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EDIÇÃO ESPECIAL DIGITAL
NOVOS SETORES NA REGIÃO NORTE II
Nossa Região está ganhando dois
novos Setores. Agora serão nove!
O Setor Capanema está sendo
multiplicado para o lançamento do
Setor Salinópolis e o Setor São
Miguel do Guamá está sendo
multiplicado com o lançamento do
Setor Capitão Poço. E assim, vamos

espalhando a Espiritualidade Conjugal
pelos férteis corações dos casais
católicos da Amazônia.
Ambos já foram autorizados pela SuperRegião Brasil e no final deste junho ou
início de julho será feito o Discernimento
para a escolha dos Casais Responsáveis
dos novos Setores da Região Norte II.

VIDA DE EQUIPE NO
ISOLAMENTO
As ENS, com pedagogia voltada para o Abaixo as Equipes 11A e 05B em
relacionamento interpessoal, no amor Reunião Mensal,por videoconferência.
cristão ao próximo, ao cônjuge, à
família, aos irmãos da Equipe, do
M o v i m e n t o , d a Pa r ó q u i a , d o
condomínio, da rua, do bairro, viramse com um desafio muito grande
diante da pandemia causada por essa
terrível Covid-19. Não podemos ter
reuniões presenciais, formações,
ações pastorais, visitas. Confinamento,
distanciamento, viraram as palavras de
ordem. Mas as soluções logo surgiram,
graças à tecnologia das comunicações
digitais.
Leia sobre as soluções para este
momento na página 05.

Palavra do SCE
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Homenagem ao SCE Padre Pedro Bodei, da
Equipe 07 - N. S. de Guadalupe, Castanhal

AS ENS EM
BELÉM
O início das Equipes em
Belém, está no ENS Play.
Pág. 04

Mensagem do CRR
Queridos irmãos equipistas,
diante deste momento difícil que
estamos atravessando, que nos impede
de estarmos juntos, privando-nos do
contato físico, queremos deixar uma
mensagem de esperança e conforto.
Neste temp o d e reco lhimento
forçado, é necessário que
compreendamos que não estamos
sozinhos, lembremos da palavra do
Senhor em Isaías 41,10, que diz: ”Não
tenhas medo, porque estou contigo,
não te aflijas, porque sou Teu Deus, Eu
torno-te forte, ajudo-te, protejo-te
com a Minha mão direita.”
Confiantes na Palavra do Senhor e
esperançosos que tudo isso vai passar e
que dias melhores virão, sejamos fortes
na tribulação e perseverantes na
oração, pois a oração nos ajuda a
mantermos a calma e encontrarmos a
paz. Portanto, enquanto isso não passa,
o Movimento nos orienta que
aproveitemos esse tempo em casa para
intensificarmos a prática dos Pontos
Concretos de Esforço, de maneira
especial a Oração Conjugal e Familiar.
Que a Escuta da Palavra e a Meditação
sejam fortalecidas neste tempo de
deserto, transformando-o num Retiro,
um íntimo e amoroso encontro com
Deus.
Amigos, recebam o nosso afetuoso e
fraterno abraço. Fiquemos na proteção
de Maria e na paz de Deus.

ORAÇÃO
CONJUGAL
Uma reflexão de
D. Nancy Moncau.
Pág. 03

Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Esta é uma edição especial
sob muitos aspectos. Não
impressa, porque não há
como distribuir, já que não
temos reuniões.
Especial porque, pela
primeira vez, temos a
felicidade de publicar um
texto assinado por D.
Nancy Moncau, mulher
extraordinária que, com o
marido, Dr. Pedro Moncau,
formam um verdadeiro
Casal Santo, antecipando
em décadas o tema de
nosso estudo deste ano.
Esperamos, e rezamos para
isso, que um dia a Igreja os
acolha entre os santos dos
altares – eles que tanta
santidade descortinaram
aos casais brasileiros.
Tr i s t e m e n t e e s p e c i a l ,
porque nunca publicamos
uma tão extensa lista de
irmãos equipistas chamados
pelo Senhor.
Uns mais próximos, outros
mais distantes, mas que
deixaram nos corações a
marca da saudade.
Deixem-nos registrar dois
deles, entre os novos
intercessores que temos na
Casa do Pai. O Heliomar, ou
melhor, o Nêgo, da Norma,
com quem tivemos a graça
de trabalhar no Setor –
Casal Piloto que tantas
vocações equipistas
consolidou. E o Padre Pedro
Bodei – tivemos a bênção
de fazer o Retiro que
comenta aqui ao lado, onde
nos falou do “casamento
natural”, entre um homem
e uma mulher, “criação de
Deus e por Ele abençoado”
[...] “O matrimônio é um
sinal do amor de Deus por
todos, para dizer que o
amor é possível”. Padre
Pedro, rogai por nós.
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Padre Pedro Bodei

