
Mensagem do CRR

Queridos irmãos equipistas,
Outubro é o mês dedicado às 
missões, e neste mês os casais 
equipistas são chamados a assumirem 
missão. “Como para toda vocação, o 
apelo de Deus ao casal cristão é 
acompanhado por uma função a 
exercer para o seu serviço. Desde 
logo, todo o cristão, pelo fato do seu 
batismo e pela sua confirmação, deve 
contribuir para o crescimento da 
Igreja”. (Guia das Equipes, pág.180). 
O Movimento das ENS realiza no mês 
de outubro o discernimento para 
escolha do CRE, visto que a missão 
não deve ser um peso, mas um desejo 
que surge naturalmente em nossos 
corações para um amor maior. E a 
partir do batismo, todos nós somos 
missionários e chamados por Deus 
para  v iver  este grande amor, 
exercendo o serviço, quer seja em 
nossa Equipe de Base, no Movimento 
ou na Igreja, com alegria e fidelidade. 
“A Palavra de Cristo no Evangelho faz 
do casal uma comunidade de amor. 
Daí brota a força missionária do casal'. 
(Guia das Equipes, pág.183). Portanto 
amados  i rmãos ,  de ixemo -nos 
embriagar por esse amor de Deus e, 
iluminados pelo Espírito Santo, 
seremos conduzidos na missão com 
coragem e perseverança. “Ouvi, 
então, a voz do Senhor que dizia: “A 
quem enviarei? Quem irá por nós?” 
Respondi: “Aqui estou! Envia-me.” 
(Isaías 06, 08)
Desejamos uma santa e abençoada 
missão a todos!

Edilene e Edson - CRR Norte II

O mês de outubro é emblemático na 
vida das Equipes de Nossa Senhora: 
em todas elas (são mais de 4.400 no 
Brasil) é escolhido um novo Casal 
Responsável, para um ano de 
responsabilidade em animar seus 
irmãos de Equipe em viver nosso 
Carisma (Espiritualidade Conjugal) e 
nossa Mística (Reunidos em nome de 
Cristo, Auxílio Mútuo, Testemunho ).
A escolha é feita em clima de oração, 
sob as bênçãos do Espírito Santo. Os 
membros indicam um casal que, 
naquele ano, se apresenta com 
melhores condições para exercer a 
missão.
O novo Casal Responsável de Equipe 
(CRE) recebe as bênçãos de Nossa 
Senhora, do Servo de Deus Padre 
Caffarel e integral apoio de seus 
irmãos de Equipe, incluindo o SCE, 
assim como de todo o Movimento, 
por via de seu Casal Ligação, Setor, 

R e g i ã o  e  
Província.
O Movimento 
incentiva a que 
todos os casais, 
na medida de sua 
p o s s i b i l i d a d e ,  
exerçam a missão 
de CRE, com 
s u b s t i t u i ç ã o  
a n u a l ,  s e m  
repetição, pois é 
uma forma de 
c r e s c i m e n t o  
espiritual e comunitário, servindo ao 
próximo e ao próprio Cristo, com 
que somos todos comprometidos, 
quando aderimos ao Movimento.
Para cooperar no exercício dessa 
missão as ENS oferecem literatura 
própria, formação específica para o 
CRE; eventos como o EACRE 
( E n c o n t r o  A n u a l  d e  C a s a i s  

Responsáveis de 
E q u i p e ) ,  e m  
fevereiro, onde 
r e c e b e m  a s  
orientações do 
Movimento para 
aquele ano, ou 
a i n d a  o  P r é -
EACRE, já em 
dezembro.
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Santos Equipistas. 
Uma homenagem
aos irmãos que já
estão na Casa do Pai.

