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“Reconciliação, Sinal de Amor”

Formação Cristã, da Arquidiocese de
Belém.
O tema do Movimento para 2019, é
“Reconciliação, Sinal de Amor”, que
conduziu o Encontro de Fátima/2018,
com o lema: “Quando ainda estava longe,
seu pai o avistou e foi tomado de
compaixão. Correu-lhe ao encontro,
abraçou e o cobriu de beijos.” (Lc 15,20),
que estudaremos ao longo do ano e que
foi detalhadamente explicado pelo Pe.
Idamor Júnior, SCE da Região Norte II.
(Continua na terceira página)

O Casal Provincial Norte,
Marilena e Jesus apresenta as Orientações - 2019.

Celebração Eucarística
pelo Padre Idamor Jr
(SCER e Equipes 12C e
41C) e Diácono João,
da Alda (Equipe 06C).

Palavra do SCE

59

jan/fev/mar - 2019

2019

Para animar os membros do Colegiado da
Região Norte II para o exercício da
responsabilidade; oferecer meios que
auxiliem na reflexão e discernimento
sobre a caminhada do Movimento;
proporcionar momentos de
evangelização, de formação e de troca de
experiências; realizar e celebrar a
Unidade do Movimento, estiveram
reunidos no EACRE/2019 os Casais
Responsáveis de Equipe e de Setor, Casais
Ligação e Casais Piloto da Região Norte II,
dias 26 e 27/01, no Centro de Cultura e
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Por em comum

Queridos irmãos,
Este ano de 2019, fomos
agraciados com o Tema
“Reconciliação, Sinal de Amor” e
somos convidados a viver a
misericórdia, o perdão e o amor
ao próximo, pois sem
reconciliação é impossível
vivenciar este amor que Deus
pede a cada um de nós. O texto
bíblico que nos guiará neste
estudo é a parábola do filho
pródigo (Lc 15,11-32). Vamos
através deste estudo exercitar a
prática do perdão, e assim nos
revestir de misericórdia,
perdoando-nos mutuamente,
pois esta deve ser a atitude de
um cristão.
E para que possamos exercitar e
vivenciar o amor, é necessário a
prática do perdão, visto que não
existe forma melhor do que o
perdão, e não existe caminho
mais eficaz do que a
reconciliação. “A misericórdia é a
ação concreta do amor, que
perdoando, transforma e muda a
vida. [...] A experiência da
misericórdia torna-nos capazes
de encarar todas as dificuldades
humanas com a atitude do amor
de Deus, que não Se cansa de
acolher e acompanhar” (Carta
Apostólica Misericórdia et
Misera, Papa Francisco).
Que possamos através deste
estudo, fazer uma reflexão
pessoal, em casal e em Equipe e
analisar o que precisa ser
transformado em nós.
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Padre Silvestre Sales
SCE do Setor Castanhal e da Eq. 08Castanhal

Visita do Colegiado da Super-Região Brasil
Pág.07
PARTICIPE!

Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Reflexo de dificuldades externas, com a
falta de patrocínios,
mudamos a forma de
circulação deste
informativo: agora é
digital e chegará aos
leitores via eletrônica,
disponível em nosso
site e mídias como
whatsapp.
Este ano começa com
abençoadas notícias
na Região Norte II.
Veja só: o EACRE2019 foi um sucesso,
com a participação de
140 casais, de todos os
Setores. Leia na 1ª e na
3ª páginas.
Abaetetuba festeja os
dez anos de lançamento de sua primeira
Equipe e não deixa por
menos: lança 10 novas
Equipes! (pág. 05).
Vamos receber a visita
da Super-Região
Brasil, nos dias 05 a 07
de abril. E no dia 6
(sábado) haverá um
grande encontro com
os equipistas desta
Região, ao qual somos
convidados a participar (pág. 07).
A riqueza dos testemunhos de equipistas
brilha em nossas
páginas ajudando-nos
a refletir sobre o
Movimento e sua
pedagogia.
As comemorações
dos 45 anos do
Movimento no Pará
ganham registro (pág.
04) e uma poesia,
escrita por uma
equipista de
Capanema (pág. 08).
Com a intercessão de
Nossa Senhora e do
Padre Caffarel, que o
Senhor nos conceda
um feliz e profícuo
Ano Equipista.
Rita e Fernando
MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE

Padre Silvestre Sales
SCE do Setor Castanhal e da Equipe 08Castanhal

A BELEZA DO SERVIR A CRISTO ATRAVÉS DAS ENS
Amados, é uma alegria e ao
mesmo tempo um enorme
desafio servir a Igreja através das
ENS, diante da cultura de morte
que sofre a nossa sociedade. A
família é a célula vital da
sociedade. Essa se torna cada vez
mais ameaçada por forças
desagregadoras.
Estamos diante de uma
verdadeira revolução anticristã. O
que se almeja é uma revolução
baseada no conceito conscientemente
pervertido dos direitos humanos,
desconsiderando que, se temos direitos
humanos é porque somos criaturas de Deus, e
ao ignorá-Lo, dá-se o ensejo a todas atrocidades,
ultrajes e banalizações da própria vida, que tem
seu início na concepção e o seu término na
morte natural, que não é o fim do fim, mas o
início de uma nova vida.
A nova ordem combate a inocência das crianças,
a santidade da família que procura destruir
criando os novos tipos de famílias. O mal avança
com a cumplicidade ou, pelo menos, diante da

TESTEMUNHO

indiferença dos “bons”. Como
Igreja que somos, não podemos
baixar a guarda, pois o silêncio
dos omissos é combustível para a
maldade dos perversos.
Diante dessa cultura de morte em
que nos encontramos e que não
deixa de ser um grande desafio
para toda a Igreja, com suas
pastorais e movimentos, inclusive
as ENS, considero salutar a
prática da resiliência: a arte de
superar-se. A resiliência é antes de tudo a sadia
capacidade de resistência ao mal, sem deixar-se
abater, fragmentar-se.
Cristo venceu a morte, sua vitória é garantia do
triunfo que deve animar nossa esperança. A
cultura da vida prevalecerá “matastes o autor da
vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do
que nós somos testemunhas” (At 3,15).
Amados, servir a Igreja através das ENS é uma
dádiva divina e ao mesmo tempo uma missão.
Portanto, vos exorto que sejamos para toda a
Igreja acendedores de esperança.

PCE: REGRA DE VIDA

NOSSA CONVERSÃO É UMA SUCESSÃO DE REGRAS DE VIDA
Os PCE são uma característica essencial das
Equipes de Nossa Senhora. São pontos de
referência para progredirmos na nossa
caminhada de fé. Têm por objetivo criar em nós
uma atitude de abertura para o encontro com o
Senhor.
Eles nos impulsionam, sem cessar, a progredir
em nossa marcha. Pedem-nos um esforço
exigente; é por isso que na Partilha sobre os PCE
somos encorajados pelo esforço dos demais
irmãos.
Temos consciência de algumas fraquezas que nos
impedem de progredir rumo a uma vida mais
conforme á vontade de Deus. Talvez estejamos
também conscientes de certas fraquezas de
nossa vida cotidiana, e de que, mudar a nossa
atitude ou o nosso comportamento seria bom
não só para nós mas para os que nos cercam.
Uma vez identificado um desses pontos sensíveis
da nossa vida, a nossa Regra de Vida é a decisão
que tomamos para abordar e resolver o

problema.
Dito isto cai a afirmação: “Pau que nasce torto
morre torto” e “Eu sempre fui assim.”
Precisamos traçar um plano para caminhar nessa
direção. A progressão da nossa vida espiritual
não é linear; é preciso constantemente
recomeçar. Precisamos nos aplicar a seguir uma
Regra de Vida até que se torne um hábito. Então
estabelecemos outra e aos poucos retiramos os
obstáculos que atrasam nosso progresso, a
nossa conversão, que nada mais é que uma
sucessão de Regras de Vida. Elas nos ajudam a
nos manter fiéis ao nosso Batismo, quando
recebemos a tríplice missão de: Sacerdotes,
Profetas e Reis; dedicando nossa vida a Deus,
espalhando a Boa Nova e participando do poder
e realeza de Deus através dos dons que
recebemos pela ação do Espírito Santo.
Dirce e Mourão
Eq. 03A – N. S. da Glória - Belém
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EACRE 2019
“Não tenham medo, saiamos” (Continuação da 1ª página)
Nas Orientações para 2019, que nos garantem a Unidade do
Movimento em todo o mundo, o Casal Provincial Norte,
Marilena e Jesus, conclamou em torno do tema dos próximos
seis anos: "Não tenham medo, saiamos", com base em Is
41,10.
A partir da animação que cada um de nós oferece em seu
serviço, são-nos propostas três linhas de ação: (1) Saiamos
para servir, discernindo – No que podemos “ser mais”
dentro e fora do Movimento; (2) Saiamos para servir, a partir
da vivência plena dos PCEs – Estimular a Partilha, coração da
Reunião de Equipe dando ênfase na Regra de Vida; (3)
Saiamos para servir, conhecendo e divulgando – A riqueza
dos documentos do nosso Movimento, com ênfase para a
Carta de Fátima e o Tema do Ano.
Neste ano iremos dar maior ênfase no PCE Regra de Vida. “A

1

Regra de Vida é um PCE que devia ser vivenciado por todos
os cristãos”, afirmou o casal Dirce e Mourão (Equipe 03A),
que apresentou um elogiado testemunho sobre este PCE e
que complementou: “ele nos permite progredir para uma
vida mais de acordo com a vontade de Deus”.
Temos diante de nós um convite para servir dentro e fora do
Movimento, sem ignorar nossas próprias fragilidades, que
também necessitam ser atendidas e sem deixar de cultivar
nosso caminho espiritual, encorajados pelas palavras do Papa
Francisco, na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate:
"... Somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio
da ação, e santificamo-nos no exercício responsável e
generoso de nossa missão" (GE 26).
Abençoados pelo Espírito Santo os casais foram enviados à
missão em suas respectivas Equipes, na Igreja e na sociedade.
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(1)Padre Lindomar (SCE Setor B e Equipe 06B) falou sobre o Sínodo para a Amazônia. (2) Sacerdotes Conselheiros Espirituais da
Região reunidos com o CRP e CRR. (3) Casal Dirce e Mourão (Equipe 03A) em seu belo testemunho do PCE Regra de Vida.

MISSÃO: CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Cada uma das mais de 69 mil Equipes de Nossa Senhora,
espalhadas por 90 países, tem um CRE – Casal Responsável de
Equipe. Ele é escolhido em discernimento de seus
companheiros, com a condução do Espírito Santo, para animar
seus irmãos equipistas durante um ano, ajudando-os a “tender
para a santidade, nem mais nem menos”, como nos disse o Pe.
Caffarel (em Carta Mensal 354 - Maio/2000, pág. 7)
O Movimento tem especial atenção aos CRE, oferecendo
formação para atender o que se lhe pede: “Compete ao Casal
Responsável de Equipe animar a Equipe com convicção e
entusiasmo; desenvolver os fatores de unidade, estimular os
dons e talentos de cada um e favorecer a partilha entre todos”.
(O Casal Responsável de Equipe – cap. 1 – 4c, pág.7)
Aos CREs são oferecidas as formações “Pré-EACRE”, ao final
do ano, logo após as suas indicações (na Reunião mensal de
outubro), passando flashs do dia a dia da missão e os caminhos