SCE Eq. 07 – N. S. de Guadalupe, Castanhal
O Senhor chamou no dia 27/05 o querido Padre Pedro Bodei, SCE por muitos anos em Castanhal.
Vamos homenageá-lo com este lindo texto que ele escreveu em 2010 para a Edição nº 25 (jul/ago)
do “ENS em Foco”, que antecedeu este Informativo “Por em Comum”, na Região Norte II. Ele se
refere ao Retiro que pregou, de 28 a 30/05/2010. Voltou ao Pai justo dez anos depois.

CASAIS, DISCÍPULOS EUCARÍSTICOS
“Agradecemos o
Senhor por ter nos
a j u d a d o a
descobrir a luz
escondida em nós.
Agora podemos
dizer que: 'há
fragmentos de
estrelas em nossas
veias'...”; assim me
escreveu um casal
participante do
Retiro no Cenóbio da Transfiguração.
Eu, também, quero agradecer ao Senhor
por ter distribuído seu dom de luz a
muitos casais ali reunidos e a mim mesmo.
Acostumado a oferecer reflexões aos
jovens em formação para a vida
sacerdotal, me surpreendi pela facilidade
de entrar em harmonia com os casais e
sua espiritualidade. Foi pelo carinho da
minha Equipe 7 de Castanhal e pela
acolhida cordial de todos, que me senti
em família.
O Retiro foi um tempo de silêncio, nem
tanto rígido, para favorecer o encontro
amoroso com o Pai.
Ele nos conduziu no deserto para falar
alto ao nosso coração.

Ele quis manifestar
seu Rosto divino na
contemplação do
rosto humano do
seu Filho.
Ele quis “dar
esplendor à
existência e novos
sonhos e belíssimas
canções ao nosso
sangue”.
Ele nos conduziu
pelo caminho de Emaús, para fazer de nós
“discípulos eucarísticos”.
Ele suscitou em nós a alegria de sermos,
junto às nossas famílias, pequeno núcleo
que faz germinar o Reino com a força do
Espírito, dom de Esperança para muitos
casais.
“Creio no teu amor!”: amor de Deus,
amor de esposa, amor de marido, amor
de pais, amor de quem não renuncia ao
amor, porque chamado a vivê-lo de forma
diferente. Esta é a Esperança do mundo!
Senti-me feliz, abençoado, como
pequeno instrumento nas mãos de Deus,
envolvido na mesma graça de casais
abençoados.

A oração é “um diálogo de
amor com Deus”, diz o Padre
Caffarel (Presença de Deus,
pág 7). Ele nos convocou ao
compromisso de “fazer uma
hora de oração interior
noturna uma vez por mês,
marido e mulher juntos, na medida do
possível” (Jean Allemand, Um homem
arrebatado por Deus, pág. 120). O Papa
Francisco nos disse, em 26 de junho, que
“somos chamados a entrar na história
concreta das pessoas que estão ao nosso lado
sobretudo rezando por elas, assumindo na
oração suas alegrias e seus sofrimentos”. As
ENS nos oferecem a oportunidade de rezar,

organizadamente, pelo
próximo, no movimento
“Família dos Intercessores”.
Neste tempo especial que
vivemos, onde tantos sofrem
perdas muito doloridas,
devemos ser todos
intercessores. Há muitos por quem orar!
Basta olhar em volta. Mas podemos olhar
mais longe e rogar a Deus pelas dores de
quem nem conhecemos, mas são nossos
irmãos em Cristo.
Você também pode ser Intercessor. Para
aderir basta ir ao site www.ens.org.br, clicar
em “Orar com os Intercessores” (à direita) e
abrir as “Fichas de Adesão”.
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PCE: ORAÇÃO CONJUGAL

Fomos buscar um texto da amada Dona Nancy Moncau, que ela fez especialmente para os equipistas de nossa Região,
atendendo a um pedido que recebeu, em Belém, no EACRE de 1996, publicado na Carta Mensal 319, Junho-Julho/1996.

