04)
Rosana e Evaldo (Eq. 05)
S. MIGUEL DO GUAMÁ
Bazzy e Ailton
w (Eq.01)
w
Eneida e Geraldo (Eq.42)
Larissa e Antônio (Eq.41)
Lícia e Veras (Eq.03)
Lucideia e Moacir (Eq.43)
Rosa e Aragão (Eq.01)
Socorro e André (Eq.04)
Suely e José Maria (Eq.03)
Telma e José Soares (Eq.03

Fátima e Canejo, Maria José e Roberto, Maria e
Flávio, Flor, Graça e Carvalho, saindo para fazer
um trecho do Caminho de Santiago/2000.

“Uma escola de aprendizagem de vida espiritual e vida conjugal,
de acolhida alegre e internacionalidade fraterna”. Foi assim que
o padre Lucivaldo da Silva, àquela altura SCE da Região,
qualificou o XI Encontro Internacional das ENS, em 2012, em
Brasília.
O primeiro Encontro ocorreu em 1954, em Lourdes, ainda na
forma de peregrinação. No início não tinham a periodicidade
hoje estabelecida, de seis em seis anos. Eles variaram em cinco
cidades, assim: Roma/Assis, 1959, 1970, 1976, 1982; Lourdes,
1954, 1965, 1988, 2006; Fátima, 1994; Santiago de
Compostela, 2000; Brasília, 2012.
Na Região Norte II identificamos dois casais que estão indo para
seu quarto EI consecutivo: Fátima e Canêjo (Eq. 03A), que nos
dá um Testemunho sobre essa experiência na página 04 e Graça
e Carvalho (Eq. 05B), para quem o que mais emocionou no seu
primeiro Encontro, em Santiago, foi a grandiosidade do
Movimento (eles estavam há apenas quatro anos na Equipe), a
perfeita organização do evento e, em especial, a unidade:
“Participávamos de uma reunião com pessoas de diferentes
nacionalidades, como se estivéssemos em uma reunião de nossa
Equipe!”
Flor e Vallinoto, ele falecido em 2011,(Eq. 05A) são dos
pioneiros, pois foram a Lourdes/1988, Fatima/1994,
Santiago/2000 e Lourdes/2006. “Crescimento espiritual
admirável” é a frase com que ela nos resumiu participar dos
Encontros, sobre os quais tem muitas histórias e experiências.
O casal Thérèse e Valente, ele falecido em 2005 (Eq. 02C),
participou do EI de Lourdes em 1988, há 30 anos!, como
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FALA O SETOR CASTANHAL
CRESCIMENTO NA FÉ
Antes de sermos chamados para a missão de
responsável do Setor Castanhal, Jesus foi nos
preparando, a Lucia teve a ideia de convidarme para irmos conversar com Jesus na cripta na
Catedral, sempre as cinco horas da manhã, sem
percebermos Jesus estava nos preparando para
respondermos “sim” ao chamado da missão.
Após esses dois anos e quatro meses descobrimos que Jesus
nos entregou primeiro as graças, antes de nos entregar a
missão, essas graças foram muitas coisas boas que foram
acontecendo em nossas vidas. Ao participarmos do primeiro
EPNORTE nos chamou atenção a pertença dos Sacerdotes
Conselheiros Espirituais dos setores distantes da Região, do
Amazonas, nesse encontro e isso nos fez refletir sobre a
pertença dos mesmos ao Movimento e tomamos a decisão