do Movimento no ano seguinte.
Logo no início do ano acontece o EACRE – Encontro Anual de
Casais Responsáveis de Equipe, um evento grandioso e solene,
presentes os CREs, Sacerdotes Conselheiros Espirituais, Casais
Ligação, Casais Piloto, Casais Setor, Casal Regional e o Casal
Provincial. Como visto aí em cima, eles recebem aqui todas as
informações e animação para o desempenho da Missão no ano.
Também ao início do ano acontece a Formação para Casal
Responsável de Equipe, onde ele é apresentado para as tarefas
que envolvem sua dedicação aos irmãos e ao Movimento, os
documentos que deve manusear, etc.
Logo em seguida é a vez do “Pós-EACRE”, conduzido pelos
Casais Ligação, reunindo as Equipes que liga, onde faz uma
detalhada apresentação dos principais temas do EACRE,
dando-lhes conhecimento dos caminhos do Movimento,
ajudando o CRE a animar os equipistas.

Tema 2019:
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FALA O SETOR C (Belém)
UM SETOR EM AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO
O Setor C Belém tem 13 Equipes, com
sete casais e um Sacerdote Conselheiro
Espiritual. Tem como Casal Responsável
de Setor Georgina e Laércio, da Equipe
01C -Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. Sua Equipe de Setor é formada
por seis Casais Ligação, dois Casais Piloto
e um Casal de Experiência Comunitária,
além dos Casais de Apoio: Tesoureiro,
Liturgia e Comunicação. Vive atualmente
uma fase boa, pois o CRS vem
desempenhando um bom trabalho com
sua Equipe, no sentido de conscientizar
os casais das Equipes sobre a importância da participação nos
eventos que o Movimento oferece e isso tem contribuído
para a maior participação dos casais nos Retiros, Missas
Mensais, Formações, Adorações etc. Teve um aumento
significativo na participação deles nos Retiros, devido ao

sistema de parcelamento da taxa de
inscrição, beneficiando todos os casais.
Zela por uma transparência em suas
prestações de contas, entregando
mensalmente aos Casais Ligação o
Relatório Financeiro de todos os valores
de entrada e saída do Setor. Através desta
relação transparente, o Setor vem
conseguindo estreitar o relacionamento
com todos, o que fortalece o vínculo de
amizade e carinho. Todo esse clima
favorável contribui para que os casais se
sintam partícipes do Movimento das
Equipes de Nossa Senhora e vivenciem a sua Espiritualidade
Conjugal com maior ânimo e entusiasmo.
Georgina e Laércio
CR Setor C - Belém

ECOS DOS 45 ANOS DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL NO PARÁ
Centenas de equipistas compareceram à Santa Missa
em Ação de Graças pelos 45 anos das ENS no Pará,
na Igreja de S. Francisco (Capuchinhos), no sábado,
dia 17/11/2018.
Presidiu a celebração o Sacerdote Conselheiro
Espiritual da Região Norte II e SCE das Equipes 12C
e 41C, Padre Idamor Júnior, sendo concelebrantes o
Padre Giovanni Incampo, patrono da chegada do
Movimento ao Pará e ativo SCE nestes 45 anos,
acompanhando hoje a Eq. 04A; e o Padre Lindomar
Silva Pinheiro, SCE do Setor B e da Eq. 06B.

Estavam presentes ainda o Casal Responsável da Região Norte II,
Edilene e Edson e os Casais Responsáveis dos Setores Castanhal, Dedê
e Erick, Capanema, à época, Jessi e Valdo, além dos três Setores de
Belém, Maria Amélia e Roberto (A), Bené e Nilson (B) e Georgina e
Laércio (C).
Hoje o Movimento está em oito cidades na Região Norte II: Belém,
Castanhal, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá, Capitão Poço,
Capanema, Salinópolis e Abaetetuba. E em Tucuruí acontecem três
Experiências Comunitárias. As ENS contam aqui com a participação de
1.327 membros, sendo 622 casais, 12 viúvas, 2 viúvos, 61 SCEs e 8
AETs.