(CARTA ABERTA AOS MEUS AMIGOS DE BELÉM)
Por ocasião do EACRE de Março, em que aí estive,
vocês pediram-me uma palavra sobre Oração
Conjugal. Não houve tempo. Hoje, porém, envio-lhes
o meu recado. Faço-o com prazer, pois sei que, no
Movimento, são muitos os casais que encontram alguma
dificuldade nesse ponto. Na realidade, não posso
entender bem qual a razão. Será que usamos um
método ou uma fórmula complicada? Mas, para falar ao
Pai, que nos conhece tão bem, será preciso uma
fórmula, palavras estudadas, orações que apesar de
muito boas, é verdade, nem sempre correspondem à
nossa situação, ao nosso estado de espírito?
Deus é simples, nós é que somos complicados.
Sei que muitos casais fazem a oração conjugal e familiar
em uma das refeições. Estará bem se, à benção dos
alimentos, acrescentarmos algo mais que pode ser uma
rápida reflexão sobre o Evangelho do dia, uma intenção
por alguém conhecido, um acontecimento recente,
enfim, alguma coisa que nos lembre a Providência ou o
Amor de Deus. É pedagógico, também. Porém, nada
substitui plenamente aquele momento em que, a sós,
como casal, entregamo-nos ao amor do Pai com toda a
simplicidade de filhos que vêm louvá-lo, agradecer,
pedir, isto é, colocar nas suas mãos o dia que começa ou
que termina. Um ou dois minutos bem refletidos. O que
Deus quer é o nosso coração. Podemos até usar as duas
formas de oração. A familiar, para envolver a família,
empregados, etc. E a conjugal, para nos unirmos mais
intimamente a Deus. Seria bom, na oração conjugal,
fazermos um pouco "nossas" as ideias da Oração do
Amanhecer, uma das mais lindas que conheço:

"Senhor (Eu diria Pai)
No silêncio deste dia que amanhece,
Novamente amado por teu divino Amor,
Venho entregar nas tuas mãos as minhas horas,
E pedir-te a paz, a sabedoria, a força e a coragem,
A confiança inabalável em
Tua Providência divina ... "
E, ao entregarmos ao Pai as nossas horas, podemos
mencionar nosso trabalho, nossas preocupações, as
decisões a tomar, as pessoas que iremos encontrar,
enfim, tudo o que formará a teia desse dia que começa.
E, juntos, pedirmos que as dificuldades de cada dia,
enfrentadas a dois, sejam entre nós um fator de união e
façam crescer o nosso amor. No dizer de Pedro, em
uma de suas meditações, é bom "o contato com Deus,
antes do contato com as coisas. A união com a vida,
antes que a vida nos absorva" ("Quando a palavra se
torna Vida", pág. 10).
Talvez uma das dificuldades para a oração conjugal seja a
escolha do tempo e do lugar. Como isso é muito pessoal,
cabe a vocês mesmos encontrar a solução. O dever de
sentar-se é uma ótima ocasião para isso. Se estiveram
mesmo seriamente resolvidos a fazer um esforço no
sentido da sua oração conjugal, Deus inspirar-lhes-á a
solução, como o fez a um casal que conhecemos.
Nos bons tempos em que pilotávamos equipes, Pedro e
eu íamos ao Jardim Japão, bairro operário de S. Paulo,
onde acompanhávamos uma equipe. Um dos casais
tinha grande dificuldade para a oração conjugal e
familiar.
Continua na página 04

2
Foto Oficial do EACRE de 1996, presença de D. Nancy Moncau, assinalada à esquerda, um grande número de
SCEs e o Arcebispo Metropolitano de Belém, D. Vicente Zico.
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(CARTA ABERTA AOS MEUS AMIGOS DE BELÉM)

Continuação da página 03
nós perdoamos" ... e Deus fará o resto.
Qualquer que seja o obstáculo, vençam-no. Nada nos
aproxima mais um do outro, nada constrói melhor a
nossa felicidade do que REZARMOS JUNTOS.
Abraço-os, com muita saudade
Nancy C. Moncau
Na foto ao lado, D. Nancy saudada por seus
amigos de Belém, entre Flor e Vallinoto.

Trabalhavam em horários desencontrados e os filhos,
que também trabalhavam, estudavam à noite. Só
reuniam-se aos Domingos. Um dia a dona da casa
recebeu-nos radiante.
– "Achei uma solução para a nossa oração familiar:
Combinamos que a tal hora, cada um de nós, esteja onde
estiver, voltaria o seu pensamento para Deus e nossa
família e rezaria por todas as nossas intenções".
Fiquei em silêncio, admirando a ação de Deus que, pelo
seu Espírito Santo, inspirara a esse casal humilde a
vivência do dogma da Comunhão dos Santos, do qual,
provavelmente, nunca ouvira falar a não ser no Credo.
Às vezes, uma tensão, um mal entendido entre o casal
pode prejudicar o clima da oração conjugal. Nesse caso,
se estivermos dispostos a superar o obstáculo em nome
do nosso amor, rezemos juntos, consciente e
humildemente, um Pai Nosso, bem devagar, detendonos nas palavras "perdoai as nossas ofensas, assim como

ENS Play
HISTÓRIA E FORMAÇÃO
A história da chegada das Equipes de Nossa Senhora a Belém
está contada em um programa disponível no ENS Play, através
de depoimentos de pessoas muito queridas em nossa Região: o
casal Mariazinha e Miguel (ele chamado ao Pai 15 dias após
gravar este testemunho), a Thérèse (que voltou ao Pai no ano
passado) e o Padre Giovanni Incampo, o grande patrono do
Movimento entre nós, que abençoou a ideia trazida por Mônica
e Plínio, tornando-se o primeiro SCE do Pará – sendo atuante
até hoje, 47 anos após!
A história do nascimento das ENS em outras Províncias, assim
como programas com os últimos CR-SRB e os últimos SCE-SRB
e com outras pessoas importantes em nossa história estão
também disponíveis no ENS Play. Excelentes oportunidades de
informação e formação. Basta ir a este endereço:
www.ens.org.br/play.

JUBILEUS!
Temos, neste trimestre, diversos registros de Bodas e
Jubileus, de irmãos equipistas que, com as bênçãos de
Nosso Senhor e a intercessão de Nossa Senhora, vivem
a emoção de trilhar o caminho da santidade, pela
Espiritualidade Conjugal.
❤ 50 anos ❤
❤ 40 anos ❤
Fátima e Canêjo
Cristina e Garcia
Eq. 03 Setor A
Eq. 10 Setor B
18/04
29/04
❤ 40 anos ❤
Santa e Hélio
Eq. 04 Setor Abaetetuba
29/03

❤ 40 anos ❤
Nilzana e Jaci
Eq. 04 Setor Abaetetuba
24/05

❤ 40 anos ❤
Anelita e Leitão
Eq. 06 Setor B
19/04

❤ 25 anos ❤
Rosiane e Deodato
Eq. 06 Setor Capanema
13/05

❤ 25 anos - Equipe ❤
Equipe 05 N. S. da Luz
Setor Castanhal
18/05

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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AS ECLESIAS SOBREVIVEM!

Diante do isolamento por causa da
pandemia, as Equipes de Nossa Senhora
precisaram usar criatividade, reinventarse. Com a suspensão das atividades
presenciais (reuniões, formações,
Retiros, etc.) logo foram encontrados os
caminhos tecnológicos para
continuarmos a vida de Equipe. As
“Eclesias” precisavam sobreviver.
Chegaram as videoconferências.
A Super-Região Brasil, que já utilizava
recursos como Facebook, Instagram e
E N S P l a y, d e s e n v o l v e u n o v a s
oportunidades de comunicação.
Logo ao início da quarentena houve um
programa no ENS Play, mostrando a
criatividade para as reuniões, com casais
de todo o Brasil. Daqui participou o casal
Cristiane e Fábio, de Belém.
Outra atividade foi o programa
“Palavras”: casais das Províncias
refletiam, a cada programa, sobre uma
palavra. Coube à Prov. Norte a palavra
Paz e representaram nossa Região os
casais Eunice e Lúcio, de Belém e
Socorro e Carlinhos, de Castanhal.
A Mensagem de Páscoa da SRB contou
com depoimentos dos seus membros, e
com a música “Paz” do Roupa Nova,
cantada por casais de todas as Províncias.
A Norte foi representada por Gê e
Moacir, de Castanhal.
Pelos 70 anos das ENS no Brasil, foi
realizada uma Peregrinação Virtual a
Aparecida, na forma de um Terço, rezado
por quase uma centena de casais e
sacerdotes de todo o país. Participamos
do Primeiro Mistério. Sendo de nossa
Região os casais Domingas e Pedro, de
Abaetetuba; Bené e Nilson, de Belém;
Vera e Osmaldo, de Capanema e Suely e
Zé Maria, de São Miguel do Guamá. O
Mistério foi proclamado pelo SCEP Pe.
Lucivaldo e o Pai-Nosso rezado pelo
CRP-Norte, Edna e Sebastião.
A Província Norte enviou a Mensagem
«Irmãos, estamos aqui» a todos os
equipistas, via WhatsApp, com a
participação do CRP e dos três Regionais,
incluindo Edilene e Edson, CRR Norte II.
Para ver esses programas, basta ir ao ENS
Play, com acesso pelo site nacional
www.ens.org.br
A Mensagem da Província Norte está no
site da Região, www.ensnorte2.com.br

PEREGRINAÇÃO

REUNIÕES

Cris e Fábio

PAZ

Socorro e Carlinhos

Padre Lucivaldo

Domingas e Pedro

Eunice e Lúcio

PÁSCOA

Bené e Nilson

Gê e Moacir

IRMÃOS,
ESTAMOS AQUI

Edna e Sebastião

Vera e Osmaldo

Suely e Zé Maria

y

Pla
Edilene e Edson

Assista programas exclusivos
no ENS Play:
www.ens.org.br/play
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PLATAFORMA DE VOLTA
A vasta divulgação da Plataforma de Formação Cristã,
programa de Educação à Distância (EAD) oferecido pelas
ENS, realizada nos EACREs, fez a demanda brasileira
superar a capacidade do sistema, que é da ERI. Com isso
houve necessidade de mudanças no sistema original e
troca de equipamentos.
Mas tudo já foi superado, com a Graça de Deus e a
intercessão do Padre Caffarel, e a Plataforma já está
disponível. Basta ir ao site da SRB (www.ens.org.br) e lá
clicar na faixa que indica a Plataforma de Formação Cristã.

PRIMEIRO RETIRO DO
SETOR CASTANHAL
O 1º Retiro Espiritual do Setor Castanhal/2020 aconteceu
de 13 a 15 de março – imediatamente antes da decisão de
suspender todos os eventos das ENS no Brasil, sendo assim
o único Retiro acontecido no primeiro semestre. Realizado
no Cenóbio da Transfiguração, com a presença de 37

U

O SENHOR
CHAMOU

O Senhor chamou para as moradas que tem para nós em Sua
casa (cf João 14,2), lá no Céu, nove irmãos de nossa Região, a
maioria vitimada pela pandemia que assola a humanidade.
Buscadores de Deus, como nos quer o Padre Caffarel
(Centelhas de sua Mensagem, pág. 30), praticantes da
Espiritualidade Conjugal, estão todos eles, com certeza, no
regaço de Nossa Senhora e na companhia do Padre Caffarel e
de tantos santos equipistas que os precederam na Vida Plena
na Eternidade, com a Sagrada Família que imitaram aqui na
terra.

Raimunda, do Sebastião, Equipe 15B – N. S. Mãe da
Divina Providência, Belém, 16/03
Lahire, da Arlete, Equipe 03A – N. S. da Glória, Belém,
26/03
Lia, do Carlos, Equipe 06A – N. S. Rainha do Céu,
Belém, 19/04
Manoel, da Izabel, Equipe 08 – N. S. das Dores –
Castanhal, 07/05
Wanderley, da Tayna, Equipe 16 – N. S. do Silêncio,
Abaetetuba, 12/05
Heliomar, da Norma, Equipe 03C – N. S. de Lourdes,
Belém, 13/05
Aragão, da Rosa, Equipe 01 – N. S. Rainha da Paz, São
Miguel do Guamá, 16/05
Fred, da Graça, Equipe 04A – N. S. da Confiança,
Belém, 27/05
Padre Pedro Bodei, Equipe 07 – N. S. de Guadalupe,
Castanhal, 27/05
casais, teve como tema “Casal Santo, Alegria para a Igreja,
Testemunho para o Mundo”. Com a inspiração do Espírito Santo
e orientação do padre Silvestre, Conselheiro Espiritual do Setor
Castanhal, levou os casais a aprofundarem a beleza e a riqueza de
uma vida conjugal caminhada em santidade.
Com a experiência da busca exterior e interior do silêncio, como
fator preponderante para se alcançar máxima eficácia dos dias de
recolhimento espiritual, não se podia esperar outro resultado
que não uma boa e qualificada colheita de excelentes frutos. Isso
foi percebido no final do encontro, durante o momento do Por
em Comum, a coparticipação dos testemunhos, recheados de
alegria que os casais sentiam por terem participado de tão nobre
PCE, organizado com muito carinho, ternura, entrega e amor
pelo Setor Castanhal.

EQUIPES DE NOSSA SENHORA
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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)