TESTEMUNHO
Irmãos queridos, aproxima-se mais um EI das ENS. Será o XII
Encontro, o qual acontecerá nos dias 16 a 21 de julho de
2018, em Fátima, Portugal.
Ingressamos nas ENS em 31 de maio de 1996, a partir daí,
com a graça de Deus, participamos de todos os EI.
O primeiro, foi o IX EI realizado nos dias 18 a 26/09/2000, em
Santiago de Compostela. A marca desse Encontro foi a
experiência de caminhar a pé, percorrendo o Caminho de
Santiago, pelo menos por quatro quilômetros. Voltamos de
Compostela com as palavras de Monsenhor Thomazeau
gravadas em nossos corações: “Hoje, como ontem o casal é
para a Igreja a esperança de amanhã”.
No segundo Encontro as Equipes retornaram a Lourdes nos
dias 16 a 21/09/2006, era o X EI das ENS. Recebemos um
grande presente de Deus, a abertura da Causa de
Beatificação do Pe. Henri Caffarel. Em Lourdes foi
apresentado um logotipo único das ENS, em nível nacional e
internacional, para determinar nossa identidade e unidade.
Queremos partilhar com vocês nossos sentimentos de
gratidão por termos sido agraciados por Deus na
participação da Sessão de Formação Internacional, a qual foi
instalada na “Cité St. Pierre”, a dez minutos do Santuário de
Lourdes.
O terceiro, o XI EI das ENS, aconteceu em Brasília, nos dias
21 a 26/07/2012, quando pela primeira vez um EI foi

de buscar meios de trazer os conselheiros
das Equipes do nosso Setor para
participarem de todos os eventos do
Movimento, principalmente os eventos
sociais. Hoje já é marcante a presença dos
SCEs nos eventos do Setor Castanhal.
Ao longo de nossa vida em Equipe
aprendemos que o chamado para a missão é
para aceitar nossos irmãos como eles são, compreender
mais as dificuldades de cada irmão, perdoar mais, enfim amar
mais, pois a exemplo de Maria, quando deu seu Sim para ser a
mãe de Jesus, nos deu o maior exemplo de humildade.
Somos gratos pela oportunidade de crescermos na Fé, como
pessoas e como equipistas.
Lúcia e Jairo
CRS Castanhal

ENCONTROS INTERNACIONAIS:
SENTIMENTO INDESCRITÍVEL
realizado fora da Europa. Vivenciamos em Brasília, as alegrias
de uma reunião social, pois toda nossa Equipe de Base, a
ENS-03A, estava presente, inclusive o nosso SCE - Mons.
Marcelino.
O que vivenciamos e sentimos nesses Encontros é
indescritível. Todas as experiências que tivemos deixaram
marcas indeléveis em nossos corações. Nossas vidas se
transformaram para sempre.
Agora, o Santuário de Fátima nos espera! Ir a Fátima é uma
graça especial, sinal da presença de Cristo em nossas vidas,
assim como cresce em nós a vontade imensa de sentir a
presença de Maria naquele lugar.
Levaremos em nossos corações todos aqueles equipistas que
fisicamente estiverem distante do Santuário de Fátima, mas
estaremos unidos em oração para o bom êxito do Encontro.
Que a Virgem de Fátima nos acompanhe nesta peregrinação
e com Ela queremos
cantar: “O Senhor faz
em nós maravilhas e
Santo é seu nome”!
Com nosso carinho,
Fátima e Canêjo
ENS-03A-Belém
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ENS EM FOCO
Eq. 01 - Setor C - N. S. do Perpétuo Socorro
VIVENDO COMO FAMÍLIA
Lançada em 12 de Setembro de 1997, a Equipe 01C – Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, antiga Equipe 03C, era
composta por oito casais: Marly/César, Mabel/Branco,
Francisca/Luiz Otávio, Otávia/Luiz Henrique, Reneide/Zenir,
Marlyse/Roberto, Miriam/Roberto, Oneide/Didi, tendo
como Conselheiro Frei Dennis (Capuchinho), iniciando a
Experiência Comunitária em janeiro de 1997 e a Pilotagem
em 1998.
Em 1999, teve o primeiro Casal Responsável, Marly e César; a
Equipe agora composta por sete casais (Miriam e Roberto
saíram).
Ao longo dos anos alguns casais saíram, ficando da formação
original apenas Mabel e Branco. Mas o Senhor providenciou
novos casais para compor a Equipe 01C.
Por esta Equipe já passaram SCEs como Pe. Giussepe Roda,
Pe. Paolo Cattel, Pe. Benedito, Frei Dennis Lerai, Frei Eudir
(ambos Capuchinhos). Atualmente é o Pe. Adriano, da
Paróquia São Raimundo Nonato.
Hoje a Equipe está com sete casais: Auxiliadora/Nonato (CL),
Carminha/Marco Antônio, Dulce/Roberto (CL), Fátima/José

64 ANOS DE NAMORO!
Completamos 64 anos de Namoro, nós dois: Nazá
e Zeca.
Quando começamos, éramos muito jovens e o
Namoro era realmente um impulso próprio da
idade.
Mas... nessa época se tinha respeito demais,
principalmente nós, mocinhas.
Mas era sempre uma tentação.
Vencidos os impulsos próprios da idade, chegamos
ao casamento, ainda jovens!
Começaram a chegar nossos Tesouros. Ainda
estávamos jovens. O Namoro continuando!
Como eram gostosos os fins de semana, que via
meu amado em casa.
Os filhos cresceram e começaram a voar
com suas próprias asas. Lindos nossos
amores: quatro.
Estudaram, se formaram, continuaram
amando a Deus, à Mãezinha do Céu e ao
próximo.
N a m o r o c o n t i n u a n d o ! Te m p o
passando.
Bodas de Prata! Bodas de Ouro!
Maravilhas o Senhor faz conosco!

Pequeno (CT), Georgina/Laércio (CRS Setor C),
Lívia/Rômulo e Mabel/Branco (CRE). Nesta trajetória, a
Equipe vive como família, onde todos sempre se ajudam e,
unidos, alcançam a fortaleza do amor matrimonial, vivendo o
Carisma, a Mística e os PCEs. Nas tristezas e incertezas, a Luz
forte, Jesus Cristo, é a certeza para viver o matrimônio como
missão de amor. E a força que puxa todos pelas mãos, chamase Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Renovação das Promessas do Matrimônio (Livro de Estudo, Terceira
Reunião). Na foto só falta o Rômulo, da Lívia, que fotografou..

Somos gratos por tudo e principalmente porque
hoje podemos dizer com muita alegria que:
"COLHEMOS OS FRUTOS DO NOSSO AMOR!"
Nossa idade bem avançada não quer dizer que
nosso carinho, de acordo com a idade, tenha
desaparecido.
Nunca! Nossos abraços hoje têm mais consistência
de amor verdadeiro. E como nos abraçamos!
Nossos beijos existem com muito mais segurança.
E aí podemos dizer que estamos saboreando o
vinho com muito mais sentido.
Como é bom e correto poder registrar aos filhos e
netos nossa vida de 64 anos de Namoro.
Que Deus continue a nos conduzir até o dia em que
Ele achar que podemos partir para a
Vida Eterna.
Deus seja louvado!
NÓS NOS AMAMOS E AMAMOS
VOCÊS!
(Testemunho de hoje, 21/04, escrito
com o ❤ para que filhos, netos e amigos
possam valorizar cada vez mais o
Matrimônio!)
Nazareth, do José – Eq. 01B – N. S. da
Providência

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

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

Av. Gentil Bittencourt, nº 2353 – Bairro São Brás – Belém/Pará

JUBILEUS!
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 celebram 25
anos de matrimônio
nestes meses!
❤
Leida e Carlos
Eq. 09C – Belém
01/05
❤
Valdenice e
Juvenal
Eq. 04 – Capanema
01/05
❤
Beth e Júnior
Eq. 13 – Castanhal
26/06
do Rosário
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Equipes em Caminho
APROFUNDAMENTO DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
O Setor Abaetetuba viveu, com intensa
participação de 27 casais de suas seis
Equipes, pela primeira vez, a Formação
Permanente “Encontro das Equipes em
Caminho” (EEC), destinado a Equipes
com até quatro anos de caminhada após
o Encontro de Equipes Novas. A
Formação faz-se num caminho que une
Fé e Vida. Este Encontro permite dar
respostas às dificuldades encontradas
pela Equipe no aprofundamento da
Espiritualidade Conjugal.
O Encontro teve a presença do Casal
Responsável da Província Norte,
Marilena e Jesus, do casal Responsável

da Região Norte II, Edilene e Edson,
além do casal anfitrião, Responsável pelo
Setor Abaetetuba, Maria José e Jorge,
mais os casais da Equipe Formadora:
Fátima e Canêjo (coordenador), Edna e
Sebastião, Nazaré e Reginaldo, Rita e
Fernando, Sandra e Jaime.
Com o lema “Eu sou o caminho, a
verdade e a vida” (Jo 14,16) o Encontro
é composto de quatro módulos:
1º Modulo – “Cristo, Peregrino e
Companheiro de Caminho” – A Escuta
da Palavra e a Oração na Vida Cotidiana
(Nazaré e Reginaldo).
2º Modulo – “Caminhar em Casal –

Os casais participantes com a Equipe Formadora.

Ultrapassar os Obstáculos para
Crescer” – Dever de Sentar-se e Regra
de Vida (Rita e Fernando)
3º Modulo – “Caminhar em Equipe –
Com Alguém ao Nosso Lado” –
Reunidos em Equipes – Balanço sobre a
caminhada pós-Pilotagem – Pertença e
participação no serviço do Movimento
(Edna e Sebastião).
4º Módulo – “O Matrimônio, um
Sacramento para o Caminho” – A
riqueza do Matrimônio e sua
Espiritualidade Conjugal (Sandra e
Jaime).

A Equipe Formadora e, acima, o CRP e o CRR.

TESTEMUNHO
FORMAÇÃO PERMANENTE
Como casal cristão, e com a graça de Deus,
fomos chamados a ser um casal equipista e
estamos no caminho rumo a santidade.
Procuramos viver nosso sacramento do
matrimônio centrado na presença viva de Jesus
Cristo que nos convocou a irmos no caminho da
santidade, quando nos fez o convite “Vem” e
quer que o acompanhemos quando nos diz “e
segue-me”, e ai estamos caminhando e
vivenciando os ensinamentos que nos são
apresentados ao longo do tempo pelas Equipes
de Nossa Senhora.
Com o passar do tempo a ERI – Equipe
Responsável Internacional foi atualizando o
desempenho das Equipes de Nossa Senhora
sempre dando ênfase à sua pedagogia e temas de
catequese e formação espiritual, e hoje nossa
realidade passa por uma Formação Permanente
onde somos convidados a vivenciar três etapas de

formação, após a Pilotagem e nessas etapas o
Movimento nos propõe os Encontros:
– Equipes em Caminho, onde vivenciamos nossa
Fé e Vida.
– Equipes em Movimento, onde buscamos a
vivência da nossa Vocação e Missão.
– Novo Fôlego onde após uma caminhada de 10
anos ou mais nas Equipes procuramos vivenciar o
amor de Deus renovando o nosso caminhar para
não estagnarmos.
Portanto, ao nos deixarmos inebriar pela
Formação Permanente nos tornaremos um casal
capaz de dar o melhor de si mesmo pelo seu
matrimônio, pela sua família, pela sua Equipe,
pela Igreja e pelo mundo como servos do Senhor,
que espera por nossas ações.
Nazaré e Reginaldo
Equipe 02C – Nossa Senhora Aparecida

O SENHOR
CHAMOU
Frei Francesco
Giuseppe Donesana,
dia 17/05, era SCE da
Equipe 04 – N. S. do
Rosário, de Capanema.
Pe r t e n c i a à o r d e m
Franciscana, tinha 48
anos. era um homem
simples e humilde,
gostava muito de ajudar
os mais necessitados.
Fr e i Fr a n c e s c o e r a
responsável pelo abrigo
Santo Antônio (para
idosos), onde passava a
maior parte de seu
tempo. No dia 02 de
maio sofreu um AVC e
foi internado vindo a
falecer no dia 17, em
Belém.

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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CNSE

EJNS

PELA PERTENÇA À CNSE SOMOS
POVO APAIXONADO POR JESUS
Padre Flavio Cavalca
Conselheiro Espiritual da Coordenação Nacional

“Pela nossa pertença, pelo fato de nos comprometer com a
Comunidade Nossa Senhora da Esperança, pelo fato de não
ser apenas visitantes, ou acompanhantes de longe, mas pelo
fato de assumir essa partilha de vida com essas pessoas que
formam o nosso grupo, por isso devemos, podemos e somos
um povo apaixonado por Jesus. A CNSE oferece-nos
possibilidades para isso. Participando da vida com essas
pessoas, nessa pequena comunidade, acabamos encontrando
a possibilidade de conhecer mais profundamente Jesus, sua
pessoa, seu jeito de pensar, seu jeito de ser. Temos a
possibilidade de conhecer Jesus pessoalmente, não apenas sua
doutrina, mas seu jeito de pensar, seu jeito de viver, seu jeito de
trabalhar, seu jeito de rir, seu jeito de enfrentar os trabalhos e
as dificuldades. A Comunidade oferece-nos essa possibilidade.
Na CNSE podemos conhecer mais de perto a pessoa e as
propostas de Jesus e encontramos meios para crescer no amor
de Jesus, para crescer em nossa união com Ele, combatendo
nossos defeitos, procurando desenvolver cada vez mais essa
vida divina que Ele nos oferece.
Na Comunidade, encontramos a mútua ajuda para nosso
crescimento, nosso desenvolvimento pessoal, social e
espiritual. A Comunidade ajuda-nos a nos unir mais, a
participar cada vez mais dessas comunidades de vida que estão
ao redor de nós. Participando bem da CNSE você vai participar
mais da comunidade de salvação que é sua família pequena ou
mais estendida. Você vai participar mais intensamente da sua
pequena comunidade de bairro, da sua paróquia, da sua
diocese, porque vai tornar-se cidadã, cidadão consciente do
povo de Deus”.
A comunidade Nossa Senhora da Esperança é uma benção de
Deus para a Igreja Católica, portanto estamos de braços
abertos para receber os casais equipistas que queiram nos
ajudar no desenvolvimento e na expansão desse Movimento.

Belém

RUMO AO ENCONTRO
INTERNACIONAL
As expansões das EJNS nas cidades de São Miguel e Castanhal,
seguem a todo vapor. Em São Miguel já se iniciaram as pilotagens,
havendo a adesão de diversos jovens. No último mês também
tivemos a reunião do Regional IV das EJNS, em Brasília - DF, onde
nossa Responsável do Setor Belém, Ianê Oara, e a jovem Évila
Oliveira, Coordenara de Pilotos do Regional, estiveram
presentes e trouxeram diversas informações do (já próximo)
Encontro Internacional das EJNS, em Pindamonhangaba, em
julho deste ano. O Setor Belém foi elogiado pelo seu
desempenho atual nas coletas e no fortalecimento de suas
Equipes de Base, o que nos trouxe muita felicidade e ânimo para
seguir neste caminho.
As EJNS continuam realizando atividades a fim de angariar fundos
para auxiliar os jovens que estarão presentes no Encontro
Internacional – contamos com a ajuda de todos!
E caso você conheça algum jovem que queira conhecer o
Movimento basta entrar em contato com qualquer jovem
equipista ou nos contatar através das nossas redes sociais.

EXPANDINDO A ESPIRITUALIDADE CONJUGAL

O Carisma das ENS se espalha por Belém, com mais duas
Equipes.
No Setor A foi lançada a Equipe 16A – N. S. Estrela da
Manhã, originária de uma Experiência Comunitária
coordenada pelo casal Alda e Hélio (Eq 12-A). A primeira
reunião da Equipe foi no dia 05/03, tendo como Casal Piloto
Roseli e Mendonça (Eq 12-A), e SCE o padre Welbert.
Integram a Equipe os casais Cinthia e Pablo, Elizabeth e
Jackson, Heloisa e Luiz Alberto, Kelle e José, Márcia e Almir,
Paula Renata e Alexandre, Wanda Thaissa e Paulo. A Equipe
foi apresentada à Comunidade Equipista na Missa Mensal
dia 14 de Abril.
No Setor B foi lançada a Equipe 17B – Nossa Senhora do
Carmo, formada a partir de Experiência Comunitária
coordenada pelo casal Elaene e Orlando (Eq. 08B) e
pilotada por Beth e Assis (Eq. 09B), sendo SCE o frei
Rodolfo e composta pelos seguintes casais: Alice e Marcelo,
Ana Paula e Mário, Keisy e Marcelo, Márcia e Odilon,
Mariana e Marcelo, Rosa e Gabriel, Vanessa e Ivan.

Esta Equipe tem três filhas de equipistas, Alice, Rosa e
Vanessa e um filho de equipista, o Marcelo, da Mariana (que
não estão na foto por motivo de trabalho).

Equipe 17B na apresentação na Missa Mensal de abril, com o
SCE e o Casal Coordenador da Experiência Comunitária.
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S. Miguel do Guamá

RETIRO/2018
Sob o tema: “A Missão do
Amor – tudo começa no
Amor e tende para o Amor”,
foi realizado o Retiro/2018
do Setor São Miguel do
Guamá, de 20 a 22/04, no
Cenóbio da Transfiguração,
em Castanhal, com a
participação de 61 casais de
São Miguel do Guamá e
Capitão Poço – e da Irmã
Cilene, Acompanhadora
Espiritual da Equipe N.S. de

Lourdes.
O Padre Gilsomar de Jesus,
d a Pa r ó q u i a d o C r i s t o
Crucificado, de São Miguel,
foi o pregador, conduzindo as
ovelhas do Senhor nos
caminhos do entendimento
sobre a origem e a tendência
do Amor, mostrando e
preparando a cada um a
grande missão de sair ao
encontro dos irmãos.
Foto dos participantes do Retiro:

Belém

MUTIRÃO PELA PALAVRA
Palavra que sai da boca de
Deus” (Mt 4,4). Em clima
de alegria, como
recomenda o Movimento,
as tarefas incluíram:
Mosaico, Representação
Teatral, Paródia, Mímica e
Grito de Alegria. Na foto
acima a plateia do
Mutirão/2018.

Equipistas dos Setores A, B
e C, de Belém, estiveram
reunidos em mais um
Mutirão, em 12/05,
realizado na forma de
animada gincana. O tema
do Mutirão foi o PCE em
evidência este ano, Escuta
da Palavra, com o lema:
“Não só de pão vive o
homem, mas de toda

COM A IGREJA NO PENTECOSTES
As ENS de Belém participaram da grande Vigília de Pentecostes
organizada pela Arquidiocese no sábado, 19/05, que substituiu a Missa
Mensal, por orientação do SCE da Região. O Casal Liturgia do Setor C,
Rejane e Wagner, da Equipe 41C, fez parte da Procissão de Entrada, com
um banner, representando nosso Movimento. Na foto ao lado
representantes de movimentos e serviços da Arquidiocese de Belém.

Notícias, orações equipistas, os calendários, a estrutura da Região,
os Setores, as Equipes, os equipistas.
Tudo isso você encontra no site da Região Norte II.
Acesse

www.ensnorte2.com.br
EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Por em comum

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 - 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)