Em sentido horário: SCEs
celebrantes; ao início da Procissão
de Entrada, os casais lotavam a
Igreja; Padre Giovanni, fundador
do Movimento em Belém, em sua
mensagem ao final da Santa Missa;
Igreja lotada na celebração dos 45
anos das ENS em Belém; dois
casais da primeira Equipe: Melânia
e Alberto, Maria Helena e Sabado
(O Alberto foi chamado à Casa do
Pai poucos dias após) .
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ENS EM FOCO
Eq. 01 – N. S. da Apresentação – Setor Abaetetuba
Neste ano, 08 de fevereiro,
completamos 10 anos de
Movimento! Ao longo deste período
muitas coisas aprendemos, já
passamos por vários encontros,
tendo a oportunidade de crescer em
nossa vida espiritual e cada casal com
seu testemunho vai se tornando cada
vez mais comprometido com a
missão na família e na sociedade.
Nesta experiência que agora temos
como Equipe a caminho da Santidade,
contamos com a ajuda de nosso Amadíssimo Conselheiro Pe.
Raimundo Maués, que com sabedoria nos direciona nesta
maravilhosa jornada e caminhada. Tivemos também algumas
dúvidas e incertezas, “não só flores”, pois cada um tem
pensamentos e ideias diferentes – somos irmãos e isso nos faz
refletir sobre o que melhor nos ajuda na caminhada. Os PCEs
no começo pareciam um “bicho de sete cabeças”, houve
alguns que pensavam até desistir por não ter o habito de rezar
juntos, sentar para conversar, etc...Mas com a graça de Deus
fomos superando esses obstáculos que nos afastavam do

projeto de Jesus Cristo ser Santos, nem
mais nem menos.
Através da Regra de Vida, fomos nos
aperfeiçoando cada vez mais. Os PCEs,
a Missa Mensal todo dia 08 às 12h, vem
nos ajudando a crescer em nosso
amadurecimento Espiritual e conjugal.
Quando voltamos nosso olhar para
recordar que bênçãos maravilhosas as
ENS fizeram e fazem em nossas vidas,
ver a maravilha de muitos de nossos
filhos estarem caminhando na mesma
estrada! Isso nos enche de orgulho e alegria! Temos a graça de
que os Casais Responsáveis do Setor Abaetetuba, saídos de
Nossa Equipe Nossa Senhora da Apresentação, são dádivas
de Deus em nosso meio.
Agradecidos a Deus que impulsionou o Espírito Santo a
encaminhar o casal Maria José e Jorge, para mudar o rumo de
muitos casais, agora levados a caminhar para a Santidade.
Magnificat!
Sonia e Jorge
CR Equipe 01- N. S. da Apresentação - Abaetetuba

UM ANO ABENÇOADO PARA ABAETETUBA

Equipe 16

Piedade, CP Dina e
Jonhs, SCE Pe.
Marcos Belém.
"São 10 anos de
muito AMOR,
oração, partilha,
ajuda mútua e
testemunhos do
Sacramento do
Matrimônio e
“Foto Oficial” da Missa dos 10 anos, presidida pelo
Sacramento da
Côn. Roberto Cavalli Jr, Cura da Sé, em Belém.
Ordem, que caminham juntos rumo à Santidade." afirmou o CRS,
Domingas e Pedro, acerca do primeiro decênio do Movimento em
Abaetetuba. Iniciado sob a inspiração do então Bispo da Diocese, D.
Flávio Giovenale, a boa semente produziu muitos e bons frutos e hoje
já forma um Setor, com 16 Equipes!
Equipe 07

Lançamentos

Missa 10 anos

O ano de 2019 começou particularmente
abençoado para o Setor Abaetetuba:
- em 16/01, Celebração Eucarística com o
lançamento de dez novas Equipes;
- em 08/02, Missa Mensal em celebração aos dez
anos de lançamento do Movimento na cidade.
Os novos 66 casais equipistas fazem parte das
Equipes 07 N. S. do Silêncio, CP Conce e Toninho;
08 N. S. de Nazaré, CP Luíza e Pirelly; 09 N. S. da
Defesa, CP Ana e Pio; 10 N. S. do Perpétuo Socorro,
CP Lúcia e Madson, SCE Pe. Silas Nobre; 11 N. S.
Aparecida, CP Coty e Sérgio; 12 N. S. Rainha da Paz,
CP Fátima e Adnaldo, SCE Pe. Marcos Belém; 13 N.
S. de Lourdes, CP Odinéia e Ray; 14 N. S. da
Assunção, CP Lena e Chicão; 15 N. S. Auxiliadora,
CP Socorro e Tião, AET Diácono Pio; 16 N. S. da

