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Em tempos de
isolamento.

Discernimento na
Reunião de outubro.
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A MULTIPLICAÇÃO DA
ESPIRITUALIDADE CONJUGAL

Dois Setores da Região Norte II estão
sendo multiplicados, com a criação de
dois novos Setores, na constante
ampliação da oferta de nosso Carisma
aos casais católicos. Nascem agora os
Setores Salinópolis e Capitão Poço!
Em sua primeira visita ao Brasil, em
1957, vendo o entusiasmo daqueles
primeiros equipistas, o Padre Caffarel
lançou um desafio aos brasileiros:
“fundar uma equipe em todos os pontos
principais do Brasil, lançar sobre vossa
Pátria uma imensa rede de que as
equipes sejam os nós" (“As Equipes de
Nossa Senhora no Brasil: Ensaio sobre
seu histórico”, Nancy C. Moncau, pág.
57). Assim respondemos a esse

desafio. O Movimento chegou à
Região Norte II nos idos de 1973, com
a primeira Equipe em Belém. Hoje
somos 114 Equipes, em 7 Setores,
reunindo 731 casais, 3 viúvos, 15
viúvas, 75 SCEs e AEs, totalizando
1555 membros. Agora seremos nove
Setores, ampliando as frentes de
crescimento. Os casais recebem a
Missão no EPNORTE, em novembro.
NOVO CRS NO SETOR B – O
Setor B, um dos três da cidade de
Belém, terá um novo Casal
Responsável, uma vez que o atual
CRS-B termina sua missão este ano.
Essa missão se inicia também no
próximo EPNORTE.

Conheça na página 03 os novos CRS da Região Norte II.

Mensagem do CRR
Queridos amigos equipistas!
Desejamos que todos estejam bem,
gozando de saúde e esperançosos que
tudo isso vai passar e que logo estaremos
todos juntos nos abraçando. Por isso,
diante das dificuldades que nos afligem
neste momento de Pandemia deixemonos iluminar pela Palavra de Deus, que é
lâmpada e luz para os nossos pés.
Aproveitemos este mês de setembro,
que é um mês dedicado a Bíblia Sagrada,
para nos aprofundar mais na Escuta da
Palavra que é um PCE que nos ajuda a
conhecer e amar mais a Nosso Senhor
Jesus Cristo, pois o nosso amor conjugal
e nosso amor a Deus se entrelaçam para
fazer crescer nossa espiritualidade
conjugal, e fortalecer cada vez mais a
nossa fé. Como nos diz o Pe. Caffarel: “O
lar comunidade de penitência, de fé, de
esperança, de amor, tal é a obra que
realiza a palavra do Cristo presente e viva
no Evangelho. (...) O lar que frequenta o
Evangelho não demorará a ter a
experiência de São Paulo 'O amor do
Cristo me apressa' a anunciar aos outros
a Boa Nova, de compartilhar as riquezas
espirituais de minha vida com o Cristo”
(L'Anneau d'Or, número especial 117 –
118).
Preparemo-nos para, em outubro,
escolhermos os novos Casais
Responsáveis de Equipe!
Recebam o nosso afetuoso e fraterno
abraço e mantenham viva a esperança
cristã de que dias melhores virão!

Os casais em Missão este ano na Região Norte II, reunidos no EACRE/2020, em fevereiro

Palavra do SCE
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Padre Francisco Souza
SCE da Equipe 03 e do Setor Abaetetuba

Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Nes te a n o em q u e a
poderosa e desenvolvida
sociedade humana do
século XXI viu-se desafiada por um microscópico
vírus, sentindo-se nem tão
poderosa e desenvolvida,
os cristãos sentimos a
segurança da Esperança
que o Senhor nos transmitiu.
Nós equipistas, valorizando a vida em casal e em
f a m í l i a , c o m a
Espiritualidade Conjugal
que nos transmitiu o Padre
Caffarel, e com a valiosa e
amantíssima intercessão
de Nossa Senhora,
sentimos a fortaleza desta
união com Deus.
Esta edição, novamente
não impressa, apenas em
versão digital, distribuída
pelas mídias sociais e
disponível em nosso site,
nos conta como está
acontecendo a vida dos
equipistas e das Equipes,
diante desses desafios.
Veja nas páginas 04 e 05.
Aqui ao lado o SCE padre
Francisco Souza, nos fala
do perdão, ladeado por
um belo testemunho
sobre o Dever de Sentarse, nosso “diálogo de
amor” e sua intercessão
com o perdão.
Sentimos a pujança do
Movimento na página 3,
com novos Setores e a
eleição dos novos CREs.
Vamos conhecer a Equipe
05, de Castanhal, na página
05, e o lado poético da
Vera, do Roberto, homenageando nossa Mãezinha
do Céu, na página 06.
Desejamos a todos um
Santo Círio e uma
Abençoada Reunião de
Eleição de seu novo CRE.
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Padre Francisco Souza
SCE da Equipe 03 e do Setor Abaetetuba

