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CASAL SANTO: Alegria da Igreja,
Testemunho para o Mundo

152 casais em busca da santidade!

No final de semana de 08 e 09 de
fevereiro a Região Norte II viveu a
graça de seu 32º EACRE, reunindo 152
casais e 12 SCEs, de todos os sete
Setores que a formam: A, B e C de
Belém, Castanhal, São Miguel do
Guamá, Capanema e Abaetetuba.
O E AC R E o r i e n t a o s C a s a i s
Responsáveis de Equipe (CRE) a
animarem suas Equipes na vivência da
Espiritualidade Conjugal e celebra a
Unidade do Movimento.
O Tema deste Ano é “Casal Santo,
Alegria da Igreja, Testemunho para o

mundo”. É o mesmo estudado pelos
equipistas em todo o mundo e foi
desenvolvido pela Super-Região Brasil,
para a Equipe Responsável
Internacional.
Na apresentação do Livro de Estudo o
Casal Responsável da ERI, Clarita e
Edgardo Bernal, da Colômbia, diz que
“Com o Tema de Estudo, o
Movimento quer ajudar-nos a crescer
na fé, a iluminar a nossa vida a partir do
Evangelho, e a fortalecer a nossa
identidade cristã, isto é, de acordo
com o estilo de vida de Jesus Cristo.”

Leia na página 03 mais informações sobre o EACRE/2020.

AGORA É
TUCURUÍ!
A energia das ENS
já está em Tucuruí.
Pág. 05

Palavra do SCE

CRESCER
NO AMOR
gera matrimônios
na nossa Região.

Queridos irmãos,
Vivemos mais um ano equipista, com
a Graça de Deus, iniciado com as
Adorações em louvor ao Cristo que
tanto nos ama e vivendo uma santa e
piedosa Quaresma. O EACRE foi um
momento elevado de informação e
formação para todos os CREs,
repercutido aos irmãos das Equipes
de Base nos Pós-EACRE.
Recebemos um valioso e precioso
livro Tema de Estudo que nos orienta
como ser um Casal Santo e o quanto a
Igreja precisa de nós para sua alegria e
testemunho para o mundo. Além de
um anexo extraordinário que mostra
a experiência de casais que se fizeram
santos na vivência do matrimônio. É
possível ser santos!
O Movimento no Brasil viverá um
jubileu importante: os 70 anos da
chegada das ENS ao país, pelas mãos
abençoadas do santo casal Nancy e
Pedro Moncau. Vamos aproveitar
para refletir sobre esse momento,
agradecendo a Deus a graça de nos
proporcionar esse caminho de
santidade; analisando como está
nossa caminhada como equipistas,
Equipes, Setores, etc.; e olhando para
o futuro e nosso compromisso diante
da sociedade.
Em nossa Região começamos com
uma bênção maravilhosa: o
lançamento das primeiras Equipes na
cidade de Tucuruí. Levamos a mais um
ponto do Estado o tesouro da
Espiritualidade Conjugal.
Que Nossa Senhora nos guarde e
recomende a seu Divino Filho.
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Padre Gelcimar Souza Santos
SCE das Equipes 05A e 15A

Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
O p r i m e i r o “ Po r e m
Comum” do ano chega às
suas mãos com muitas
informações e reflexões. O
CRR em sua mensagem nos
fala de assuntos importantes como o Tema de Estudo
e os 70 anos das ENS no
Brasil (em 13 de maio). Aqui
ao lado o SCE nos leva a
refletir sobre a Campanha
da Fraternidade e nosso
compromisso equipista. O
valioso EACRE está na capa
e na terceira página. Veja
que rico momento!
A energia das ENS chega a
Tucuruí. Mais casais vêm
conhecer e participar de
nossa Espiritualidade
Conjugal. Sejam bemvindos, irmãos!
O programa “Crescer no
amor” segue proporcionando o Matrimônio a novos
casais, como vemos em S.
Miguel do Guamá, na pág. 3.
Diversos casais nos animam
a refletir sobre temas
importantes para a vida
equipista e cristã, como a
Oração Conjugal (pág. 2);
os PCEs como caminho de
santidade (pág. 4); a alegria
de participar pela primeira
vez de um EACRE ou de
uma Interequipes (pag 6).
Vamos conhecer melhor a
Plataforma de Formação
Cristã, um programa de
Educação à Distância
oferecido pelas ENS, aos
equipistas de todo o
mundo. Leia na pág. 7.
Uma oração à Nossa
Senhora, em suas múltiplas
manifestações aos cristãos,
na forma de poesia, você vai
encontrar na pág. 8.
Desejamos uma Santa
Quaresma e uma Feliz
Páscoa, acompanhando o
S e n h o r, e m b u s c a d a
santidade que Ele nos
oferece.
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE
Cada um de nós temos a
nossa história, escrita por
Deus, através de nosso
livre arbítrio. Assim
podemos ver, sentir e
testemunhar a Campanha
da Fraternidade deste ano
em conjugação com nossa
vida de padre e com a de
cada casal. O tema nos
mostra a compaixão como
dom e compromisso por
tantos irmãos e irmãs que estão à margem da
sociedade – podemos lembrar do cego
Bartimeu, (cf Mt 20.29-34; Lc 18.35-43) a
viúva de Naim (cf Lc, 7, 11-17), até mesmo a
mulher adúltera (cf Jo 7,53; 8,1-11), como
também a multidão que estava como que sem
pastores e tantos outros relatos bíblicos.
Assim, quando olhamos para esta realidade da
CF, podemos também nos questionar, como
está minha família? Como estou vivenciando
os PCEs, a favor da santidade de minha
família? Podemos com isso perceber a nossa
necessidade de seguir os passos de Jesus

Padre Gelcimar Souza Santos
SCE das Equipes 05A e 15A
Cristo, descruzar os braços e
abrir os corações e as mãos
para tantas realidades sofridas
pelas pessoas.
Coloquemos a mão na
consciência e nos
questionemos: os PCEs estão
me ajudando a ser santo, na
minha casa e na sociedade,
com aqueles que são Jesus
sofredor? Podemos começar a
vivenciar este tempo, como
um tempo favorável à nossa conversão e, ao
olhar para o irmão, nos colocar no lugar do
mesmo – temos o que é necessário para o
outro e, muitas vezes, não olhamos para esta
realidade fria e cruel.
Jesus viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nós
somos convidados a fazer o mesmo, um
testemunho que vai, inclusive, ajudar os seus
filhos a serem cidadãos de bem e santos
cristãos.
Tenho muito orgulho de fazer parte das
Equipes de Nossa Senhora. Que Deus vos
abençoe hoje e sempre.

TESTEMUNHO

PCE: ORAÇÃO CONJUGAL

Fizemos 38 anos de uma feliz caminhada nas
Equipes de Nossa Senhora. Seu carisma, e
principalmente os PCEs, são riquezas para
nossa santidade.
A oração é a chave do coração de Jesus e ao
fazermos os PCEs, juntos, estamos sendo
ligados a Ele. Pela manhã, cedo, nós dois,
rezamos o evangelho do dia, depois a
reflexão, orações diversas, incluindo
Magnificat, a oração pelos irmãos da Equipe e
Conselheiro, além da oração pela
canonização do padre Caffarel.
Certamente a Oração Conjugal (incluindo o
Dever de Sentar-se) nos abastece ao longo de
56 anos de casados, proporcionando a
sintonia com Jesus, e nós devemos ser
provedores do bem-estar, da harmonia, de
fazer o outro cônjuge feliz. Essa é a missão
nobre do autêntico equipista, cada cônjuge é
um instrumento de santidade do outro
cônjuge. Cada equipista é um instrumento
para a santificação do outro equipista.
Como disse Kirk Douglas "O amor tem mais
profundidade à medida que envelhecemos". E

sendo equipista atuante, nossa caminhada se
torna leve e suave, nos permitindo ter uma
vida abençoada com amor, cumplicidade e
companheirismo. A Oração Conjugal e o
diálogo, transformam a vida do casal para um
estágio rumo à santidade.
Compreender que não existe caminho de
santidade sem oração. Reconhecer que na
oração e com a oração aprendemos a servir o
outro, caminhar na fé e fazer a vontade de
Deus.
Agradecer a Deus por termos o privilégio de
pertencer às ENS e exercitar sua pedagogia
c o m f é e
transformar em
obras.