PCE com ênfase especial em 2019:
REGRA DE VIDA
Pág. 05

TESTEMUNHOS

NOSSO PRIMEIRO EACRE
MISSÃO SANTA

OCASIÃO DE GRAÇA
Quando fomos escolhidos por nossa Equipe sentimos
dúvidas diante das responsabilidades, conscientes de
nossas fraquezas, mas confiantes no Senhor que diz,
como a São Paulo: “Basta-te a minha graça; porque é na
fraqueza que a força se realiza plenamente” (2Cor 12,
9).
E o EACRE é tudo isso pois no nosso medo o Senhor
nos fala através da Escuta da Palavra e Meditação que é
o alimento diário. No primeiro dia de encontro, o padre
Idamor Júnior nos apresentou no Tema de Estudo 2019:
Reconciliação, Sinal de Amor, que fala do mistério do
Amor do Pai, que se alegra em acolher o pecador, que
somos todos nós com nossos medos, mas o amor de
Deus nos perdoa e nos ama.
As palestras, os grupos, principalmente sobre a Regra
de Vida, que possamos assumir uma regra e aderir
pessoalmente e de maneira concreta ao Projeto de
Deus. Ser chamado para
exercer a missão de
Casal Responsável de
Equipe é uma ocasião de
graça, a oportunidade de
viver mais próximo de
Deus, conhecer melhor
o Movimento e servir
mais intensamente a
nossa pequena comunidade.
Antônia e Marinildo
CRE Equipe 04 - N.S. de Guadalupe – Abaetetuba

TESTEMUNHO

Ao final de 2018 Jesus nos convidou a mais uma missão: servir
como CRE em 2019. Após o temor inicial, entregamo-nos com
todo amor a esse novo desafio. Logo estávamos em nosso
primeiro EACRE. No palco das reflexões, um colorido de fitas e
guarda-chuvas, representando as cores de nosso Movimento,
fazendo referência ao “Milagre do Sol” em Fátima. A partir daí,
todo o contexto convergia para o Pai Misericordioso que perdoa
e acolhe. A Missão do Amor continuava no tema Reconciliação
Sinal de Amor, tendo no Eixo Central o Pai Amoroso que nos
acolhe em nossa Liberdade, Dons, Crises, Fragilidade, Dor,
Misericórdia, Justiça e Reencontro. Ali também presente o rosto
de Padre Caffarel com seus olhinhos instigantes. E a presença de
nossa Mãezinha nos dava a certeza de que a nova missão era
santa. Rever amigos, caminhantes da mesma jornada, nos faziam
iguais. Não importava nossas origens ou nossas diferenças
culturais e sociais, todos com os mesmos objetivos.
Testemunhos, orientações, reflexões sobre os PCE, em especial à
Regra de Vida, tudo nos engrandeceu e nos maravilhou. Isaías, 41,10,
ecoou em nossos corações: “Não
temas, porque eu sou contigo”. Que
bom que estávamos ali, partícipes
dessa jornada de fé e serviço. Com
alegria e convictos de que nosso sim
valeria a pena. Ah! como valeu a
pena!
Maria e Eduardo
CRE Equipe 05B - N. S. de Guadalupe - Belém