EACRE 2019
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Nesta última edição 
do “Por em Comum” 
de 2019, notícias e 
testemunhos que nos 
animam a chegar ao 
abençoado Ano Novo 
d e  2 0 2 0  c o m  o 
coração  pleno de Fé, 
Esperança e Caridade.
Aqui ao lado o Pe. 
Lindomar nos leva a 
pensar (ou repensar) a 
importância dos PCEs 
em nosso compromis-
so com o Senhor. E o 
casal Jeanna e João 
Paulo, de Castanhal, 
nos leva a refletir 
sobre a Meditação.
Na terceira estão os 
novos CRP e CRS e 
a l guns  Ret i ros  da 
Região.
A Mensagem do CRS 
(pág. 4), que a cada 
edição visita um Setor, 
após ouvir  todos, 
retorna ao Setor A, 
coincidindo com o 
início da missão do 
c a s a l  S o c o r r o  e 
Luciano.
O casal Eulina e Ramos 
( e l a  j á  f o i  M ã e 
Equipista do Ano) 
completou 65 anos de 
um feliz, frutuoso e 
abençoado matrimô-
nio e nos conta sobre 
isso na pág. 7.
Na pág. 8 o poeta e 
escritor Carl inhos 
Gomes (Socorro e 
C a r l i n h o s ) ,  d e 
Castanhal, nos brinda 
c o m  u m  p o e m a 
dedicado aos irmãos 
equipistas já falecidos, 
“que já estão desfru-
tando das  de l í c ias 
eternas”.
Que o Servo de Deus 
Pe. Henri Caffarel 
interceda por nós e 
nossas famíl ias no 
Natal e Ano Novo que 
se aproximam.

Editorial

MAGNIFICAT!

PALAVRA DO SCE Padre Lindomar da Silva Pinheiro 
SCE da Equipe 06B e Setor B

Caros irmãos e irmãs equipistas, 
quero compartilhar com vocês 
algumas palavras que proferi 
durante as homilias nas missas 
que presidi ao Movimento das 
ENS. Uma foi na solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora no 
Encontro de Equipes Novas. 
Ressaltei na homilia o aspecto do 
c o m p r o m i s s o  c o m  o 
Movimento, pois tenho notado 
que muitos equipistas não vivem 
a rigor o que o Movimento 
ensina e orienta para se viver, 
por isso, exortei as novas 
Equipes tomarem consciência na vivência dos 
PCEs e, sobretudo, na participação dos Retiros. 
A luz do evangelho da Assunção de Nossa 
Senhora (Lc 1,39-56), mostrei com evidência a 
tomarem o mesmo espírito de fidelidade de 
Nossa Senhora que subiu ao céu de corpo e 
alma. Sendo ela fiel, era totalmente aberta a 
Deus, portanto, ao céu, pois ao ser aberto já se 
vive a experiência da vida celestial. Neste 
sentido, todo equipista que for aberto ao 
compromisso do Movimento certamente já está 
realizando a vontade de Deus e penetrando no 
ambiente do céu. Viver uma espiritualidade é um 
chamado de Deus, assim como Maria foi 

chamada para ser a Mãe de Jesus 
e viver esta espiritualidade 
materna, da mesma forma cada 
um membro das Equipes de 
Nossa Senhora tem esse dever 
de consciência. Com o mesmo 
intuito lembrei, na missa mensal 
de setembro, enfocando a luz 
do evangelho do filho pródigo 
(Lc 15, 1-32), sobre a resistência 
a Deus que muitas vezes caímos 
por nos acharmos autônomos 
de Deus. Queremos levar uma 
v i d a  s e m  D e u s ,  m e s m o 
participando da Igreja através de 

um Movimento, pois todas as vezes que não há 
uma responsabilidade com a prática dos PCEs 
ocorre no pecado da resistência e este pecado é 
o pecado das origens – desobediência. A 
fidelidade, irmãos e irmãs, só se adquire fazendo 
uma revolução dos pecados a partir da 
conversão ao Senhor – mudar é necessário e 
urgente, pois Cristo e Nossa Senhora querem 
contar com homens e mulheres capazes de 
abraçarem a  v ida  cr i s tã  como opção 
fundamental a Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Que desça sobre todos vocês e suas 
famílias a benção de Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espirito Santo. Amém!