Jacy e Eduardo
Equipe 03C
N. S. de Lourdes
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EACRE 2020

CASAL SANTO, ALEGRIA DA IGREJA

152 casais e 12 SCEs participaram
entre 08 e 09/02/2020 do 32º EACRE
(Encontro Anual de Casais
Responsáveis de Equipe) da Região
Norte II, Província Norte, presentes o
Casal Responsável da Província Norte,
Edna e Sebastião; o SCE da Província,
Pe. Lucivaldo; o Casal Responsável da
Região Norte II, Edilene e Edson; o SCE
da Região, Pe. Idamor e membros dos
sete Setores da Região: A, B e C de
Belém, Castanhal, São Miguel do
Guamá, Capanema e Abaetetuba.
O EACRE levou aos CRE as
Orientações do Ano, importantes
informações do Movimento e refletiu
sobre o Tema do Ano: “Casal Santo,
Alegria da Igreja, Testemunho para o
mundo.”

CRP Edna e Sebastião.

ORIENTAÇÕES – O Casal Provincial
apresentou as Orientações para 2020,
bases para a unidade do Movimento.
“Saiamos para servir, apesar de nossas
fragilidades”, guiados pela Exortação
Apostólica Gaudete et Exsultate, que
nos chama à santidade. Este ano
devemos dar ênfase ao “Chamado a ser
santos”; ao tema “Casal santo”;
estudando e difundindo o documento
“Vocação e Missão”. Enfim, “Ser santo
é uma vocação para todos” e as ENS
nos dão instrumentos para chegar à
santidade. O Padre Idamor da Mota Jr.,
como SCE da Região, apresentou o
Tema de Estudo/2020, que tem o
objetivo de promover sempre mais o
desejo de santidade, uma santidade
encarnada na vida, no nosso cotidiano.

CRR Edilene e Edson.

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO – A
pedagogia dos PCEs, riquezas
espirituais que nos indicam a santidade,
encaminhando para novas atitudes, foi
assunto do casal Adriana e Marcos. O
casal Rita e Fernando apresentou a
Plataforma de Formação Cristã, um
programa de Educação à Distância
(EAD) oferecido pelas ENS a seus
membros e a toda a Igreja. O
documento “Vocação e Missão” foi
apresentado pelo Frei Haroldo, que
destacou seus aspectos principais. O
CR Edilene e Edson falou sobre a PósPilotagem. O Padre Lucivaldo, SCEP,
apresentou a Campanha da
Fraternidade 2020 “Fraternidade e
Vida: dom e compromisso”.

SCER Padre Idamor.

CRESCER NO AMOR
“Crescer no Amor” é um programa de Evangelização
criado e oferecido pelas ENS a casais católicos não casados
e não impedidos de receber o Sacramento do Matrimônio.
O Setor S. Miguel realizou mais quatro casamentos, frutos
deste abençoado programa, que vem, desde 2015,
reunindo casais nesse Setor, já com mais de uma dezena de
casamentos realizados.

O programa aproveita a vivência e conhecimento
acumulados pelos casais das ENS e é realizado com
reuniões mensais, coordenadas por um casal equipista, nas
casas dos participantes.
Em dezembro passado, aconteceram os casamentos de
Adriele e Erinaldo, Alciane e Rafael e Leiliane e Felipe, e em
fevereiro Dariane e Thiago, nessa ordem, nas fotos abaixo.
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FALA O SETOR ABAETETUBA
EM BUSCA DA SANTIFICAÇÃO
Primeiramente nossa gratidão a Deus por esse belo chamado
a servir com Amor aos nossos irmãos equipistas do Setor
Abaetetuba. No qual Ele está nos capacitando através de seu
santo Espirito de Amor. Para nós foi um turbilhão de
emoções, choro, alegria, risos, preocupações, mas dissemos
ao Senhor: estamos aqui para fazer a Vossa vontade, seja
nosso Guia e Mestre, para nos mostrar como vivenciarmos o
exercício da missão.
Já se passaram um ano e alguns meses do nosso SIM, e aqui
estamos nos solidificando cada vez mais na pedagogia,
mística e carisma do Movimento, em busca de nossa
santificação e dos casais que nos foram confiados. Nossa
missão animar, dar vida, ter o olhar e o coração
misericordioso e, acima de tudo, muito Amor para conduzir
nossas Equipes. É o Setor mais novo de nosso Regional Norte