NOSSA PRIMEIRA INTEREQUIPES

No dia 21.01.2019 fizemos nossa primeira
Interequipes. Foi um momento
privilegiado de partilha entre os casais,
num ambiente de caridade e amor
fraterno. Somos integrantes novos da
Equipe 10 do Setor C Belém, “Nossa
Senhora da Boa Esperança” e tudo que
estamos vivenciando é novo para nós,
mesmo vindo de Encontro de Casais com
Cristo toda a experiência que escutamos é
de suma importância para nosso
crescimento espiritual. Reconhecemos o
quanto necessitamos de momentos como este para nos ajudar
a viver melhor em família e poder passar os verdadeiros
ensinamentos religiosos às nossas filhas. Agradecemos
imensamente a Deus e ao casal que nos convidou a participar
deste Movimento maravilhoso. O tema abordado nos fez

refletir que precisamos ser engajados na
igreja para sermos exemplo para nossas
filhas e para as pessoas ao nosso redor. As
experiências de outros casais, só afirmam
o que estamos procurando:
melhorarmos como casal e seguir os
ensinamentos de Deus. A reunião nos
mostrou também como é necessária a
entreajuda, pois os casais põem em
comum as suas preocupações da vida
quotidiana, seus compromissos
apostólicos, alegrias, esperanças e
preocupações. Agradecemos ao Casal Animador que nos
recebeu com cordialidade e palavras maravilhosas.
Cris e Neto
Equipe 10C – N. S. da Boa Esperança
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PONTO DE UNIDADE - 2019
Em cada ano que se inicia a
Coordenação Nacional
das Comunidades Nossa
Senhora da Esperança CNSE define um ponto de
unidade para ser
vivenciado por todos os
grupos no Brasil.
Para este ano de 2019 foi estabelecido o seguinte ponto:
Vida de Grupo: Comprometer-se (Esforço especial:
Meditação)
Pretende-se com este ponto incentivar a meditação da
Palavra como fonte e instrumento para o
comprometimento, ficando como um “pano de fundo” para
a reflexão durante o ano.
Comprometer-se com o próprio Grupo a partir do
conhecimento entre as pessoas, o conhecimento das

As Equipes da Região Norte II, como todas
as ENS do mundo, celebraram em 25/02
os 80 anos da primeira reunião de uma
Equipe de Nossa Senhora, em 1939.
Um momento valioso de Unidade do
Movimento: em todo o mundo foi usado
o mesmo texto para reflexão!

O SENHOR CHAMOU
O Senhor deu ao ALBERTO, da Melânia,
Eq. 01A – N. S. de Nazaré, a felicidade de
poder comemorar os 45 anos das ENS no
Pará, dia 17/11/2018, chamando-o oito
dias depois (25/11), para a morada que
tinha para ele reservada na Casa do Pai
(cfe. João 14,2). Melânia e Alberto
entraram nas ENS em 17/12/1975, dois
anos e um mês após seu lançamento em
Belém. Tiveram intensa participação no
Movimento, em variadas missões,
inclusive participando dos primeiros
EACREs (que eram no Rio ou em Brasília),
e do Encontro Internacional de Roma, em
1982. Ao longo da caminhada, chegaram a
ficar afastados do Movimento algum
tempo, retornando com a mesma
dedicação.
Veja na página 4 o registro da participação
do casal nos 45 anos das ENS no Pará.

propostas e diretrizes do Movimento, e aprofundamento da
consciência de pertença; comprometer-se com o
Movimento, seu crescimento espiritual, fortalecimento e
subsistência, inclusive de ordem material; comprometer-se
com a expansão. Se reconheço que o Movimento é bom
para minha vida, também o será para a vida de muitas outras
pessoas.
Para expansão realizaremos um encontro para novos
participantes. Será uma manhã de informação e motivação
para as viúvas, viúvos e pessoas sós (solteiras, separadas)
que desejem vivenciar a espiritualidade em pequenas
Comunidades de fé, de vida e de oração, onde predomine o
espírito de acolhida.
Esse encontro será no dia 27 de abril às 8 horas, nas
dependências da Igreja da Sé.
Ajude-nos a divulgar esse evento. Contato pelos telefones:
(91) 98875-4511 ou (91) 99986-6553.