Rita e Fernando

TESTEMUNHO
PCE: MEDITAÇÃO

“Vou levantar-me cada dia para ir à procura de 
meu Pai e passar um momento em sua 
intimidade” (Pe. Caffarel). A Meditação é o PCE 
que conduz toda a vida do cristão, é a busca 
amorosa para estar nos braços de Deus e 
compreender os seus ensinamentos, para que 
assim possamos “tender para a santidade, nem 
mais, nem menos” como disse o Padre Caffarel 
ao dr. Pedro Moncau.
Vivenciar a Meditação é deixar-se lançar no 
oceano de Deus, tendo Jesus como mestre da 
barca e o Espírito Santo como vento condutor 
desta aventura de ser cristão. É contemplar o 
rosto de Cristo refletindo sobre sua palavra 
“lâmpada para meus pés e luz para o meu 
caminho” (Sl 119, 105). É ter a capacidade de 
encontrar-se a si mesmo em Cristo, fundamento 
da nossa fé, buscando em Maria, cenáculo do 
amor, a compreensão da vontade de Deus 
discernindo os novos tempos.
Meditar em casal é enfrentar juntos a noite 

escura de São João da Cruz, “etapa inevitável no 
caminho para Deus”, o que nos levará ao 
luminoso amor de Deus, na vivência com Cristo 
e sua Igreja, usando a oração como esse 
encontro com o Ser amado. 
Meditação é a oração pessoal “um face a face 
com Deus, num diálogo bem amoroso com Ele” 
(Pe. Caffarel). Que a Meditação, momento forte 
dos PCEs, possa tornar os casais entusiastas, 
assim como São Francisco de Assis, um sinal de 
amor de Cristo pela sua Igreja. Pois, conforme 
Santo Agostinho “Criastes-nos para vós, Senhor, 
e o nosso coração vive inquieto enquanto não 
repousa em vós”.

Jeanna e João Paulo
Eq. 17 – N. S. Rainha da Paz

Setor Castanhal
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SÃO MIGUEL
O Setor S. Miguel do Guamá realizou seu 
segundo Retiro deste ano no belíssimo 
Cenóbio da  Trans f iguração,  em 
Castanhal, nos dias 23, 24 e 25/08, com a 
participação de 31 casais, uma viúva e 
uma AE. O tema desenvolvido foi 
“Misericórdia, Sinal de Amor”, sendo 
pregador o Padre Cleber Yuri.

w w w . e n s n o r t e 2 . c o m . b r 

2

As ENS na Amazônia ganharam, neste ano, 
novo Casal Provincial, Edna e Sebastião, 
enviado à missão em agosto passado, em S. 
Paulo, e na Região Norte II, três novos 
Casais Responsáveis de Setor, Socorro e 
Luciano (A), Patrícia e Jeremias (C), ambos 
de Belém, e Suely e José Maria (S. Miguel do 
Guamá), enviados no Encontro Provincial 
da Província Norte (EPNORTE), realizado 
em Santarém, em 26 e 27 de outubro.
Que o Senhor e Sua Mãe Santíssima 
acompanhem os novos Responsáveis, com 
as bênçãos do Servo de Deus, Pe. Henri 
Caffarel.

2

Um dos compromissos dos casais equipistas é participar de um Retiro Anual, na sua caminhada em busca da santidade. O 
Movimento orienta, conforme o Guia das ENS, a reservar todos os anos um tempo suficiente para se isolar diante do Senhor, 
num retiro que permita uma reflexão sobre a sua vida, na presença de Deus. Segundo o Padre Caffarel “Um retiro pode ter 
uma repercussão profunda, capital na nossa vida” (Retraite au Cénacle, Fevereiro de 1944). Conheça três recentes Retiros 
na Região Norte II:

O Envio de Edna e Sebastião, CR Provincia 
Norte e Pe. Lucivaldo, SCE da Província.

RETIRO: REFLETIR NA PRESENÇA DE DEUS

ABAETETUBA
O Setor Abaetetuba realizou seu 
segundo Retiro nos dias 20 a 22/09, 
no Centro de Formação Laranjal, 
com a participação de 45 casais. O 
pregador foi o Padre Lucivaldo 
Silva, SCE da Província Norte, com 
o  t e m a :  “ R e c o n c i l i a ç ã o  e 
Santidade: Caminho Conjugal”.

BELÉM
O terceiro Retiro dos Setores A, B e C de 
Belém foi realizado no Centro de 
Espiritualidade Monte Tabor, em Icoaracy, 
nos dias 20 a 22/09, com a participação de 
31 casais, uma viúva e um viúvo. O tema 
do Retiro foi “Reconciliação, Sinal de 
Amor”. O pregador foi o padre Gelcimar 
Santos, SCE das Equipes 05A e 15A.

 
NA PROVÍNCIA E EM TRÊS SETORES

NOVOS RESPONSÁVEIS

Foto Oficial EPNORTE

Novos CRSs da Região Norte II e a Celebração de posse 



FALA O SETOR A
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Ao darmos o nosso sim à missão a qual fomos chamados, foi 
com alegria e certeza de que o Senhor, que nos chamou, Ele 
nos capacitará através do sopro do seu Espírito, mas, é 
necessário  nos deixar moldar por Ele, assim como o barro 
nas mãos do oleiro (Jr 18,4). Contamos com uma 
intercessora, a Senhora de Nazaré, que nos sustenta na fé. 
Temos consciência que a missão não está relacionada ao 
poder, mas se baseia no serviço para o Cristo e aos irmãos, na 
humildade e no amor. O que requer muita generosidade e, 
sobretudo, o olhar e o coração dirigidos ao alto, para invocar 
a ajuda do Senhor. Nossa missão é de animar e dar vida às 
Equipes do Setor A, para que através da pedagogia, mística e 
carisma do Movimento, os casais busquem viver e 

caminharem rumo à santidade conjugal, não como se isso 
fosse uma utopia, mas como uma grande presença do Cristo 
em nossos lares, pois  “O Reino de Deus se constrói dia após 
dia e oferece já sobre esta terra os seus frutos de conversão, 
de purificação, de amor e de consolação entre os homens”, 
(Papa Francisco, Ângelus, 3 de julho de 2016). E que, acima 
de tudo, possamos ser pobres 
de espírito para que Deus 
habite o nosso interior e assim 
realizemos a missão que Ele nos 
confiou. Magnificat!

CASTANHAL
Cerca de 100 casais participaram do Mutirão do Setor 
Castanhal, em 25/08 (foto ao lado), que iniciou com a Santa 
Missa presidida pelo SCE do Setor, padre Silvestre.
“Na realidade o mutirão começa praticamente um mês 
antes, quando todas as Equipes são envolvidas através de 
equipes de tarefas as quais são designadas a realizar 
determinadas atividades para que aconteça o evento que já 
se transformou numa prazerosa reunião formadora dos 
equipistas.”, informa o CRS Castanhal, Dedê e Erick. Para o 
CRP imediatamente anterior, Marilena e Jesus, presente ao 
evento, foi “um bom testemunho de sentido de pertença às 
ENS”. Um criativo grupo de animação fez diversas 
intervenções, sempre destacando aspectos relevantes do 
Movimento.

EM TUDO AMAR E SERVIR

FORMAÇÃO COM ALEGRIA

Socorro e Luciano
CRS/A

Alegria, descontração e convivência fraterna, entremeada de preciosas informações sobre o Carisma, a Mística e a 
pedagogia do Movimento. O Mutirão é normalmente realizado anualmente em todos os Setores.

CAPANEMA
56 casais participaram do Mutirão/2019 do Setor Capanema, 
em 22/09 (foto ao lado). “Foi um dia muito proveitoso de 
formação e descontração”, disse o Casal Responsável do Setor, 
Vera e Osmaldo. As apresentações feitas seguiram a 
orientação do excelente Tema de Estudo deste ano, 
“Reconciliação, sinal de amor”. Diversas dinâmicas animaram 
o encontro. Dois Acompanhadores Espirituais (AE) fizeram 
palestras: Irmã Liodelza, AE da Equipe 03, N. S. do Perpétuo 
Socorro, falou sobre Escuta da Palavra e Meditação; e o 
Diácono Ney, AE da Equipe 10, N. S. das Mercês, Salinópolis, 
falou sobre a Oração Conjugal.

ABAETETUBA
O Setor Abaetetuba realizou seu Mutirão no dia 18 de 
outubro, com a participação de 72 casais. Após o Momento de 
Oração, com a invocação do Espírito Santo e entrada da 
imagem de N. S. de Nazaré (ao lado), com o tema “Pontos 
Concretos de Esforço”, foram feitas apresentações de painel, 
paródias, jogral e teatro, cada modalidade reunindo grupos de 
três ou quatro Equipes. “Se alguém não tinha entendido como 
funcionam os Pontos Concretos de Esforço, principalmente 
das Equipes novas, neste momento eles puderam entender” 
disse o CRS Domingas e Pedro, entusiasmado com a didática 
adotada pelos grupos. “Foi tudo muito útil e lindo”, concluiu.
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ENS EM FOCO
Eq. 02 Setor B - N. S. da Coragem

A equipe 02B foi fundada em 01/11/1977 
com o nome da intercessora Nossa 
Senhora da Coragem, tendo como 
membros: Paula e Cândido, Margarida e 
José Olavo, Rosa e Armando, Haydê e 
Luiz, Nazaré e Francisco, Julia e Capeloni, 
Solange e Ribamar, sendo SCE o saudoso 
Frei Pedro. 
Somos uma equipe intercessora, 
atualmente composta por: Alvacir e Sales, Geo e Roberto, 
Graça e Geraldo, Lia e Paulino, Mere e Zé Maria e Adriana, 
viúva do Seguins, sendo SCE o nosso querido Frei Edilson.
E ainda contamos como Conselheiro “emérito” o Frei 
Alexandre, que por motivos de saúde não acompanha mais a 
Equipe porém, quando possível, está disponível para as 
Reuniões de Estudo.
Durante a vida da Equipe já tivemos casais na missão de 
Responsável do Setor B, Adriana e Seguins (2005 a 2008). 
Também tivemos e temos casais na missão de Casal Ligação: 
Graça e Geraldo e Alvacir e Sales.

Nossa Equipe é dedicada às atividades do 
Movimento realizando as reuniões 
preparatórias, de estudo e mensal, com 
ass idu idade  magn í f i ca .  Também 
p a r t i c i p a m o s  d o s  e v e n t o s  d o 
Movimento.
A Equipe é muito disciplinada e realiza, 
com afinco, os PCEs, o que ajuda muito 
na evangelização e harmonia em nossa 

convivência e assiduidade.
Todos os membros da Equipe são engajados em suas 
paróquias.
Temos a convicção de que a participação da vida da Equipe 
nos proporciona a busca efetiva da santificação de nosso 
cônjuge e de nossa família. 
Os filhos de alguns casais desta Equipe já formaram duas 
novas Equipes: N. S. da Alegria, do Setor A e N. S. do Carmo, 
Setor B.
“O Senhor faz por nós maravilhas, Santo é o seu nome”. 
Magnificat!

Os equipistas da 
Região Norte II já 
e s t ã o  s e 
organizando para 
p a r t i c i p a r,  e m 
grande número, do 
4 º  E n c o n t r o 
Nacional das ENS 
d o  B r a s i l  – 
Fortaleza, de 22 a 25 de junho de 2021, 
cujo tema será “Matrimônio Cristão, 
sendo Sal da Terra e Luz do Mundo” com o 
lema “Brilhe vossa luz diante dos homens” 
(Mt 5, 16).
Inscrições iniciadas em 09/11/2019. O 
valor da inscrição com hospedagem (por 
pessoa) será de R$ 1.200,00 e sem 
hospedagem, R$ 500,00. Poderá ser 
parcelado em até 15 vezes. A primeira 
vence em 31/01/2020 e a última em 
31/03/2021.

A Carta Mensal de outubro 
destacou na capa o Sínodo 
para a Amazônia, abordado 
em artigo na página 18.
Com o Sínodo nossa região foi 
um foco de atenção ao mundo 
católico, quando todos os 
bispos da Amazônia e alguns de 
outras localidades se debruçaram 
sobre a extrema dificuldade em 
que vive a maioria dos seus fiéis 
espalhados na imensa floresta, 

sem assistência religiosa devida – a 
maioria dos povos da floresta 
recebe a visita de um padre uma vez 
por ano, ou ainda menos!
Em um Sínodo a Igreja “ouve” o 
clamor do povo de Deus. Foi o que 
aconteceu. Agora o Sumo Pontífice 

vai analisar tudo e, em conjunto com o 
Espírito Santo, elaborar uma orientação 
visando requalificar evangelicamente a 
missão da verdadeira Igreja de Cristo na 
Amazônia.

SER SAL DA TERRA 
E LUZ DO MUNDO

Notícias, orações, calendários, a estrutura da 

Região, os Setores, as Equipes, os equipistas. 

Tudo isso no site da Região Norte II. 

