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AMAR E SERVIR
COM ALEGRIA

12 viúvas, 2 viúvos, 61 SCE e 8 AET. A
Espiritualidade Conjugal encontrou fértil
campo nos corações dos casais do Pará e
se espalhou pelo Estado! Estamos em oito
cidades na Região Norte II.
Na foto, Mônica recebe do Pe. Giovanni,
uma imagem de N. S. de Nazaré, no
Encontro Nacional de Florianópolis, em
2009.

NAS ORIGENS DO MOVIMENTO

O túmulo do Padre Henri Caffarel, em Internacional de Fátima, conhecendo as
Troussures, na França, foi visitado por origens do Movimento. Na foto acima os
quatro casais do Setor Castanhal, em casais junto ao túmulo.
Leia mais na página 3.
peregrinação para o Encontro

Palavra do SCE

58

Mensagem do CRR

anos
no Pará

Faz já 45 anos que as duas
pessoas aí da foto, Pe. Giovanni
Incampo e Mônica Hahn, mais
seu marido Plínio, se
encontraram pela primeira vez,
em um domingo de 1973
quando o casal falou ao jovem
Pároco da Basílica de N. S. de
Nazaré, em Belém, sobre as Equipes de
Nossa Senhora – “Ele entusiasmou-se
com a ideia”, disse posteriormente
Mônica, e logo convidou casais para a
primeira Equipe, N. S. de Nazaré, lançada
em 17/11/1973. Dos sete casais e um
sacerdote iniciais chegamos a 1.327
membros nesta Região, sendo 622 casais,

Nº

Assim deve ser a missão assumida
por cada Casal Equipista. Aos
Novos Casais Responsáveis de
Setores e Casais Responsáveis de
Equipes, que estão assumindo a
Missão, queremos dizer-lhes que
este é um chamado do Senhor
para amar mais. Amar mais o
Senhor, amar mais os irmãos,
amar mais a Igreja. Vós sois o sal da
terra. Se o sal perde o sabor, com
que lhe será restituído o sabor?
Para nada mais serve senão para
ser lançado fora e calcado pelos
homens. “Vós sois a luz do
mundo. Não se pode esconder
uma cidade situada sobre uma
montanha. Nem se acende uma
luz para colocá-la debaixo do
alqueire, mas sim para colocá-la
sobre o candeeiro, a fim de que
brilhe a todos os que estão em
casa. Assim, brilhe vossa luz diante
dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem o
Vosso Pai que está nos céus”
(Mateus 5, 13-16). Portanto meus
queridos irmãos, sejam Sal e Luz
em suas Equipes, amando,
animando e buscando a
UNIDADE entre todos os irmãos.
Especialmente neste ano, em que
com alegria e muito amor
celebramos os 45 anos de
lançamento das Equipes de Nossa
Senhora no Estado do Pará.
Um fraterno abraço e uma boa
missão,
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Padre Ederaldo da Mata Silveira
SCE das Equipes 08B e 10C
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Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Após termos vivido a
bênção de mais um
Círio de N. S. de
Nazaré, a padroeira
dos paraenses, este
informativo traz as
muitas notícias de
nosso Movimento,
que completa 45 anos
de lançado no Pará,
em 17 de novembro –
na pág. 06 temos
depoimentos de duas
equipistas da primeira
hora e um casal jovem
no Movimento. Com
muito êxito os SCEs
dos Setores A, B e C
tiveram um proveitoso encontro (pág. 03)
comentado aqui ao
lado pelo SCE Pe.
Ederaldo.
Com muita alegria
recebemos a visita do
CRSRB, Lú e Nelson,
no EPNORTE, como
está na pág. 05 – foi o
primeiro Colégio
Provincial que eles
participaram na
missão! Casais de
Castanhal fizeram
uma maravilhosa visita
ao túmulo do Pe.
Caffarel e conheceram as origens das
ENS (pág. 01 e 03).
Vamos conhecer a
Equipe 01 de S. Miguel
(pág. 05) e, na
sequencia das
mensagens dos
Setores, é a vez de
Castanhal, pelo casal
que acaba de deixar a
missão (pág. 04).
Resgatamos uma bela
Oração do Geraldo,
da Terezinha (pág. 08).
Com isso e muito mais
fechamos a última
edição deste ano.
Um Santo e Feliz Natal
e abençoado Ano
Novo!
Rita e Fernando
MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE

Padre Ederaldo da Mata Silveira
SCE das Equipes 08B e 10C

1ºENCONTRO DE SCEs DOS SETORES A B C
Com o tema Ecclesia, cuja
definição pode-se dizer “Igreja” ou
“Assembleia Cristã”, esse encontro
foi realizado no dia 24/10, na
paróquia Sto Antônio de Lisboa,
com a participação de 16 SCEs.
Nosso orientador foi o Pe. Idamor
– SCE da Região Norte II.
Apresentou o documento de Pe.
Caffarel, em suas três partes:
História da Ecclesia, Mistério da Ecclesia, Mística
da Ecclesia. Devemos nesse contexto lançar um
olhar de fé sobre a Reunião de Equipe.
História da Ecclesia – o ponto de partida é a
Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. É nela que
descobrimos o mistério da Ecclesia através de
sua história. Ela foi instituída, manifestada e
consumada em Jesus Cristo. Mistério da Ecclesia
– Cristo é o esposo e a Igreja é a esposa de
Cristo. E os dois serão uma só carne. Para que
uma reunião de cristãos seja uma Ecclesia há
várias condições para satisfazer. Para que uma
Reunião Mensal da Equipe venha a ser de fato
esta Ecclesia, deve viver a condição da mística da
Ecclesia (a grande Igreja reunida em nome de
Jesus Cristo, O Senhor). Na fé fazemos uma
ruptura com o mundo exterior e inferior sendo
convocados em nome de Jesus Cristo para
escutar a Sua palavra, dando lugar privilegiado ao
Sacerdote, que representa o próprio Cristo na
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Reunião de Equipe. Por sua vez
esta pequena Igreja (Equipe)
responde a Deus fazendo ecoar a
palavra em oração, em união com a
Igreja universal e local, formando
uma só comunhão uma vez que
não somos um “grupinho” e
nenhuma seita.
Assim, nos auxiliamos
fraternalmente e como Cristo, em
torno da mesa da refeição, na Oração, na
Partilha dos PCEs, no Por em Comum, na troca
de ideias sobre o Tema de Estudo, o que não
altera sua essência se a ordem for mudada.
Toda a Equipe reunida em nome de Jesus é uma
célula da grande Igreja revelando seu mistério
universal, local e íntimo, pois Jesus se faz
presente uma vez que estamos reunidos em Seu
nome (“Onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, aí estou eu no meio deles.”
Mateus 18, 20).
Após o tema, outros assuntos foram colocados
em pauta, terminando o encontro com um
almoço festivo e fraterno. Com alegria, a
exemplo do apóstolo Paulo, “dou graças ao meu
Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós,
porque em todo mundo é preconizada a fé.
Assim seja.” (Rm 1,8).
Com minha bênção sacerdotal,
Pe. Ederaldo da Mata Silveira

PCE: REGRA DE VIDA

MOLDAR NOSSO MODO DE VIVÊNCIA AO PROJETO DE DEUS
As Equipes de Nossa Senhora propõem a cada
casal um modo de viver os ensinamentos de
Cristo como um oleiro, onde a cada dia
podemos moldar nosso modo de vivência em
casal e em comunidade. O Movimento criou
através do sopro do Espírito Santo os Pontos
Concretos de Esforço onde destacamos a
“Regra de Vida” que é um exercício espiritual
praticado em casal para o fortalecimento da fé
cristã, escolhendo e assumindo pessoalmente
uma regra de ajuda, conforme o Projeto que
Deus tem para o cônjuge e especialmente para o
casal. Não se trata de multiplicar obrigações,
mas nos é pedido que reforcemos alguns dos
nossos pontos fortes ou que melhoremos nossa
maneira de viver e pensar, a fim de reconhecer
aquilo que se opõe à vontade de Deus.