II, mas houve um crescimento muito grande que faz que
nossa responsabilidade como CRS aumente e se torne firme
e perseverante para que possamos discernir de acordo com
os desígnios de Cristo.
Agradecidos a Deus e Nossa Senhora, para que possamos
AMAR e SERVIR ao Movimento, cada dia de nossas vidas com
humildade, carinho, paciência, mansidão, prudência e
sabedoria!
Abraços Fraternos!
Domingas e Pedro
CRS/Abaetetuba

PEDAGOGIA DOS PCEs

RIQUEZAS ESPIRITUAIS QUE NOS INDICAM A SANTIDADE
O ano inicia com um desafio,
vivenciarmos o tema “CASAL SANTO.
Alegria da Igreja, Testemunho para o
Mundo”. As ENS nos fazem esse
chamado e nos fornecem as
ferramentas que irão nortear nossas
ações para bem viver nossa Vocação.
Reforçamos a importância de estarmos
atentos às orientações em três
aspectos: Chamados a ser Santos,
Difundindo o documento Vocação e
Missão e Vivenciando plenamente
todos os PCEs. Ninguém vive isolado.
A vida em comunidade é necessária,
Deus nos brindou com a graça de
sermos membros das ENS,
movimento que nos proporciona uma
vivência em casal e em Equipe.
Papa Francisco nos diz: “Encorajo, em
primeiro lugar, todos os casais a pôr em
prática e a viver em profundidade, com
constância e perseverança, a
espiritualidade que as Equipes de

Nossa Senhora seguem. Considero
que os «pontos concretos de esforço»
propostos são ajudas eficazes que
permitem que os casais progridam
com confiança na vida conjugal pelo
caminho do Evangelho.”
Um esforço para compreendermos a
vontade de Deus em nossas vidas, em
nosso matrimônio, antecipando a
realidade do céu aqui na terra. Deus
quis precisar de nós para
testemunhar o amor entre os
irmãos. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo (cf. Mt
5, 13-14).
Neste ano todos nós casais
Equipistas, SCEs e AEs somos
chamados à vivencia plena de
todos os PCE, que nos
impulsionará a cumprir nossa
vocação e missão de forma autentica.
Nossa fidelidade à vivência dos Pontos
Concretos de Esforço, não está

Tema 2020

apoiada apenas em nossas forças, em
nosso amor, em nossa moral, mas em
Cristo. Cada vez que aceitamos a ação
de Cristo através do nosso SIM é o
próprio Deus que renova seu
compromisso de converter-nos em
seus filhos prediletos, seus Santos.
Cada vez mais temos a certeza de que
o poderoso faz em nós maravilhas e
Santo é o seu nome.

Adriana e Marcos
Equipe 7 N.S. Auxiliadora
Setor Capanema

Casal Santo:
Alegria da Igreja,
Testemunho para o mundo
Pág. 04

CHEGAMOS A TUCURUÍ!
No ano em que comemoramos os 70
anos das ENS no Brasil, a
Espiritualidade Conjugal chega a uma
nova fronteira: Tucuruí, Pará. Em
07/03/2020 foram lançadas as três
primeiras Equipes da cidade (que
ficará no Setor Abaetetuba),
originárias de Experiências

Comunitárias lideradas pelos casais
Flora e Jorge e Rejane e Wagner, de
Belém, que iam lá aos finais de
semana. Nesse dia ocorreu a última
reunião da EC e a Reunião de
Informação pelo CR Edilene e Edson,
com a presença do SCE Pe. Adauto,
CP Edna e Sebastião, CRS Domingas e

Pedro, Casais Piloto e Casais da
Experiência Comunitária. No mesmo
dia ás 19h30 na igreja de Santa Rita,
realizou-se a Celebração Eucarística
pelo Pe. Adauto com apresentação
das três Equipes para a comunidade
local.

ENS da Anunciação

ENS do Carmo

ENS da Luz

Ângela e Eronilson, Clara Elizabete e Paulo
Roberto, Helenice e Valdomiro, Jacirenni e
Raimundo, Kátia Polyanne e João Bosco,
Silvéria e Leonardo, Suely e Manuel, sendo
Casal Piloto Socorro e Tião.

Carmen e Cloves, Gustavo e Áurea, Leila e
Marcelo, Márcia e Ruy, Sayonara e
Anderson, Thais e Fábio, sendo Casal Piloto
Socorro e Tião.

Adriana e Hélio, Camila e Diego, Elza e
Milton, Graça e Alberto, Josefa e Antônio,
Lívia e Daniel, Suely e Gualberto, sendo
Casal Piloto Lindalva e Zecão.

ENS EM FOCO

Eq. 02 Setor C - N. S. Aparecida

A Equipe 04, hoje chamada Equipe
02 do Setor C - Belém, foi fundada
em 22/09/1980. Os seguintes
casais compuseram sua primeira
formação: Cleusa e Áureo; Clívia e
Amintas; Eleny e Paulo; Mariazinha
e Luiz; Nazaré e Reginaldo; Rita e
Sérgio; Thérèse e Valente e o SCE,
Padre Stelio Girão.
O Casal Piloto da Equipe foi
Nazareth e José. O primeiro CRE
foi Thérèse (falecida em 2019) e
Valente (falecido em 2005), que foi o primeiro casal Regional
da Região Norte.
Após um período de entradas e saídas de casais o Setor
indicou dois casais: Leila e Samir que permanece até hoje e
Ednea e Parente, que entrou em 22/02/1994. Ednea faleceu
em 2015 e Parente segue na Equipe.
Nossa Equipe sempre contribuiu com o Movimento,
colaborando com três Casais Responsáveis de Setor; quatro

Casais Ligação; três Casais Piloto
e o primeiro casal da Região
Norte, que abrangia Manaus,
Belém, e Santarém.
Atualmente a Equipe 02C tem a
seguinte formação: Monsenhor
Marcelino (SCE), Leila e Samir,
Margarida e Orlei, Nazaré e
Reginaldo*, Parente (da Ednea),
Rita e Sergio* (*Casal que se
mantem na Equipe desde a
formação original).
Fatos que marcaram esta Equipe: Peregrinação ao Santuário
de Lourdes, com participação do casal Thérèse e Valente, a
convite da Super-Região Brasil; Participação de Dona Nancy
Moncau em uma reunião da Equipe, na residência do casal
Rita e Sergio.
Casais que passaram pela Equipe e se desligaram: Aida e
Lamarão, Cristina e Lira, Estela e Mário.

Notícias, orações, 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
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TESTEMUNHO

NOSSO PRIMEIRO EACRE

A experiência em participar do EACRE foi enriquecedora. A
sensação foi que Jesus encheu nossas “talhas” e ficaram
transbordando com momentos riquíssimos que vivemos.
Os temas abordados foram de extrema relevância e
explanados brilhantemente. Os testemunhos ali partilhados
foram magníficos. As dificuldades que pensávamos ser
exclusivas de Equipes iniciantes são comuns a outras Equipes
mais experientes. Porém, a partilha mostrou que o caminho
para a superação é a partir da vivência dos PCEs.
Pe. Cafarrel afirma que as ENS têm como objetivo essencial
ajudar os casais a caminhar para a Santidade, nem mais, nem
menos. Papa Francisco diz que “Ser santo é uma vocação
para todos”, assim, cabe a nós imitarmos a Cristo e
trilharmos uma vida matrimonial na busca da santidade.
Nosso primeiro EACRE nos fez compreender melhor a

TESTEMUNHO

função de CRE e nossa missão de testemunhar para o mundo
a alegria de servir a Deus e o desejo de nos tornarmos um
casal santo.
Conhecer o Movimento das
Equipes de Nossa Senhora nos
fez amá-lo, e podemos afirmar,
convictamente, que quanto
mais o conhecemos, mais o
amamos e temos consciência
de nossa missão como casal
equipista de testemunhar o
amor e a alegria de servir a
Deus.
Aparecida e Midson
Equipe 41 – Nossa Senhora Aparecida
São Francisco do Pará, Setor Castanhal

NOSSA PRIMEIRA INTEREQUIPES

Nossa Primeira Reunião Interequipes, entendemos que foi o
momento do “chamado”, incentivando os Equipistas sobre a
importância da participação nas ENS. Tivemos uma
experiência inesquecível nesta reunião: fomos bem
acolhidos, conhecemos pessoas que foram instrumentos
para o nosso fortalecimento, como Equipistas e como casal.
Reconhecemos nossas capacidades e limites. O nosso SIM,
não foi em vão, pois fomos agregados a um Movimento
Divino, inspirado por Deus. Somos felizes por sermos
instrumentos nas mãos do Senhor, e através do nosso SIM,
vimos que tudo é muito simples diante dos olhos de Deus. O
que conquistou os nossos corações na reunião, foi que todo
homem e mulher são chamados a pertencer e nele trabalhar,
foi o nosso despertar que cada vez mais nos leva à certeza de
que fomos chamados para sermos capacitados através do
Espírito Santo, moldados e protegidos pela nossa

Intercessora N. S. do Livramento.
Dentre outras coisas nos surpreenderam as estratégias da
reunião de Interequipes que nos mostraram confiança, a
misericórdia, a paz, a ousadia, a firmeza de ânimo, a luz, a
reconciliação, olhares compassivos, a verdade, o amor, as
“armas” deste reino das ENS.
Temos muito a agradecer ao Senhor e às ENS, pela sua graça
e bondade. Pedimos sempre ao Espírito Santo para que
Deus habite em nosso interior e assim possamos realizar a
missão que ele nos confiou.
Nosso anseio é permanecer em
Seu amor e em Sua presença.
Magnificat!!!
Fernanda e Márcio
Equipe 09 – N. S. do Livramento
Setor S. Miguel do Guamá

“SENTIU COMPAIXÃO E CUIDOU DELE”
Vivemos a Campanha da Fraternidade 2020, com o tema “Fraternidade e vida: dom e
compromisso” e nos coloca para reflexão o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10,33-34), que nos leva ao Bom Samaritano, que foi tema do Encontro Internacional de
Brasília e Tema de Estudo em 2014.
A CF 2020 tem como objetivo conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da
vida como dom e compromisso, os quais se traduzem em relações de mútuo cuidado entre
as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. A CF
é um convite a um olhar solidário.
Em dezenas de anos a Campanha da Fraternidade, movimento iniciado na Arquidiocese de
Natal em 1962, sempre trouxe temas relevantes para discussão na sociedade e para este
ano visa refletir sobre a prática da caridade, em especial na Quaresma, tempo em que a
Igreja faz um forte apelo à conversão.
O cartaz da campanha destaca santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, que
representa o cuidar do próximo em grau pleno. Cuidar do próximo, do lugar, do mundo e
da ecologia. Sinaliza uma Igreja em saída, como nos pede o papa Francisco.
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SANTIDADE:
UMA INTIMIDADE COM DEUS
Ponto de Unidade estabelecido pela coordenação nacional
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança para o ano
de 2020 - Santidade: uma Intimidade com Deus.
Como texto base e de apoio utilizaremos a Exortação
Apostólica do Papa Francisco “Gaudete et Exsultate”.
Através dela é possível refletir sobre a essência da nossa
vocação cristã, a de sermos Filhos de Deus.
Jesus nos oferece nele mesmo os valores que devemos viver
para sermos felizes com a felicidade do Reino de Deus.
Sermos bem-aventurados=Santos e Santas.
O importante é notar que cada uma das bem-aventuranças
apresenta uma atitude que influi na maneira de nos relacionarmos com as pessoas e com Deus.
Ser santo é configurar-se à pessoa de Jesus Cristo. Nas bem-

aventuranças está delineado o rosto
do Mestre, que somos chamados a
deixar transparecer no dia a dia de
nossa vida.
25/04 – CONVITE – Queremos
fazer um convite especial às viúvas
equipistas. No dia 25 de abril vamos
realizar uma manhã de encontro destinado exclusivamente
às viúvas integrantes das ENS. Será na Igreja da Sé no horário
de 08h30 às 12h. Para esse fabuloso evento, estamos
contando com o apoio de todos os equipistas.
Eunice e Lúcio
Casal Coordenador Regional

PLATAFORMA DE FORMAÇÃO CRISTÃ
A Plataforma de Formação Cristã é
um programa de Educação à
Distância (EAD) oferecido pelas ENS
aos seus membros e a toda a Igreja,
disponível gratuitamente, no site da
S u p er-Regi ã o B r a s i l
(www.ens.org.br).
Essa plataforma virtual, online, foi
proposta pela ERI após o Encontro
Internacional de Brasília em 2012, em
resposta ao pedido de equipistas,
regiões e super-regiões do mundo
inteiro, que ansiavam por aprofundar
e atualizar seus conhecimentos
teológicos. Ela foi desenvolvida pela
Equipe Satélite Formação Cristã,
coordenada pelo casal brasileiro
Mariola e Elizeu, de Brasília, que hoje
é membro da ERI e coordena todas as

Equipes Satélites.
Esta não é uma formação acadêmica,
ninguém receberá diploma, mas uma
ajuda para que o equipista possa
crescer na fé e fortalecer sua
identidade cristã. O seu manuseio é
bastante simples.
Com uma pedagogia baseada no

SER MOVIMENTO
NA REGIÃO NORTE II

No final do ano passado (04/12) o

Evangelho de Lucas, quando fala do
caminho de Emaús, a Plataforma
oferece oito cursos: Antigo
Testamento, Novo Testamento,
Cristologia, Eclesiologia,
Sacramentos, Liturgia,
Espiritualidade, Moral e mais três
formações sobre situações de vida:
(1) Casados em segunda união; (2)
Pais católicos e filhos sem religião; (3)
O que é espiritualidade conjugal?
A ideia é alcançar mais e mais
equipistas, nos mais de 90 países em
que o Movimento se encontra. E a
Plataforma pode ser acessada e
utilizada também por não-equipistas.
É mais um serviço das ENS oferecido
à Igreja!

No final do ano passado o Casal Responsável da Super-Região Brasil, Lu e
Nelson esteve novamente na Região Norte II, para a realização da
formação “Ser Movimento”, desta feita no Setor Castanhal. Esta é uma
formação para a preparação de novos quadros nas Equipes de Nossa
Senhora, dirigida pelo próprio CRSRB. O evento contou também com a
presença do Casal Responsável da Província Norte, Edna e Sebastião e do
Casal Regional-Norte II, Edilene e Edson.
O evento aconteceu nos dias 30/11 e 01/12, no belíssimo Cenóbio da
Transfiguração, em Castanhal, e reuniu 33 casais, de quatro dos sete
Setores da Região, sendo um casal do Setor A (Belém), quatro casais do
Setor C (Belém), 26 casais do Setor Castanhal e dois casais do Setor São
Miguel do Guamá.
Logo ao início deste ano (03/01) o
Senhor chamou o Darmir, da Necy, da
Equipe 01B, N. S. da Providência, casal que serviu ao Movimento
em diversas missões. Dias depois, em 06/01, novamente o
Senhor olhou para as ENS chamando o Cesário, da Luiza,
Equipe 15B, N. S. Mãe da Divina Providência, uma das mais novas
Equipes do Setor B, formada por ativos casais da Paróquia de
Cristo Rei.