 AcesseVeja-se aqui.

www.ensnorte2.com.br

O Facebook (@ENSSRBRASIL) e o Instagram (@enssuperegiaobrasil) da 
Super-Região Brasil publicam eventos realizados em todas as nove Províncias 
das ENS no Brasil, atividade do CR da Comunicação Externa, Tatiana e Rubens. 
Essas mídias são abastecidas por casais de todas as Províncias, sendo 
responsável na Província Norte o casal Rita e Fernando, que coleta as 
informações dos Setores e/ou Regiões.
Acompanhe essas mídias e verá a grandiosidade de nosso Movimento em todo o 
país. 

REQUALIFICAR EVANGELICAMENTE 
A AMAZÔNIA

FACEBOOK E INSTAGRAM SRB
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CRE PELA PRIMEIRA VEZTESTEMUNHO

Nós já participamos há 10 anos das ENS, porém, nunca 
havíamos sido escolhidos para ser CRE, pois passamos algum 
tempo cuidando de nossa filha que se encontrava em uma 
situação de saúde delicada, chegando ao ponto de precisar 
realizar um transplante renal. Mas Deus e Nossa Senhora 
estão sempre presentes em nossas vidas, as orações foram 
muitas, nossos irmãos equipistas sempre se fizeram 
presentes, nos dando forças e alimentado a nossa fé. Fomos 
escolhidos pelo Espírito Santo, através dos nossos irmãos de 
Equipe, para ser o CRE/2019.
Ser CRE é um desafio, cada dia aprendemos coisas novas, 
temos sempre que estar atentos, ter um olhar 
misericordioso como o de Maria com os outros e em 
especial com os nossos irmãos equipistas, incentivando-os e 
estando atentos as suas necessidades, se estão vivenciando 
os PCEs, e devemos estar dispostos a ajudar.
O CRE busca incentivar os equipistas sobre a importância da 
participação no Retiro, entendendo que é o momento onde 

os casais fortalecem a fé e a união. Dizer Sim, assim como 
Maria disse, sem saber se somos capazes de fazer – mas se o 
Espírito Santo nos escolheu é porque somos capazes de 
conduzir essa missão, as dificuldades sempre existirão, mas a 
nossa fé está acima de qualquer obstáculo. Nós 
agradecemos a Deus por fazer parte dessa Equipe 
abençoada, pois eles foram essenciais na nossa missão, 
sempre que precisamos, eles nos davam as mãos e sempre 
torcendo para que tudo desse certo conforme a vontade de 
Deus.
Por isso, vos digo que tudo o 
que pedirdes, orando, crede 
que o recebereis e tê-lo-eis. 
(Marcos 11:24) Amém.

Delma e Caburé
CRE – Equipe 02 – N. S. das 

Graças
Setor Abaetetuba

SER UM CRE NAS ENSTESTEMUNHO

O Casal Responsável de Equipe é um ofício que nos enche o 
coração de orgulho, aceitamos a missão unidos em oração. 
Deus que nos escolheu para mantermos a Equipe unida, 
informada e agregada ao Movimento, temos que ter a 
humildade de amar cada passo dado, sempre na presença do 
Espírito Santo e de Nossa Senhora. 
É um chamado divino, Deus conhece nossas capacidades e 
limites, somos felizes por sermos de certa forma 
instrumentos em suas mãos. Cabe a nós como casal cristão 
entender, conhecer seus sinais e aceitá-los. 
Ser um CRE é uma experiência maravilhosa, já aconteceu 
conosco num determinado momento, sentimentos de 
insegurança, mas Deus é insistente no amor, nos concedeu 
outras ocasiões diante da sua graça, até que certa vez 
percebemos seu desejo e respondemos sim ao seu 

chamado. Depois disso vimos que tudo é muito simples 
diante dos olhos de Deus, estamos felizes por estarmos pela 
terceira vez nessa linda missão nas ENS, certos que todo o 
nosso empenho e compromisso tem nos ajudado a crescer 
como casal e família, tem nos levado também a 
ensinamentos incríveis 
através das le i turas,  
formações e da própria 
Equipe que animamos. 
Isso tudo é gratificante, um 
verdadeiro presente de 
Deus.

Os novos equipistas de Belém viveram em 17 e 18 de agosto a formação 
Encontro de Equipes Novas, que teve a participação de 31 casais dos três 
Setores de Belém e de Castanhal. Foram onze casais do Setor A; dez 
casais do Setor B; cinco casais do Setor C e cinco casais do Setor 
Castanhal.
O EEN é ministrado por uma Equipe de Formadores, em nível provincial 
e revisa o que foi aprendido na Pilotagem, e na Vida de Equipe, 
esclarecendo as dúvidas dos participantes. São propostos temas em 
quatro módulos, com os respectivos apresentadores: “O que nos guia” 
(Padre Idamor Jr.), “Para onde vamos?” (Sandra e Jaime), “O que levamos 
conosco?” (Rita e Fernando), “O que vai conosco?” (Fátima e Canêjo, 
casal neste Encontro representado por Rita e Fernando). O Casal 
Responsável pelo EEN é Nazaré e Reginaldo.
Foi uma abençoada oportunidade de formação em torno do Carisma e 
da Mística, da pedagogia e do rico conteúdo das ENS.

Elza e João
CRE - Equipe 03 – N. S. do Perpétuo Socorro

Setor Capanema

ENCONTRO DE 
EQUIPES NOVAS

Belém



Pág. 07

Com a proteção de Maria de Nazaré da Esperança as CNSE 
realizaram neste semestre muitas atividades que vieram 
fortalecer o Movimento, com a continuidade do processo 
de expansão, que teve como resultado o surgimento de 
dois novos grupos.
Nesse período, tivemos também, momentos de formação, 
encontros sociais e a celebração do Dia das Vocações. Além 
disso, as CNSE tiveram intensa participação na Vigília do 
Círio e na Missa, na Basílica que teve como responsável a 
Dimensão Vida e Família.
Em cumprimento aos compromissos propostos pelo 
Movimento para o fortalecimento das viúvas e pessoas sós, 
foi realizado o retiro das CNSE cujo pregador foi o Cônego 
Roberto Cavalli.

As CNSE agradecem a todos os 
colaboradores que muito enriquece-
ram a nossa comunidade, entre eles, as 
Equipes de Nossa Senhora, a Rádio e 
TV Nazaré e em especial ao Programa 
Janela Aberta que mostrou para o 
Estado do Pará a nossa comunidade e 
nos ajudou a torná-la conhecida.
Ademais os votos de um feliz e abençoado Natal e um 
próspero Ano Novo a todas as integrantes da comunidade, 
e que Deus seja louvado por essa missão.

Eunice e Lucio
Casal Coordenador Regional

CNSE EM AÇÃO

SESSENTA E CINCO ANOS DE MATRIMÔNIO
No dia 01/09/2019 comemoramos nossas "Bodas de Safira", 
65 anos do Matrimônio daqueles jovens Maria Eulina Borges 
Pandolfo e José Pereira Ramos, em 1954, na Catedral de N. 
S. da Graça, em Belém, Pará, abençoado pelo irmão de José, 
Dom Alberto Ramos, naquela data Arcebispo de Manaus.
Éramos militantes da Ação Católica e tínhamos ficado 
noivos no dia 15/08/1953, encerramento do 6º Congresso 
Eucarístico Nacional, Assunção de Nossa Senhora, 
coroação da Imagem de N. S. de Nazaré, como Rainha da 
Amazônia.
Sempre fieis à Igreja de Jesus Cristo, pertencemos aos 
movimentos dos Cursilhos, do ECC, de diversas Pastorais 
da Paróquia de Nazaré. José, convidado pelo Pe. Giovanni 
Incampo, foi da primeira turma de Ministros da Eucaristia, 
em 1972, onde permaneceu até aos 80 anos. Fomos 
fundadores do Movimento Vocacional Serra, onde José foi 
Presidente do Conselho Nacional e participamos de quatro 
Convenções Internacionais. Na atualidade, o único 
Movimento a que pertencemos é o das Equipes de Nossa 
Senhora, onde entramos em 1977. O José escreve uma 
coluna no semanário “A Voz de Nazaré”, da Arquidiocese de 
Belém, desde 1977.

Fomos presenteados por Deus com quatro filhos. Paulo de 
Tarso, chamado por Deus aos 61 anos, (15/03/2017), que 
deixou dois filhos (um Fisioterapeuta e outro Controlador 
de Voo); Maria Bernadete, que seguiu a vocação religiosa 
Carmelita, sendo Priora do Carmelo de Sta. Teresinha de 
Fortaleza; Manoel José, Advogado, tem três filhos (um 
Advogado, a moça colando Grau de Médica e o outro 
vestibulando). A caçula, Maria Lúcia, Professora de Violino, 
reside em S. Paulo e tem dois 
filhos. (um acadêmico de 
Direito e outro vestibulando).
Recebemos de Deus a graça 
de completar, em 2019, 92 
anos de idade. Enfrentando 
os problemas próprios da 
vida e da saúde, louvamos ao 
Senhor pela lucidez de que 
dispomos. Prostramo-nos 
diante de Deus, agradecendo 
os 65 anos de Matrimônio.

Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança

A Pilotagem é a preparação dos novos integrantes das ENS para o pleno 
conhecimento do Carisma, Mística e toda a riqueza que do Movimento. A 
Pilotagem, para Equipes novas e para casais que entram para completar Equipes 
existentes, é ministrada por casais 
experientes e com formação 
apropriada. Em 24/08 foi realizada 
em Belém uma Formação para 
Casais Piloto, com a participação de 
dez casais. Os palestrantes foram 
os casais Beth e Assis (Eq. 09B), 
Norma e Nego (Eq. 03C), Patrícia e 
Jeremias (05C), Socorro e Luciano 
(Eq. 09A)

FORMAÇÃO DE CASAL PILOTO
Em  Belém EJNS

Eulina e Ramos
Equipe 03B – N. S. Auxiliadora

(Este testemunho também foi publicado na Carta Mensal 530-Nov/2019)



EQUIPES DE NOSSA SENHORA
Movimento de Espiritualidade Conjugal - Província Norte - Região Norte II

www.ensnorte2.com.br
Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Edilene e Edson. Setores: A - Socorro e Luciano; B - Bené e Nilson; C - 

Patrícia e Jeremias; Castanhal - Dedê e Erick ; São Miguel do Guamá - Suely e Zé Maria; 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) 

Por em comum

SANTOS 
EQUIPISTAS

❤  50 anos  ❤
Onélia e Teixeira

Eq. 05 Setor B – 06/12

JUBILEUS!

Sede santos como vosso Pai do céu é santo...
Santo não tem finado... santo é eternizado

Dia de todos os santos...
Finados... término inicial no colo do Santo Pai...

Eternidade... um fim eterno no paraíso celestial...
Santos equipistas, curtindo as bordas do sagrado manto 

da Mãezinha do céu... 
ENS, um caminho para a felicidade... 

Casais equipistas... bravuras espirituais... testemunhos 
inesquecíveis

PCEs e casais equipistas cúmplices no caminho para a 
santidade... inseparáveis

Cônjuges convertidos... santos comprometidos com as 
núpcias do cordeiro

Santos casais... santos conselheiros e acompanhantes... 
sacramentos em aliança verdadeira

Santos equipistas... experiências bem vividas... Ainda bem 
vívidas nos altares de nossas reuniões mensais...

Santos equipistas... seus nomes? Sentido de pertença... 
uma exemplar vida cristã na Igreja e na esplêndida 

Equipe!

Temos registro de apenas um casal que festeja nestes meses seu 
jubileu matrimonial, Bodas de Ouro, 50 anos de união perante o 

Senhor, que o abençoou naquele santo dia e o abençoa e 
protege-o, e a sua família.

NOVA EQUIPE NO SETOR A

Homenagem a todos equipistas que já estão 
desfrutando das delícias eternas.

Socorro e Carlinhos Gomes
Equipe 04 – N. S. do Carmo

Setor Castanhal

Foi apresentada à comunidade equipista, na Missa 
Mensal de 05/10, a nova Equipe 18A, N. S. do Sorriso 
que está em Pilotagem.
Integram a nova Equipe os casais Adriana e Neudson, 
Ana Carolina e Carlos Gustavo, Edna e Everaldo, Ioná e 
Júnior, Karina e Gleidson, Mari e Bira, Sílvia e Gari, sendo 
pilotada pelo casal Maria Amélia e Roberto.
O SCE é o Frei Rodolfo, que concelebrou essa Santa 
Missa, presidida pelo Padre Lindomar Pinheiro, SCE da  
Equipe 06B e do Setor B.

Família equipista, faça parte da Família Nazaré e 
ajude a Rede de Comunicação da Arquidiocese 

de Belém a evangelizar!
Televisão – Rádio – Jornal – Portal

Ligue (91) 4006-9211
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