A Regra preciosa que devemos ter em casal e em
família é a Oração, colocando Deus no centro de
nossas vidas, seguindo Seus ensinamentos,
como fizeram Maria e José ao assumir o
Sacramento do Matrimônio, amando o outro na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para o
resto de suas vidas. Jesus iniciou Sua missão
demonstrando a importância de um lar cristão
na formação do ser humano em todas as suas
dimensões. A Sagrada Família não temeu em
construir seu lar sobre a rocha da Palavra de
Deus, tornando-se modelo e imagem perfeita
para todas as famílias através da vida esponsal,
fidelidade, unidade e amor a ser seguido. (Guia
das ENS).
Georgina e Laércio
Equipe 01 N. S. do Perpétuo Socorro – Setor C
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VISITA ÀS ORIGENS DAS ENS

Em frente à igreja Paroquial
Notre-Dame, em Troussures.

No interior da igreja de St. Augustin.

Em primeiro lugar agradecemos a bondade de Deus que,
apesar da nossa pequenez, das nossas fragilidades,
oportunizou-nos conhecer o túmulo do padre Henri Caffarel
(em Troussures), como também, em Paris, o local onde foi
realizada a primeira reunião do Movimento (Rue du Champ
de Mars nº 33), e a igreja (Saint Augustin), onde ele foi pároco
e teve a inspiração divina de escrever a carta fundadora das
ENS.
Visitar o túmulo do nosso fundador, onde rezamos a oração
para sua Canonização, foi um momento de vivenciarmos a
graça do matrimônio e de sua "grandeza" e sentirmo-nos
agraciados como aqueles quatro casais que, em 1939,
desejosos de desabrochar o seu amor à luz do Senhor,
procuraram o Padre Caffarel para os ajudar na caminhada
rumo à santidade.

Nº 33 da Rue du Champ de Mars,
casa de Pierre e Rozenn, local da
primeira reunião das ENS.

Junto ao túmulo sentimos uma grande esperança para a
Igreja! Desde a sua morte, em 1996, o grãozinho de trigo
caído em terra continua trazendo muito fruto, fazendo
germinar, no coração e na vida de muitos casais uma sólida
Espiritualidade Conjugal, baseada nos sacramentos do
Batismo e do Matrimônio.
E nós ali: Lucia e Jairo, Henersan e Delson, Rivânia e Porto e
Cláudia e Gilberto, embebidos de tantas graças, sentimo-nos
renovados dentro do Movimento e impulsionados a levar a
boa nova do Sacramento do Matrimônio por onde
andarmos.
wconcedido w
A Deus toda nossa gratidão por nos ter
essa
bênção divina.
Cláudia e Gilberto
Equipe 04 N. S. do Carmo - Castanhal

Pe. CAFFAREL REFLETIDO PELOS SCEs DE BELÉM
O Primeiro Encontro de Sacerdotes Conselheiros Espirituais
dos Setores A B C de Belém foi realizado no dia 24/09,
presentes 16 SCEs. O Encontro foi coordenado pelo Pe.
Idamor Jr., SCE da Região Norte II, sendo anfitrião o Frei
Edilson, SCE do Setor A.
O Padre Idamor comentou a “Ecclesia”, famosa palestra do
Pe. Caffarel em sua primeira visita ao Brasil, em 1957, falando
a Casais Responsáveis pelas Equipes, onde convida “a olhar
com os olhos da fé a reunião mensal das nossas Equipes, a
adquirir o ponto de vista de Deus sobre uma reunião
mensal”.
Participaram do Encontro os SCEs Pe. Idamor - Região Norte
II, Eq. 12C e Eq. 41C; Frei Edilson - Setor A, Eq. 12A e Eq.
02B; Pe. Lindomar - Setor B e Eq. 06B; Cônego Roberto - Eq.
05B e Eq. 11A; Frei Arilson - Eq. 03C; Pe. Ederaldo - Eq. 08B
e Eq. 10C; Pe. Edvaldo - Eq. 14A; Frei Francineto - Eq. 01A;
Pe. Gelcimar - Eq. 05A e Eq.15A; Pe. Hirlan - Eq. 06A; Pe.
Lucivaldo - Eq. 13A; Pe. Maurício - Eq. 13B; Pe. Pedro - Eq.