O SENHOR CHAMOU

Senhor chamou um dos pioneiros do Movimento em Belém,
o Artemio, da Terezinha, da Equipe 01A, N. S. de Nazaré, a
primeira Equipe lançada no Pará. Os dois foram o primeiro
casal a entrar em substituição a um casal fundador que
mudou-se de Belém. Em janeiro de 1975!
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JUBILEUS!
O ano começa recheado de Bodas de Ouro, Bodas de
Esmeralda, Bodas de Prata e o Jubileu de Prata de duas
Equipes. A todos parabéns e nossas orações para que
trilhem com fervor o caminho da santidade, pela
Espiritualidade Conjugal.
❤ 50 anos ❤
❤ 25 anos ❤
Rosa e Aragão
Glécia e Sérgio
Eq. 01 Setor S.Miguel
Eq. 44 Setor S. Miguel
do Guamá – 07/02
(Cap.Poço) – 28/01
❤ 40 anos ❤
Dora e Hilário
Eq. 04 Setor Capanema
23/02
❤ 40 anos ❤
Nilde e Nonato
Eq. 03 Setor Capanema
22/03
❤ 25 anos ❤
Ocimária e Fábio
Eq. 06 Setor Capanema
07/01

❤ 25 anos ❤
Rose e Marco Aurélio
Eq. 09 Setor A – 25/03
❤ 25 anos - Equipe ❤
Equipe 09 - Setor A
N. S. da Esperança –
16/12
❤ 25 anos - Equipe ❤
Equipe 01 Setor
Capanema
(Salinópolis)
N. S. Aparecida – 02/02

PÓS-EACRE, A EXTENSÃO DO EACRE

ODE A NOSSA
SENHORA
Em 2003, nas comemorações dos 30 anos da chegada das ENS ao
Pará, os Setores de Belém realizaram uma noite lítero-musical
intitulada “Ode a Nossa Senhora”, que teve a apresentação de 28
poemas de equipistas. Foi um grande momento de espiritualidade,
unindo oração e poesia, através do talento de inúmeros equipistas
de Belém, louvando Maria, nossa grande intercessora e modelo
para nossas famílias e a seu Diviníssimo Filho Jesus Cristo, nosso
Senhor e Salvador. O evento teve lugar no Colégio de Carmo e ficou
inesquecível aos que tiveram a ventura de participar dele. Oito
poemas mereceram destaque nessa noite e um deles, da Léa, do
Alberto (Eq. 05B), publicamos a seguir:

AVE MARIA
Ave Senhora
Da Conceição Aparecida,
Que vieste a Fátima,
Que Desatas os nós,
Que és da Boa Morte,
E ao mesmo tempo do
Bom Parto.
Ave Senhora de Nazaré
Ave Santa Maria de Belém.
Mãe Divina de Guadalupe,
Santa Mãe do Amparo,
Ó Senhora de Lourdes.

Iluminada Senhora da
Luz
Que também és das
Candeias,
Que também és da
Penha.
Dos Desterros, mãe
A cada ano as atividades do Movimento se iniciam com o
EACRE, o Encontro Anual de Casais Responsáveis de
Equipe, em que os CREs recebem informação para
realizarem sua missão. Esse conhecimento é repercutido
aos irmãos das Equipes de Base no Pós-EACRE, realizado
por Setor, em formatos diversos. Por exemplo, em
Belém, os três Setores adotam disseminar as
informações por meio dos Casais Ligação, às suas
Equipes ligadas. Outros Setores reúnem os equipistas em
um evento amplo, onde a pauta do EACRE é repassada,
como em Capanema, que reuniu 53 casais, em 15/02, e
cuja foto está aí em cima.

Medianeira és, mãe
Das Graças
Medianeira és, mãe,
Auxiliadora.
És o Perpétuo Socorro
De tudo e de todos
Ave Senhora Bem
Aventurada
Escolhida entre as mulheres
Para ser fonte radiante de
amor.
Senhora da Consolação,
Senhora da Concórdia,
Senhora da Paz
Ave Senhora da Vida
A mais sublime das mães
Ave Maria
A Mãe do Filho de DEUS !

Léa e Alberto
Equipe 05B
N.S. de Guadalupe

EQUIPES DE NOSSA SENHORA
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