A NECESSIDADE DO PERDÃO
HOJE E SEMPRE (a partir de Mt 18,15-20)
Na verdade o Santo Evangelho oferece-nos
um itinerário para o exercício de nossa
responsabilidade frente ao nosso próximo.
Não se trata especificamente de uma receita a
ser seguida cegamente em todas as suas
situações. Justamente porque, o mais
importante no processo de correção fraterna
apresentado, é o principio
da Caridade e, sobretudo,
de respeito aos que estão
em pecado. Aqueles
encontrados no erro não
p o d e m s e r, d e f o r m a
alguma, humilhados pela
exposição de suas misérias,
Amar como nos diz Paulo:
"não faz mal contra o
próximo" (Rm 13,10).
Assim, a Misericórdia em

primeiro lugar; no processo que encontramos
no Evangelho, são oferecidas diversas
oportunidades para ajudar o irmão no
obstáculo de seus erros, todas elas sempre
com a participação de alguém ou mesmo da
própria Comunidade. Tudo isso nos ajuda a
lembrar de que nenhum caminho de
conversão pode ser feito
sozinho. Necessitamos uns
dos outros, para superar
nossos limites, nossas
misérias e nossa
autossuficiência. E, quando
de fato, buscamos zelar pelo
bem uns dos outros, Ele
estará presente no meio de
nós.
Abraços! Paz e Bem!
Padre Francisco Souza

TESTEMUNHO
PCE: DEVER DE SENTAR-SE
Quando demos o nosso “sim” às Equipes de
Nossa Senhora não tínhamos a dimensão da
riqueza dos PCEs. Em nossa caminhada,
inicialmente nos 10 primeiros encontros de
pilotagem, e depois nas reuniões de estudo e
mensal, nossos olhos se desanuviaram e
passamos a ter uma definição mais clara do
que seriam os PCEs. Aquele que mais nos
chamou atenção foi o Dever de Sentar-se. A
prática de sentar-se um para o outro, de orar e
de refletir tem sido uma das mais prazerosas
experiências em nossa caminhada
matrimonial.
O Dever de Sentar-se sempre teve nossa
admiração. Não sabíamos exatamente o
porquê. Talvez por ser sinônimo de
intimidade entre nós e Cristo ou por ser um
diálogo de amor em que Jesus se faz presente,
muito mais do que expectador, mas como
participante ativo que age em nossos
corações e nos faz amar ainda mais. Diálogo

franco, aberto e respeitoso, o Dever de
Sentar-se nos conduziu em todas as situações,
como no dia em que nos distraímos e
deixamos nosso ego falar mais alto e
acabamos rendendo um diálogo conflituoso.
Mas imediatamente Jesus interveio como um
bálsamo consolador e amigo, nos conduzindo
à paz. Como mágica fomos tocados. Pedimos
perdão por nosso
t r o p e ç o
e
recomeçamos o
diálogo de amor
edificante,
construtivo e
respeitoso como
sempre deve ser o
Dever de Sentar-se.
Tudo por Ele. Tudo
Maria e Eduardo
em nome dEle.
Equipe 05B
N. S. de Guadalupe

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

www.ensnorte2.com.br
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NOVOS SETORES, NOVOS CRSs
Com a multiplicação de pães, peixes e
muitas graças Jesus mostrou que a
partilha de nossos bens e nossos dons é
uma concreta forma de amar ao
próximo e a Deus.
Pensam assim as Equipes de Nossa
Senhora ao multiplicar suas estruturas,
para criar mais oportunidades de
crescimento, de expansão de nosso
carisma.
Dessa forma os Setores São Miguel do
Guamá e Capanema estão sendo
multiplicados, para o lançamento dos
novos Setores Capitão Poço e
Salinópolis, respectivamente. Os
primeiros Casais Responsáveis de cada