Visita do Colegiado da
Super-Região Brasil
à Região Norte II

PARTICIPE!
06/04/2019
Celebração Eucarística,
presidida pelo SCE-SRB Pe. Paulo Renato,
Santuário de Fátima, 19h30.
Convivência
em acolhida ao Colegiado da SRB (por adesão)
CEFAT, Tv. Antônio Baena, 155

N. S. de Nazaré,
Rainha da Amazônia, abençoai as ENS.
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JUBILEUS!
Vejam quantos casais celebram nestes meses
25, 40, 50 e até 60 anos de Matrimônio!
E uma Equipe, 25 anos! Louvado seja Deus!

❤ 60 anos ❤
Arlete e Lahire
Eq. 03 Setor A – 14/03
❤ 50 anos ❤
Leila e Samir
Eq. 02 Setor C – 25/01
Maria e Bonifácio
Eq. 07 Setor Castanhal – 26/01
❤ 40 anos ❤
Ângela e Juca
Eq. 06 Setor B – 03/03
Rita e Raimundo
Eq. 04 Setor Castanhal – 17/02
❤ 25 anos ❤
Ilma e Márcio
Eq. 03 Setor B – 29/01
Lília e Cézar
Eq. 05 Setor S.Miguel do Guamá– 29/01
Maria e Tuí
Eq. 04 Setor Abaetetuba– 05/03
Marivalda e Adilson
Eq. 12 Setor Abaetetuba – 26/02
Tati e Mauro
Eq. 09 Setor C – 15/01

EQUIPE
25 anos
Eq. 08 Setor B
Nossa Senhora da Paz – 11/03

45

anos
no Pará

Em 1973 foi instituído no Pará
As Equipes de Nossa Senhora
Para casais evangelizar
Foi um grande acontecimento
Trazido por um casal
Chegaram à Belém
Deixando sua terra natal
Brusque em Santa Catarina
Cidade desses abençoados
Guiados pela Virgem Maria
E aqui recém-chegados
Procuraram a igreja
Pra novidade contar
Época de preparação do Círio
Na igreja e no lar
O casal Mônica e Plínio
Participavam nas ENS de Brusque
Foram instrumentos de Deus
Nesse Movimento que une
Após a primeira missa dominical
Abordaram o Pároco local
Com a grande novidade
Equipes de Nossa Senhora
Um Movimento de santidade
Prontificaram-se com muito
entusiasmo
As ENS aqui implantar
Criaram a primeira Equipe do Pará
Com objetivo de evangelizar
Assim foram escolhidos
Sete casais pra pilotar

45 ANOS DAS
ENS NO PARÁ
Autora: Elza, do João
Equipe 03 – N. S. do Perpétuo Socorro
Setor Capanema

O grande dia chegou
17 de novembro de 1973
Jesus logo abençoou
A primeira Equipe em Belém do Pará
Com outro nome não poderia estar
Nossa Senhora de Nazaré
Criada com entusiasmo e fé
O abençoado Padre Giovanni
Primeiro Sacerdote Conselheiro
Abraçou os sete casais com amor
verdadeiro
Mônica e Plínio os grandes
idealizadores
Além de Casal Piloto foram
evangelizadores
Dedicaram-se nessa nova caminhada
Foram o sétimo casal da nova Equipe
formada
Para a Arquidiocese de Belém
Foi um histórico acontecimento
Um fato inesquecível
Que acontecia naquele momento
Um presente de Deus criador
O Movimento no Pará
Espalhou-se em muitas cidades
Famílias cristãs resgatar
Tudo com as bênçãos de Deus
A proteção da Virgem Maria
Deus proteja nosso Movimento
Que em Belém chegou um dia.

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

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 - Dedê e Erick ; São Miguel do Guamá - Bazzy e Ailton; Capanema - Vera e Osmaldo;
Abaetetuba - Domingas e Pedro .
Por em comum – Informativo da Região Norte II – Casal Responsável: Rita e Fernando
Jornalista Responsável: Fernando Jares Martins (Registro MTb Nº1052)