15B; Frei Rodolfo - Eq. 17B; Pe. Valdemir - Eq. 16B; Pe.
Welbert - Eq. 16A e Eq. 14C.
Leia na página 02 uma reflexão do Pe. Ederaldo sobre este
Encontro.

Os SCEs que participaram do Encontro com Edilene e Edson,
CRR Norte II, e os Setores de Belém.

Desde 1970
Construindo sonhos!
www.construtoraplancon.com.br
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FALA O SETOR CASTANHAL
TRÊS ANOS DE MISSÃO E ALEGRIA DE VIVER
Estar à frente do Setor Castanhal nesses três
anos de missão sem dúvida nenhuma foi de
muito aprendizado e alegrias, como também
de frustrações por não termos tido um
número expressivo das formações do
projeto “Crescer no Amor”. Acreditamos
que um dos grandes feitos em nosso Setor foi
termos buscado aproximar as Equipes da Igreja local, bem
como termos conseguido aproximar, principalmente, as
Equipes de seus Conselheiros: hoje em nosso Setor todas as
equipes têm Conselheiros Espirituais, temos também a
alegria de nossa Equipe de Base ter como Conselheiro o
Reitor do Seminário da Diocese de Castanhal, Padre
Silvestre, e ouvir dele e dos jovens seminaristas a alegria de
ter as Equipes próximas deles e eles das Equipes. É muito
gratificante.
A nossa Equipe Setor 2016-2018, deixa a missão com o
sentido de dever cumprido, pois juntos buscamos ajudar os

casais a viver e levar a Espiritualidade
Conjugal a outros casais e assim
conseguimos expandir o Movimento em
cinco Equipes e uma Exp. Comunitária,
levando o Movimento até outra cidade aqui
próxima de Castanhal, São Francisco do
Pará. Com esse sentido de viver a
Espiritualidade Conjugal e pertença as ENS, foi implantado
no Setor Castanhal, por dois casais que deram mais um sim
ao Movimento, e se tornaram Casal Acompanhador:
Socorro e Carlinhos, nas Comunidades Nossa Senhora da
Esperança e Vanusa e Álvaro, nas Equipes Jovens de Nossa
Senhora.
Para nós e nossa Equipe Setor 2016 - 2018 o Movimento só
tem sentido se cada casal que deu o seu sim à Espiritualidade
Conjugal, viver verdadeiramente essa Espiritualidade e der
testemunho dela a outros casais.
Lucia e Jairo

MUTIRÃO 2018 NO SETOR CASTANHAL
Visando a formação, congraçamento e fortificação
da unidade em torno da Espiritualidade Conjugal o
Setor Castanhal realizou em 05/08 seu Mutirão.
Vários temas foram abordados, como: Escuta da
Palavra, Regra de Vida, Retiro e Diálogo Conjugal. O
SCE do Setor, Pe. Camilo falou sobre a ideologia de
gênero, que chamou muito atenção de todos os
participantes, esclarecendo sobre essa perniciosa

Foto Oficial do Mutirão 2018-Castanhal.

JUBILEUS!
❤ 60 anos ❤
Nazareth e José
Eq. 01 Setor B – 20/12
❤ 50 anos ❤
Cândida e Vincenzo
Eq. 04 Setor A – 21/12
Tereza Cristina e Pedro
Eq. 01 Setor B – 23/12

“ideologia”.
Momentos de descontração rechearam a programação. Também foi
divulgado, pelo CRR Edilene e Edson, o novo CRS-Castanhal, Darinilde
(Dedê) e Erick da Eq. 05 – N. S. da Luz.
Em ato público todos os casais saíram e fizeram um círculo ao redor do
Cruzeiro localizado em frente à igreja e deram um abraçaço à vida,
porque naqueles dias o STF discutia a questão do aborto.
O mutirão encerrou com a Celebração Eucarística.

O abraçaço à vida pelos equipistas.

Vejam quantos casais celebram nestes meses 25, 40, 50 e até 60 anos de Matrimônio! Louvado seja Deus!

❤ 40 anos ❤
Ana Maria e Oswaldo
Eq. 10 Setor A – 10/11
Célia e David
Eq. 02 Setor A – 02/12
Terezinha e Daniel
Eq. 11 Setor Capanema – 09/12
Lilian e João
Eq. 04 Setor C – 16/12
Palmira e Pedrinho
Eq. 01 Setor S. M. do Guamá – 23/12

❤ 25 anos ❤
Narlene e Osvaldo
Eq. 41 Setor C – 03/11
Lucília e Luiz Paulo
Eq. 13 Setor B – 18/12
Mônica e Ivaldo
Eq. 01 Setor C – 18/12
Vânia e Maurício
Eq. 15 Setor Castanhal – 24/12
Socorro e Nelson
Eq. 05 Setor Castanhal – 25/12
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ENS EM FOCO
Eq. 01 – N. S. Rainha da Paz – Setor S. Miguel do Guamá
A história desta Equipe assinala a
chegada da Espiritualidade Conjugal
a S. Miguel do Guamá quando, em
1986, o vigário da Paróquia de São
M i g u e l A r c a n j o , Pe . A l b e r t o
Trombini, visita o Pe. Giovanni
Incampo, em Belém, e toma
conhecimento das Equipes de Nossa
Senhora. Encantado, Pe. Alberto, com apoio do casal Rosa e
Aragão, imediatamente, convidou os casais Mariazinha e
Miguel Coelho e Mariazinha e Luiz Bragança, de Belém, para
uma reunião em São Miguel.
Ao retornar, Pe. Alberto convidou vários casais Encontristas
para uma reunião e, após falar sobre o Movimento, comunica
a decisão de formar uma Equipe na cidade.
Em 31 de maio de 1987 foi lançada a Equipe 01 – N. S. Rainha
da Paz, tendo como SCE o Pe. Alberto. O Casal Piloto foi
Nazaré e David, de Castanhal.

Inicialmente a Equipe foi formada pelos
casais: Bela e Raimundinho, Luiza e
Bernardo, Maria e David, Oneide e
Carlito, Palmira e Pedrinho, Raimunda
e Chiquinho, Selma e José Otávio.
Ao longo destes 31 anos a Equipe teve
valiosas experiências, como a presença
de dedicados SCEs e AETs.
Vários casais chegaram e saíram da Equipe, sendo hoje
formada por Ana e Belo, Bárbara e Ivanildo (CRE), Bazzy e
Ailton, Consola e Néo, Deusa e Tutu, Palmira e Pedrinho,
Rosa e Aragão e o SCE Pe. Elias.
Palmira e Pedrinho fazem parte da Equipe desde o seu
lançamento! São 31 anos como equipistas!
Dois casais foram Responsáveis do Setor: Palmira e Pedrinho
(2011-2013) e Bazzy e Ailton (2017-2019).
Os 30 anos foram comemorados, em maio/2017, com Santa
Missa e grande confraternização no Setor.

Foto Oficial do EPNORTE.

EPNORTE - A CAMINHADA DO MOVIMENTO PARA 2019

Anualmente a Província se reúne no Colégio
Provincial Norte, o EPNORTE – desde o Casal
Responsável da Província, os CR das Regiões e os CR
dos Setores, acompanhados, sempre que possível,
por seus SCEs. A cada ano se realiza em uma das
Regiões. Este ano foi a vez de nossa Região Norte II,
tendo lugar de 19 a 21/10 no Monte Tabor, em
Icoaraci, com a participação de 23 casais e 11
sacerdotes. E contou com uma presença que muito
alegrou os participantes: o novo Casal Responsável
da Super-Região Brasil, Lú e Nelson!
“A acolhida foi realizada com um mini Círio em
homenagem a N. S. de Nazaré, encantando a todos
os presentes”, diz o CRR Norte II, Edilene e Edson.
Na Celebração Eucarística de abertura ocorreu a
posse dos novos CRS e SCEs, tendo a frente o CRP,
Marilena e Jesus. Da nossa Região, foram os CRS de
Castanhal (Dedê e Erick), Capanema (Jessi e Valdo) e
Abaetetuba (Domingas e Pedro).

No sábado tivemos o Tema de 2019 (Reconciliação, Sinal de Amor), as
Orientações para 2019, a Carta de Fátima e o Sínodo da Amazônia. No
domingo o PCE Regra de Vida, o Sistema Magnificat e o Envio.
“Foi um maravilhoso momento, vivido de fraternidade, unidade,
reflexão, formação e troca de experiências entre os casais e nossos
queridos SCEs”, complementa Edilene e Edson.

À esquerda, Lú e Nelson,
Pe. Idamor, o CRP e
os CRR Norte I, II e III.
À direita, os novos CRS
da Província Norte.

Desde 1970
Construindo sonhos!
www.construtoraplancon.com.br
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SER EQUIPISTA
EQUIPISTAS DA PRIMEIRA HORA

anos
no Pará

Os recursos que apresenta aos casais faz
das Equipes de Nossa Senhora um
Movimento único, na grande diversidade de carismas existentes na Igreja
Católica. Esse caminho traçado pelo
Padre Henri Caffarel e o Espírito Santo,
possibilita a solidificação do matrimônio,
um pensamento unânime entre equipistas de muitos anos de caminhada no
Movimento.
Da primeira formação, da primeira
Equipe do Pará, as duas equipistas
remanescentes são a Mariazinha, do
Miguel e a Terezinha, do Geraldo, e elas
não têm dúvidas sobre o quanto seus
longos matrimônios receberam deste
Movimento.
Diz a Mariazinha que a entrada nas ENS
“foi um marco na nossa vida.” Eles já
vinham de outros movimentos e
serviços da Igreja, mas sentiam que

45

faltava alguma coisa. E o Movimento Aperfeiçoamento, “sustentam o
trouxe isso: “a Espiritualidade Conjugal casamento”, afirma, do alto da expefoi tudo na nossa vida!”, exclama. Eles riência de um matrimônio de 53 anos. E
viveram intensamente as ENS – “nos garante: “não quero sair da minha
n o s s o s 4 4 a n o s d e v i v ê n c i a d o Equipe 01, lá eu encontro força para,
Movimento, se faltamos a dois Retiros, mesmo sozinha, continuar na caminhafoi muito”. Ela considera a vida do casal da.”
na Equipe “um presente de
Deus!” “Selou a nossa união!”,
complementa Mariazinha, que
continua participando de sua
Equipe 01.
A Terezinha, do Geraldo,
também é enfática sobre a
importância das Equipes de
Nossa Senhora para o
Matrimônio: “São o sustento da
união a dois”, afirma com
convicção. Os PCEs, que nos
Terezinha, do Geraldo, e Mariazinha, do Miguel,
inícios do Movimento entre nós
na foto dos 40 anos de sua Equipe, em 2013
ainda se chamavam de Meios de
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anos
no Pará

SER EQUIPISTA
UM CASAL JOVEM NAS EQUIPES

Ser equipista é pertencer a uma Equipe e colocar-se sob
proteção de Maria, a qual conduz a Jesus Cristo, que é o centro
de nossa vida espiritual (cfe. Guia das ENS, pág. 13). Uma
analogia de sermos equipistas é o encontro das águas dos rios
Negro e Solimões, no Estado do Amazonas, que de início,
percebe-se os dois rios e, logo em seguida, passam a ser um só.
Não que sejamos grandiosos assim, mas para explicar o que é
ser equipista.
Q u a n d o
o
Movimento passa a
fazer parte de nossa
vida, a princípio, não
nos misturamos, não
nos deixamos
envolver. Porém, ao
longo da caminhada,
sabemos que

SETOR ABAETETUBA
Formação de Casal Ligação, em 24 e 25 de outubro.
Preparando os
novos casais
que vão fazer
a Ligação do
Movimento
com as seis
Equipes do
Setor.

existimos, mas somos envolvidos de tal forma que outros
cristãos não nos veem como um pequeno rio, e sim pessoas
renovadas pela obra de Cristo. Essa transformação perpassa
pelos PCEs, pois sem eles não nos misturamos, não nos
transformamos, não nos renovamos.
Houve dois momentos importantes para o nosso ingresso nas
Equipes de Nossa Senhora. O primeiro foi em uma tarde-noite
chuvosa, dois casais (CRE e CL) foram nos visitar e convidar
para ingressarmos nas ENS. Outro foi um SCE, Pe. Giovanni
Incampo, convidar-nos para uma “missão irrecusável”. Desde
então, fazemos parte deste Movimento louvável. Já se passaram
quatro anos e cinco meses. Sessões de Formação, Encontros,
Carta Mensal, Retiro Espiritual, missões e etc. O Poderoso fez
em nós Maravilhas!
Jovem e Pedro
Equipe 41 N. S. das Graças – Capitão Poço
Setor S. Miguel do Guamá.

SETOR CAPANEMA
Viveu seu PCE Retiro de 21 a 23/09, no Centro
Guadalupe,
em Bragança,
com o tema O
Desafio de
Amar como
Jesus, sendo
pregador Fr.
Antonio Gildo.
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EJNS
AGORA SOMOS UMA REGIONAL!
O segundo semestre foi cheio de novidades para a
galera de cima do mapa. Foi discernido que na segunda
metade do ano de 2018, passaríamos por uma transição
para, junto com Amazonas e Tocantins, sermos a
Regional VIII - Nossa Senhora de Nazaré.
No Pará temos expansões em Castanhal (duas Equipes
sendo pilotadas), São Miguel do Guamá (duas Equipes),
e em Belém, a quinta Equipe está em pilotagem.
No Amazonas temos uma Equipe sendo pilotada em
Itacoatiara.
Em setembro, o Setor Belém e o Setor Manaus
passaram pelos seus Retiros Anuais e com a graça de
Deus os equipistas voltaram mais empolgados e
espiritualizados com suas missões.
Durante o Retiro de Belém foi anunciado que passamos
a ser o Regional VIII, e foi partilhado que assumiria como
Responsável Regional a Ianê Oara (EJNS de Nazaré),
que até então, era Responsável do Setor Belém.

Também foi anunciado o novo Responsável do Setor Belém,
Cristian Santana (EJNS do Perpétuo Socorro).
Em outubro realizamos nossas reuniões Interequipes.

As duas Equipes em pilotagem em S. Miguel.

MANHÃ DE FORMAÇÃO
DAS CNSE
Como sabemos a formação para o cristão é de fundamental
importância, pois através dela se entra em contato com o conhecimento
que a Igreja nos proporciona para que possamos ser verdadeiros
discípulos de Cristo.
No mês de setembro a Igreja pede que olhemos de maneira especial
para a Bíblia, fonte
de nossa fé e neste
ano especialmente
para o Livro da
Sabedoria que traz
p a r a n ó s a
sabedoria de Deus
e nos ensina “que a
sabedoria é um
espírito amigo do
ser humano”. Por
isso
as
Comunidades Nossa Senhora da Esperança brindaram os seus
membros com esse conhecimento baseado em que, a sabedoria remete
à capacidade de o ser humano conduzir a própria vida rumo à felicidade.
A dinâmica do encontro foi conduzida pela Irmã Cecília (na foto acima),
da Congregação Vicentina, que expôs o tema com muita sabedoria e fez
com que todas as participantes tivessem um novo olhar sobre esse livro,
pouco explorado por nós cristãos.
Louvado seja Deus por esse momento.