Setor receberão a Missão em
novembro, no Encontro Provincial
Norte - EPNORTE.
O Movimento chegou a Capitão Poço
em 2012, como resultado de uma
iniciativa do muito querido Padre
Giuseppe Roda, pároco local, que
reuniu casais para apresentar a ideia.
Aderiram 17 casais, reunidos em
Experiências Comunitárias que
resultaram nas Equipes N. S. das
Graças, N. S. de Lourdes e N. S. Mãe da
Divina Providência, lançadas em
19/02/2012. Hoje são cinco Equipes e
duas Experiências Comunitárias.
Em Salinópolis as ENS chegaram em

Capitão Poço
LARISSA E ANTÔNIO
O primeiro Casal Responsável do Setor
Capitão Poço pertence à Equipe 41 – N.
S. das Graças e entrou no Movimento em
19/02/2012, no lançamento desta
Equipe, sendo atualmente Casal Ligação.

Salinópolis
ONECI e AMARILDO
O primeiro CR do Setor Salinópolis,
pertence à Equipe 02-N. S. do
Socorro, entrou nas ENS em 2002. Já
foi Coord. Experiência Comunitária,
sendo hoje Casal Ligação.

1992, por iniciativa do novo pároco da
cidade, Pe. Wagner Fernandes, com
duas Equipes, época em que eram
ligadas ao Setor Pará-Nordeste,
sediado em Castanhal. Com a
multiplicação desse Setor, passaram
para o Setor Capanema. O Movimento
teve uma boa expansão e chega agora a
Setor, com cinco Equipes ativas.

NOVO CRS EM BELÉM
O Setor “B”, de Belém, que conta com
17 Equipes, renova este ano o seu Casal
Responsável, para uma missão de três
anos, que também receberá sua missão
em novembro, no EPNORTE.

Belém – Setor B
ANELITA E LEITÃO
O novo Casal Responsável do Setor B,
Anelita e Leitão, integra a Equipe 06B –
N. S. Escudo da Fé e entrou no
Movimento em 29/09/2006. Já viveu as
missões de Casal Piloto e Casal Liturgia.

ILUMINADOS PELA FÉ COM NAZARÉ

2

Outubro, quando os paraenses
homenageiam a Rainha da Amazônia,
Nossa Senhora de Nazaré, as Equipes de
Base irão fazer a escolha do seu Casal
Responsável. Este ano o Círio é diferente,
sem as romarias. A eleição também será
diferente para a maioria das Equipes,
ainda sem reuniões presenciais. Mas o
resultado é o mesmo: a mesma fé na
Senhora de Nazaré, o discernimento da
Equipe em escolher um casal para animar
e dar vida à Equipe.
O Padre Flávio Cavalca de Castro
escreveu, em “O Casamento, resposta
de Deus. Uma proposta às ENS”, página
236, que “Para o casal essa é sempre uma

oportunidade de renovação, de vivência
mais aprofundada, de dedicação maior. Sem
dizer que é uma oportunidade ótima para
conhecer mais o Movimento, participar de
encontros de formação, assumir a
corresponsabilidade no Colegiado, ampliar
os contatos fraternos também fora da
Equipe. Ah, sim, é claro. É também uma
ótima ocasião para dar um pouco, depois de
ter recebido tanto, desenvolver a
capacidade de compreensão e de diálogo,
crescer tendo de tentar fazer os outros
crescer.”
Que N. S. de Nazaré e o Padre Caffarel
intercedam a Deus pela escolha dos
novos CREs.
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FALA O SETOR B/BELÉM
SERVIÇO, TEMPO DE CRESCIMENTO NO AMOR
Em julho de 2017, quando recebemos a visita do CRR, Edna e Deus, do seu empenho em ajudar-nos a percorrer o caminho
Sebastião, na qual nos convidaram para assumir o Setor B, do amor conjugal e de mostrar-nos que o casamento é
ficamos surpresos, e nos perguntamos, será que estamos caminho para santidade e para Deus. Estamos chegando ao
capacitados para assumir tamanha responsabilidade? Mas final da missão com sentimento de gratidão a Deus pela
nunca dissemos não para qualquer missão que somos oportunidade que tivemos em servir ao Movimento. Nosso
chamados para exercer no Movimento. E foi pedindo ao muito obrigado à equipe de Setor que muito contribuiu para
Espírito Santo como também a intercessão do Pe.Caffarel o nosso desempenho, em especial o SCES, Pe. Lindomar
que assumimos a missão de CRS-B. Nosso lema “SERVIR sempre presente durante esta caminhada.
COM AMOR”, foi o que nós procuramos fazer durante esses Magnificat!
três anos. Ouvimos falar nas ENS que, ao servir, ganha-se
mais do que dá-se, e nós compreendemos e constatamos
essa contabilidade, ganhamos mais do que demos –
oportunidade de fazer-se dom para os outros; de amar mais
e alargar o coração para o cônjuge e para com os outros. O
que o Setor requer do seu Responsável? É servir com
dedicação, generosidade, oração, humildade e amor, e com o
olhar dirigido para o alto e aos corações dos irmãos. Nossa
missão sempre foi de acolher e ajudar as Equipes e seus casais
a viverem a Mística, a Pedagogia e o Carisma do Movimento,
em busca da Santidade. Essa experiência, nos deixou maior Bené e Nilson
CRS-B/Belém
conscientização dessa obra maravilhosa do Pe. Caffarel, que
são as ENS. Do seu desejo profundo de nos conduzir para

TESTEMUNHO
EQUIPISTA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
2020 certamente foi um ano que
surpreendeu o mundo inteiro. Um
simples vírus e tivemos que nos
reinventar. Trabalho remoto, aulas on
line, isolamento social. Fomos tolhidos
de nossos mais simples fazeres
cotidianos.
Nossa Equipe é a 11A – Nossa Senhora
do Sagrado Coração de Maria.
Nossos encontros presenciais sempre
foram regados de muita
espiritualidade, fé, oração,
testemunhos, partilha dos PCEs.
Saíamos mais leves e felizes pois
sentíamos ter uma verdadeira família
Equipista.

Mas chegou a pandemia e a
necessidade de isolamento. Ainda bem
que o ser humano, criado por Deus,
teve o dom de inventar a tal da
tecnologia e suas inúmeras plataformas
digitais que permitiam nos conectar.
E assim foi feito. Escolhemos a
plataforma, o dia, a hora, estudávamos
antecipadamente em casal o capítulo e
estávamos lá, 100% da nossa Equipe, e
ainda o nosso Conselheiro Espiritual,
Cônego Roberto Cavalli Jr, partilhando
os PCEs, fazendo a leitura e meditando
a palavra de Deus e orando por nós,
pelas Equipes e pelo fim da pandemia.
E agradecendo por estarmos vivos e

Tema 2020

pela possibilidade de estarmos juntos
em Equipe dando continuidade ao
nosso Movimento.

Ana Marina e Tito
Equipe 11A
N. S. do Sagrado Coração de Jesus

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

ENS EM FOCO

Eq. 05 – Setor Castanhal – N. S. da Luz

A História da Equipe 05 do Setor
Castanhal inicia no ano de 1994,
quando o casal Rita e Raimundo, da
Equipe 04 – N. S. do Carmo, iniciou
uma Experiência Comunitária com
os casais Conceição e Jonas,
Socorro e Leonardo, Elizângela e
Eudázio, Zoraide e Dias, Zuleide e
José, Leila e Zacarias, Socorro e
Nelson, Lúcia e Paulo.
Após o período de Pilotagem os
casais disseram SIM às Equipes de
Nossa Senhora, e em 18/05/1995,
acontecia a primeira Reunião da
Equipe, que fora denominada Equipe Nossa Senhora da Luz.
Desde a sua fundação a Equipe 05 – N. S. da Luz, contou com
a orientação dos seguintes Conselheiros: Frei Antônio; Irmã

Sueli; Padre Roberto; Padre
Lucivaldo.
Hoje, após esses 25 anos de
caminhada, a formação da Equipe
é a seguinte: Socorro e Nelson;
Rosilene e Pedro; Adrina e Wilson;
Rosana e Evaldo; Dedê e Erick;
Helena e Batista; Karla e Handell;
Conselheiro Padre Lucivaldo.
Ao longo desses anos, os Casais da
Equipe 05 já desempenharam
diversas missões no Setor:
Coordenadores de Experiência
Comunitária; