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RENOVAR A FÉ NA
ESPIRITUALIDADE CONJUGAL

Milhares de casais católicos,
de todos os continentes,
mostraram ao mundo, no
XII Encontro Internacional
das ENS, de 16 a 21 de julho
próximo passado, em
Fátima, Portugal, que a
felicidade no casamento é
possível, que é uma
realidade quando, para os
cônjuges, o Matrimônio é
um o sacramento do dia a
dia.
Das 13.575 Equipes de
Nossa Senhora nos 92
países em que o
Movimento está presente, 4.334 são
brasileiras! Dos 149.955 equipistas no
mundo, 52.620 são brasileiros! Somos
mais de 1/3 dos equipistas do mundo! Isso
explicava as imensas “manchas amarelas”
vistas nas celebrações, nas palestras, pelas
ruas de Fátima – os brasileiros vestiam
uma famosa camisa “canarinho”. Sinta a
presença: dos 8.285 inscritos no
Encontro, provenientes de 78 países, 3,1

Palavra do SCE

mil eram brasileiros! Daí que havia
amarelinhos por todo lado. Ninguém
chegou perto... A delegação da Região
Norte II tinha 33 casais e dois SCEs, 68
participantes, uma parte dos quais você
vê aí, em foto aos pés do magnífico
monumento a São João Paulo II, numa das
entradas do Santuário de Fátima. Leia,
nesta edição, diversos artigos e
testemunhos sobre o Encontro.
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Padre Fantico Borges, CM
SCE das Equipes 04B e 13C

Homenagens à
Mãe do Ano e
ao Pai do Ano.
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Poema de uma
História de Vida.
Por Thérèse Valente
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Mensagem do CRR
SETEMBRO MÊS DA BÍBLIA
“Tua Palavra é lâmpada para os
meus pés e luz para o meu
caminho!” (Salmo 119,105)
Queridos irmãos,
Neste mês dedicado à Bíblia,
procuremos viver com mais
intensidade a Escuta da Palavra,
uma vez que é um PCE que nutre
todos os outros Pontos concretos
de Esforço. É um PCE que utiliza
dois termos: Escuta e Palavra.
Precisamos ouvir a Palavra de
Deus, pois é por meio Dela que
encontramos a salvação. Por isso é
necessário escutar de forma
profunda e assídua, para que
possamos conhecer melhor, amar
e viver a Palavra de Deus, e com
isso, exercitá-la no nosso dia a dia.
Ela é o alimento espiritual que nos
fortalece. “Felizes os que escutam
a Palavra de Deus e a põem em
prática” (Lc11,28). O Papa
Francisco nos diz: “O Senhor semeia
sempre Sua Palavra. Ele somente
pede um coração aberto para
escutá-la e boa vontade para
colocá-la em prática”.
A Bíblia revela o projeto de Deus
para o mundo; serve para que
todos possamos crescer na fé e
levar uma vida de acordo com o
projeto de Deus. Por isso, ela é a
grande “Carta de Amor” de Deus
à Humanidade.
“Toda Escritura é inspirada por
Deus e é útil para ensinar, para
argumentar, para corrigir, para
educar conforme a justiça” (2Tm
3,16).
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Abaetetuba, Capanema e Castanhal
ganham novos Casais Responsáveis de Setor.
Pág. 03
Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Ainda sob o impacto
dos abençoados dias
vividos em Fátima, esta
edição do “Por em
Comum” mostra
diversos aspectos
desse monumental
Encontro.
Começamos com a
palavra do SCE Pe.
Fantico, que discorre
seu entusiasmo pelo EI
na pág. 02. Coletamos
as opiniões de um casal
veterano, já em seu
quarto encontro, na
pág. 04 e um casal “de
primeiro Encontro”,
na pág. 06.
U m c a s a l d e
Abaetetuba nos ajuda a
refletir sobre o “Dever
de Sentar-se” - pág. 02.
Nesta edição conhecemos os novos CR de
Setor que recebem a
Missão em outubro,
p a r a a n i m a r
A b a e t e t u b a ,
Capanema e Castanhal
nos próximos três anos
- pág. 03.
Destacando bons
exemplos de pais
cristãos, dois casais do
Setor A foram homenageados com os
títulos de Mãe do Ano
e Pai do Ano – pág. 05.
As EJNS nos contam de
seu Encontro
Internacional - pág. 07.
Veterana na história
das ENS nesta Região,
há 37 anos no
Movimento, Thérèse,
do Valente, nos brinda
com um lindo poema
de vida, na pág. 08.
Com esta pauta
entusiasmante,
começamos o segundo
semestre equipista,
sob as bênçãos de
Deus e o amparo de
Nossa Senhora e do
Pe. Caffarel.
Rita e Fernando
MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE

Padre Fantico Borges, CM
SCE das Equipes 04B e 13C

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DA MÃE!
A treze de maio na cova da Iria,
no céu aparece a virgem Maria.
Ave, Ave, Ave-Maria!
Ave, Ave, Ave-Maria!
Todo dia Deus nos oferece provas
do seu amor por nós. O XII
Encontro Internacional das Equipes
de Nossa Senhora foi mais uma
prova imensa do amor de Deus por
todos os participantes.
Mergulhados no mistério do amor nupcial de
Cristo pela Igreja, do qual o matrimônio é sinal
sacramental para toda família cristã, nós que
participamos deste momento de graça para
nosso Movimento podemos constatar entre
tantas coisas a missão que tem as Equipes de
Nossa Senhora a desempenhar no mundo de
hoje. Espalhadas por todos os continentes,
vivendo a Espiritualidade Conjugal da
santificação dos esposos, como desejou Pe.
Henri Caffarel, as Equipes desempenham um
papel relevante na missão evangelizadora da
Igreja. Em tempos de crise da instituição familiar,
onde os valores da ética cristã parecem não mais
terem importância em muitos lares; as Equipes
de Nossa Senhora têm algo a dizer com firmeza
e ousadia: vale a pena acreditar no amor de Deus
e n’Ele colocar nossas esperanças.
Na chegada ao XII Encontro Internacional fomos
acolhidos pelos casais e jovens que com sorriso,

TESTEMUNHO

organização e muito afeto nos
deram provas que seria um
encontro com muitas alegrias e
grande felicidade. Foram mais de
nove mil participantes, um
verdadeiro rebanho de todas as
raças, línguas e nações. Se a torre de
Babel representa a linguagem do
desentendimento do antigo povo de
Israel, que querendo ser como Deus
esqueceu-se de olhar para o Senhor,
aqui em Fátima, parecia o cenáculo, aonde o
Espírito Santo veio pousar sobre todos que ali
estavam, e assim se comunicavam numa
linguagem que para todos era compreensível.
Todos se entendiam em sua própria língua. A
linguagem do amor foi capaz de unir espanhóis,
ingleses, holandeses, russos, africanos,
portugueses, árabes, brasileiros, e tantas outras
nações.
As orações, mergulhadas no mistério do amor
misericordioso do Pai, proferidas nas mensagens
de Dom Tolentino Mendonça e as assessorias
giraram sobre o tema do encontro:
“Reconciliação, sinal de Amor”. Foram dias
inesquecíveis em que nos encheu de esperança e
corresponsabilidade com nosso Movimento de
casais. Saímos dali gratos e confiantes que o
sonho de Pe. Caffarel está cada vez mais vivo e
atuante.

PCE: DEVER DE SENTAR-SE

CULTIVAR O HÁBITO DE DIALOGAR
Para muitos este indicativo parece um simples
diálogo, algo que fazemos geralmente diante de
problemas ou decisões a serem tomadas e que
exigem de certa maneira uma conversa mais
aprofundada sobre o assunto. Mas é interessante
que sem entender bem o que este Ponto
Concreto de Esforço exige, meu marido e eu
costumamos sentar à mesa de jantar onde em
frente está nosso altar, com as imagens dos
santos de nossa devoção e a Palavra de Deus, e
diante deste cenário realizarmos nosso Dever
de Sentar-se, que inicia e termina com uma
oração. Este modo muito tem nos ajudado a
traçar metas, objetivos e principalmente a Regra
de Vida. Quando buscamos criar um ambiente
que propicie o equilíbrio nas divergências,
somos capazes de dialogar sem nos agredir, sem

nos exaltar, sem querer impor uma opinião, mas
com serenidade ouvir e chegar a um consenso.
Vivemos uma época em que a tecnologia ocupa
o espaço do olho no olho, por isso a necessidade
de cultivar o hábito de dialogar, sobretudo é
fundamental colocar a Palavra de Deus como luz
para iluminar a mente e o coração, para
tornarmos a relação mais calorosa e mais
afetuosa.
Não somos um casal perfeito, mas os PCEs nos
impulsionam a cada dia buscar a santidade e
essas pequenas mas significantes práticas nos
ajudam a valorizar o nosso relacionamento, a
nossa missão e vocação matrimonial.
Ana e Pio
Equipe 03 Abaetetuba – N. S. da Conceição
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NOVOS CASAIS RESPONSÁVEIS DE SETOR

Castanhal: Dedê e Erick

Capanema: Jessi e Valdo

Três dos sete Setores que formam a Região Norte II,
Castanhal, Capanema e Abaetetuba, terão novos Casais
Responsáveis em outubro. Eles foram escolhidos a partir de
discernimento realizado em cada Setor, em clima de Oração,
e com a participação da Equipe de cada Setor e os
respectivos Casais Responsáveis de Equipe.
Estes casais animarão o Movimento em seus Setores,
juntamente com as equipes que constituirão.
Setor Castanhal: Dedê e Erick (Equipe 05 – N.S. da Luz)
Setor Capanema: Jessi e Valdo (Equipe 07 – N. S. Auxiliadora)

S. Miguel

Abaetetuba: Domingas e Pedro

Setor Abaetetuba: Domingas e Pedro (Equipe 01– N. S. da
Apresentação)
Os novos Casais Responsáveis de Setor, já apresentados às
suas comunidades, recebem suas Missões no próximo
Encontro Provincial Norte, de 19 a 21 de outubro, que
acontecerá no Monte Tabor, em Icoaraci. Esta Missão de
Responsabilidade será exercida nos próximos três anos,
Que o Espírito Santo, que os escolheu, os acompanhe na
Missão, com as bênçãos de Nossa Senhora e do Servo de
w
w
Deus Padre Henri Caffarel.

FORMAÇÃO NÍVEL III

A formação desejada pelas ENS deve nos levar a um
entendimento da letra e do espírito daquilo que é estudado.
Esse é o objetivo básico da formação.
A Formação Nível III é uma preparação voltada
a compreensão do Movimento e das funções
de responsabilidade na sua estrutura, na
perspectiva de uma espiritualidade conjugal,
em resposta à missão evangelizadora do casal
equipista.
A Super-Região Brasil, realizou a Formação
Nível III no Setor São Miguel do Guamá, com a
presença do Padre Paulo Renato – SCE da SRB;
do CRP, Marilena e Jesus; CRR Edilene e Édson
e os CR dos Setores A, B e C de Belém,
Castanhal, Capanema e São Miguel do Guamá.
E a participação de 49 casais!
No sábado à noite foi realizada a convivência
entre os participantes e demais equipistas do

Setor, com apresentação de quadrilha junina; comida típica,
e do violão e voz do equipista Eliseu e entrega de uma
lembrança do Setor ao Padre Paulo Renato.

Desde 1970
Construindo sonhos!
www.construtoraplancon.com.br
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FALA O SETOR B - BELÉM
“SERVIR COM AMOR”
Aproveitamos o momento para partilhar, com
vocês, a imensa alegria e o encantamento que
foi termos participado do XII – Encontro
Internacional das Equipes de Nossa Senhora,
em Fátima-Portugal. Para nós, ficará
registrada em nossa memória a grandiosidade
do encontro, jamais colocamos em dúvida a
magnitude deste evento. Aconselhamos aos
irmãos Equipistas, que participem desses
eventos para que percebam e sintam a
maravilha que eles nos proporcionam.
Estamos há 10 anos no Movimento, e hoje na
Missão de CRS-B/Belém, e cada missão que nos é confiada
assumimos renovando nosso compromisso de
responsabilidade e procurando servir as nossas Equipes por
amor e com muito amor, alegria, fidelidade e dedicação. Hoje
o Setor B, conta com 17 Equipes, duas em Pilotagem,
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acompanhamos o desenvolvimento de
todas e nos disponibilizamos a servir para
que elas sejam cumpridoras dos objetivos
que o Movimento nos pede.
Agradecemos a Deus, por vivermos esta
missão que nos foi confiada, pois assim
poderemos ser portadores da seiva que
alimenta a vida em cada uma de nossas
Equipes de Base. Com esta seiva teremos a
oportunidade de conhecer e vivenciar com
cada Equipista do Setor, a experiência de
compartilhar esse amor que existe entre os
integrantes das Equipes de Nossa Senhora,
por isso nosso amado fundador Pe. Caffarel quer que
sejamos um só compromisso com o amor de Deus, “nem
mais, nem menos”.
Bené e Nilson
CRS-B

FÁTIMA 2018
UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA FRATERNA

Descortina-se diante de nós o imenso Santuário de N.S. do
Rosário de Fátima, com seus 72.000m2, encravado no Vale da
Cova da Iria, onde se pode ver a suntuosa Basílica da Virgem
de Fátima e a moderna Basílica da Santíssima Trindade, com
8.633 lugares e toda uma estrutura de apoio para
celebrações, conferências; e, ainda, a Cruz Alta nos seus 34
metros de altura; a Capela das Aparições; e a azinheira
frondosa onde os pastorinhos oravam, esperando a aparição
da Virgem.
A Basílica, ao fundo, majestosa, estende os seus “braços” para
nos acolher, peregrinos ávidos por receber o Pão da Palavra e
o Pão Eucarístico; para vivenciar também a unidade e a
internacionalidade do nosso Movimento, assim como foram a
Lourdes/1954 os 850 membros, no I Encontro Internacional
das ENS e nos encontros subsequentes até Fátima, com
quase 9.000 participantes, num encontro de irmãos,
chamados para ouvir, refletir, orar e partilhar juntos.
Da Acolhida ao Envio, ouvimos conferências, testemunhos,
celebrações, reflexões, proferidas por autoridades da Igreja e
conferencistas discorrendo sobre o tema: “Reconciliação,

Sinal de Amor”, tendo como base a Parábola do Filho Pródigo
(Lc 15, 12-32), apresentada em cinco partes: Liberdade,
(v.12), Dissipação (v.13), Arrependimento (v.19),
Misericórdia (v.20) e Festa (v.32), objetivaram mostrar que a
conversão é o caminho que conduz à santidade, para que esta
produza em nós a decisão da conversão, vivida numa
permanente ascese.
Deus nos ajude
nessa difícil missão e
na missão de ajudar
os irmãos mais
necessitados a
encontrar o Cristo
para amar à sua
semelhança.
Magnificat!

Graça e Carvalho com o seu SCE,
Côn. Roberto Cavalli Jr., em Fátima.

JUBILEUS!

Alvacir e Sales
Eq. 02 Setor B - 23/09
Parabéns aos irmãos que celebram 40 e Dulce e Roberto
25 anos de Matrimônio nestes meses.
Eq.01 Setor C - 23/09
❤ 40 anos ❤
Conceição e Elias
Eq. 07 Setor S. Miguel do Guamá - 15/07
Norma e Heliomar
Eq. 03 Setor C – 22/07

❤ 25 anos ❤
Margarete e Silvio
Eq. 15 Setor A - 01/07
Rosicler e Everaldo
Eq. 09 Setor C - 17/07

Graça e Carvalho
Equipe 05B
N. S. de Guadalupe

Sandra e Zeca
Eq. 43 Setor S. Miguel do Guamá –
Capitão Poço - 17/07
Ana e Roger
Eq. 13 Setor B - 02/09
Edna e Sebastião
Eq. 07 Setor Castanhal - 19/09
Nazaré e Marcos
Eq. 16 Setor Castanhal - 25/09
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ENS EM FOCO

Eq. 04 – N. S. do Carmo – Setor Castanhal

VIVENDO COMO FAMÍLIA
Em 1987 sete casais aceitam o convite de Maria e Bonifácio da
Equipe 01 para fazerem uma Experiência Comunitária. A
maioria eram jovens recém-casados e que tinham vindo de
uma convivência salutar de Grupos de Jovens.
Em 31/08/1988, após a Informação, é lançada a Equipe 04 de
Nossa Senhora do Carmo, tendo como Piloto o casal Nazaré
e Reginaldo, de Belém.
Formação inicial: SCE Pe Wagner Fernandes (ficou 20 anos na
equipe), Rita e Raimundo, Eunice e Maciel, Gê e Moacir, Das
Dores e José, Ana e Edson, Rivania e Porto, Socorro e
Carlinhos.
1º Casal Responsável: Socorro e Carlinhos.
Formação atual: SCE Pe Kleber Yuri, Rita e Raimundo, Cláudia
e Gilberto, Gê e Moacir, Das Dores e José, Ana e Edson,
Rivania e Porto, Socorro e Carlinhos. Seis casais permanecem
nestes 30 anos!
Dentre inúmeras contribuições para ao Movimento e à Igreja
pela Equipe 04, destacam-se: Experiências Comunitárias,
pilotagens, repilotagens, nas cidades de Castanhal, Capanema
Salinas e São Miguel; partilhou três casais para Casal
Responsável de Setor: Gê e Moacir, Rivania e Porto, Ana e
Edson. A maioria dos casais tem engajamento na Diocese e
nas Paróquias.
As superações diante das adversidades que os casais
vivenciaram foram as grandes conquistas da Equipe ao longo
desses 30 anos, justamente, devido a fidelidade, a

perseverança e o sentido de pertença que cada cônjuge se
comprometeu quando disse sim à essência das diretrizes do
Movimento.
A Equipe 04, com a graça de Deus e as bênçãos do Padre
Caffarel, continuará “se virando nos trinta” com muito amor
alicerçada nos PCEs. Parabéns!

DESTAQUE PARA A FAMÍLIA
Os três Setores das ENS em Belém homenageiam todos os anos, a Mãe do Ano e o Pai do Ano, formas de destacar
aqueles que servem como exemplo para a comunidade na condução de sua missão de esteios das famílias cristãs. A
indicação é feita pelos Setores.

A homenagem à Mãe do Ano, neste 2018, teve um pequeno
atraso, em virtude do cancelamento da Missa Mensal de maio,
substituída pela Vigília de Pentecostes, da Arquidiocese. A
homenageada foi Graça, do Hilário, da Equipe 05A. Nas fotos,
Graça com os filhos e uma das noras e Graça com o Hilário.

Em agosto foi homenageado o Pai do Ano 2018, o Jaime, da
Sandra, também da Equipe 05A, N. S. Rainha dos Apóstolos,
que já está sendo chamada de Equipe das Famílias do Ano...
Na foto, em frente ao altar de S. Francisco, Jaime com a sua
Sandra, filhos (ausente Jamile, fora do Estado), noras e netos.

Desde 1970
Construindo sonhos!
www.construtoraplancon.com.br
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O Mundo Equipista em Fátima
MOMENTOS SUBLIMES DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
Dos 8.285 equipistas, 339 padres e 18
bispos, de todo o mundo, que participaram do XII Encontro Internacional das
Equipes de Nossa Senhora, em Fátima,
Portugal, 68 (33 casais e dois SCEs) eram
da Região Norte II, da qual fazem parte
Belém, Castanhal, São Miguel do
Guamá, Capitão Poço, Salinópolis,
Capanema e Abaetetuba.
Todos tiveram intensa participação nos
momentos de celebração, informação
ou formação. Os dois SCEs, Côn.
Roberto Cavalli Jr. (Eq. 11A e 05B) e Pe.
Fantico Borges (Eq. 04B e 13C) foram
concelebrantes da Santa Eucaristia de

sexta-feira, presidida pelo Cardeal D.
Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília, e
estavam presentes nas demais Missas. O
casal responsável por este informativo
“Por em Comum” era um dos dois casais
representantes do Brasil na Sala de
Imprensa do evento.
Foram momentos sublimes, da mais
elevada espiritualidade, com muita
gente competente, fervorosa e extraordinária, fazendo reflexões sobre a
Palavra de Deus, palestras, testemunhos, inclusive por um casal de Manaus
(Região Norte I), Walêska e Luiz, e
práticas religiosas, como a grande

procissão das velas no Santuário de
Fátima. Ou o Terço, na Capelinha das
Aparições, onde a primeira parte da Ave
Maria era rezada por casais em português, espanhol, polonês, inglês, francês,
siríaco, banto, e outras línguas, trocadas
a cada meia dezena, sendo a segunda
parte da Ave Maria respondida pelos
casais em seus respectivos idiomas, uma
“Babel do bem”, como disse um
equipista.
Veja os do Pará em alguns momentos do
majestoso Encontro.

No sentido horário: Parte do grupo do Pará
na concentração para deslocamento à
Cerimônia de Abertura do Encontro de
Fátima.///SCE Pe. Fantico orienta oração
pelos equipistas que não puderam ir a
Fátima.///Pe. Fantico e Côn. Roberto, após
concelebrarem em Fátima.///Rezando pelos
irmãos no Pará.
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O SENHOR FEZ EM NÓS MARAVILHAS
Quando conseguimos nossa inscrição para o Encontro ficamos
meses planejando nossa viagem, maravilhados porque fomos
abençoados por Deus com esta graça. Temos apenas quatro
anos de caminhada nas ENS, estamos pilotando a Eq. 21 N.S. de
Fátima, olha que maravilha! Naquele santuário agradecemos
todas as bênçãos recebidas, extasiados com a beleza, a paz e a
ternura que encontrávamos em Fátima em meio a grande
diversidade de povos, cada um com sua cultura e línguas
diferentes. Mas com um olhar e um sorriso nos
cumprimentávamos
como irmãos e uma
grande família.
O Encontro foi
norteado pela
parábola do “Filho
Pródigo”, que a
cada meditação

enchia-nos de conhecimentos e refletíamos que o amor é
misericordioso, que sempre se inclina para perdoar, que somos
chamados pelo Pai a vivenciar a misericórdia, a qual é o caminho
que nos leva a compreender que o amor e o perdão andam de
mãos dadas em nosso matrimônio.
Os dias se passavam e a cada testemunho o encontro pessoal e
em casal com o Pai se completava com as belas palavras que
ouvíamos e nossos corações iam sendo curados por Nossa
Senhora de Fátima para sairmos da comodidade, do egoísmo, da
indiferença e tornamo-nos obedientes à fé.
Voltamos para o nosso lar após o encontro com o Pai,
abastecidos de gratidão e acreditando no poder que o amor tem
de curar e sarar as feridas quando abrimos as portas dos nossos
corações e acolhemos um ao outro.
Edilene e Francisco
Equipe 16 - N. S. de Nazaré
Setor Castanhal

Pág. 06

EJNS
O MUNDO VEIO
AO BRASIL
Centenas de jovens, de diversos pontos do mundo,
membros das EJNS - Equipes de Jovens de Nossa
Senhora, de 24 a 29 de julho em Pindamonhangaba,
participaram de um Encontro Internacional, visando
trabalhar a unidade do Movimento, hoje presente em 13
países. O Encontro reuniu jovens que buscam a Cristo
por meio de Nossa Senhora, que rezaram, brincaram,
cresceram nesses seis dias e foram desafiados a
lançarem suas redes, em busca de mais jovens que
desejem a santidade na juventude, que busquem ser
jovens que queiram fazer a diferença no mundo.
Se você tem entre 16 e 30 anos, é solteiro e sem filhos,
sem experiência conjugal e deseja buscar a Cristo em

equipe, entre em contato com as Equipes de Jovens de Nossa
Senhora. Venha conhecer o carisma e espiritualidade das EJNS.
Estamos de braços abertos esperando por você!
Para mais informações:
Loren Willott
(Coordenadora de
Pilotos): (91) 981236004
"Senhor, compreendi
que sozinho jamais
chegaria até vós, então
me concedeste viver em
equipe..."

CNSE
AGOSTO, MÊS DAS
VOCAÇÕES
“Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa
semelhança entre a união das pessoas divinas e a fraternidade que os
homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao
próximo é inseparável do amor a Deus” (CIC 1878).
A filiação divina e o caminho para a santidade podem ser vividos de várias
formas, por isso, é de suma importância que cada um busque,
sinceramente, conhecer-se e saber qual é o seu chamado na Igreja,
família de Deus.
Vocação para a vida religiosa
Por meio dos votos de castidade, pobreza e obediência, a vida religiosa é
um chamado de vivência radical do batismo. Desde o início do
Cristianismo, homens e mulheres, impelidos pela prática dos conselhos
evangélicos, sentiram-se impelidos a seguir Jesus de modo mais intenso
e próximo.
Vocação sacerdotal
“O mesmo Senhor, porém, para que formassem um corpo, no qual 'nem
todos os membros têm a mesma função' (Rm12,4), constituiu, dentre os
fiéis, alguns como ministros que, na sociedade dos crentes, possuíssem
o sagrado poder da Ordem para oferecer o Sacrifício, perdoar os
pecados e exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de Cristo a
favor dos homens.”
Vocação dos leigos e leigas
Sendo próprio do estado dos leigos, viver no meio do mundo e das
ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de
fervor cristão, exercerem como fermento o seu apostolado no meio do
mundo. (fonte: www.serclaretiano.com.br)
As Comunidades Nossa Senhora da Esperança realizam em agosto uma
homenagem a todos os vocacionados (sacerdotes, diáconos e religiosas)
que ajudam as comunidades a cumprir o seu papel na Igreja e no mundo.

Família equipista,
faça parte da Família Nazaré
e ajude a Rede de Comunicação da
Arquidiocese de Belém a
evangelizar!
Televisão – Rádio – Jornal – Internet.
Ligue (91) 4006-9211
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Um dia a Thérèse, do Valente, viu
este quadro, pintado por um seu
sobrinho. Sentiu a sua vida ali e
escreveu esta linda história de
amor... da sua vida.

POEMA DE UMA HISTÓRIA DE VIDA
2 árvores de IPÊ e uma longa estrada!..
.
Olhei o quadro e no mesmo instante refletir uma história de Amor como a
minha...
As duas árvores, com seus troncos fortes e diferentes um do outro, porém
quando cresceram, pelos galhos suas folhas se juntaram e fortificaram! Com o passar
dos anos, as folhas foram caindo, mas sempre juntas...
Depois envelheceram e elas continuaram juntas no mesmo lugar, cada vez
mais unidas! ...
Elas já mais envelhecidas ainda e na continuidade deste ajuntamento de
folhas, havia uma ESTRADA, muito longa, que logo me pareceu nossa CAMINHADA
DE VIDA, na alegria e na tristeza, muito linda!
52 anos (cinquenta e dois anos de casados).
Chegaram os nossos 3 filhos e nós, sempre juntos com um amor abençoado
e como folhas envelhecidas, mas sempre recebendo o brilho do sol, que nos trazia
alegrias!
Muitas vezes, tivemos algumas dificuldades, quando o vento era muito forte,
sentíamos frio, pelo nosso envelhecimento ...
A estrada linda e longa, reflete o momento que o meu companheiro foi
chamado por Deus, pela sua Infinita Misericórdia, por estar sofrendo muito e ter
chegado antes de mim, no final da ESTRADA DA VIDA!...
Eu estou ainda caminhando com muita coragem, acreditando neste
sentimento tão grande que é o amor na família, para que um dia, quando for chamada
por Jesus, no final desta estrada, nos darmos as mãos e falarmos juntos, agradecendo
ao Senhor: MISSÃO CUMPRIDA!
Tudo realizado, estamos juntos eternamente no final da ESTRADA DA VIDA.
AMÉM.
Thérèse Valente

Castanhal

ESPALHANDO O TESOURO
A Expansão do Movimento continua no Setor Castanhal, com o
lançamento, em 13 de maio, da Equipe 21 – N. S. de Fátima, resultado de
uma Experiência Comunitária iniciada em 02/04/2017, que teve como
Coordenador o casal Rejane e Claudio.
A Equipe é formada pelos casais Aline e Erasmo, Carol e Cassio, Elizia e
Rafael, Jack e Marcos, Janara e Alessandro, Michele e Washington, Patrícia
e Williams. O Casal Piloto é Edilene e Francisco.

Notícias, orações equipistas, os calendários,
a estrutura da Região, os Setores, as Equipes,
os equipistas.
Tudo isso 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 MTb Nº1052)