O SENHOR CHAMOU

No dia 26 de agosto o Senhor chamou nossa irmã IRLEINE, do Joel, da
Eq 09B N. S. das Graças. Ao pesar que se abateu sobre os equipistas de
Belém, que muito conviveram com sua alegria e espiritualidade,
contrapôs-se a certeza de que Nossa Senhora das Graças a recebeu
com alegria e a levou a seu Diviníssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo,
e agora ela está em Deus, no esplendor do Paraíso.

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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VIVA A
MÃEZINHA
DO CÉU!

Uma coisa me fascinava nas Missas
Mensais das Equipes em Belém, logo que
entramos, Rita e eu, para o Movimento,
em 2004: ao final da Celebração
Eucarística, quando acontece a troca da
Imagem Peregrina de N. S. de Fátima que
percorre as Equipes durante o ano, ouviase um brado empolgado, um vozeirão
ecoava no templo: “Viva a Mãezinha do
Céu!”.
Fui conhecendo as Equipes e sua gente
irmã e cheguei ao autor daquele brado
retumbante de amor à Nossa Senhora: era
o Geraldo, da Terezinha, da Equipe 01, N.
S. de Nazaré, um dos casais pioneiros do
Movimento em Belém, da primeira
Equipe e o autor da belíssima oração aqui
ao lado.
Com o tempo o Geraldo passou a rarear
nas Missas, por problemas de saúde, até
que o Pai o chamou de volta, em 2015, e
ele finalmente conheceu “pessoalmente”
a sua amada Mãezinha do Céu!
Eu sentia falta daquela saudação à nossa
Mãezinha. Um dia recebi a inspiração: por
que não fazê-lo?
Em oração pedi licença ao Geraldo e que
ele me conseguisse uma bênção de Nossa
Senhora para aquilo que considerei uma
missão.
Sem o vozeirão do Geraldo, mas com
muito amor por Nossa Senhora e seu
amado Filho, passei a saudar Nossa
Intercessora, ao final das Missas Mensais:
VIVA A MÃEZINHA DO CÉU!
Fernando, da Rita
Equipe 05B – N. S. de Guadalupe

ORAÇÃO DO EQUIPISTA
O Peregrino (05/05/2008)
Eu adoro, louvo e agradeço à Santíssima Trindade
E à Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãezinha do Céu
Pelo Movimento das Equipes de Nossa Senhora
Passo decisivo e amoroso da Santa e Amada Igreja
Que se tornou família
Para que todas as famílias se tornassem Igreja
Os Pontos Concretos de Esforço, meios de
aperfeiçoamento espiritual adotados
São enxadas que lavram minh'alma pecadora
E fazem-me do amor um instrumento
Na minha vida familiar e comunitária
Com a Escuta da Palavra eu aprendo
A ouvir e louvar a Mensagem de Deus criador
Na Meditação descubro a presença de Jesus
No cumprimento de minha missão de cristão
A Oração Conjugal revela a união que sela
A unidade de amor pilastra do meu casamento
No Dever de Sentar-se, prova de amor maior
Ajudo o meu (minha) marido (esposa) a crescermos juntos
A Regra de Vida faz-me disciplinar ações de vida conjugal
Como testemunho do Amor de Deus na Igreja e na família
O Retiro Anual que devo participar
Orando e vivenciando a Espiritualidade de nosso Movimento
Como família fiel ao cumprimento da missão de equipista
E meu dever de cristão na construção de santos matrimônios
Plenos do Amor Maternal de Deus e de Nossa Senhora, Mãezinha do Céu
Eu adoro e rogo à Santíssima Trindade
Que seja assim como agora!
E por toda a Eternidade!
Amém!
Há quanto tempo eu sentia, sinto e sentirei
esta oração brotar a qualquer hora e
caminho na minha vida de equipista.
Obrigado Jesus! Obrigado Maria!
Geraldo, da Terezinha, Equipe 01A – N. S. de Nazaré

Notícias, orações equipistas, os calendários,
a estrutura da Região, os Setores, as Equipes,
os equipistas.
Tudo isso no site da Região Norte II.
Veja-se aqui. Acesse

www.ensnorte2.com.br
EQUIPES DE NOSSA SENHORA
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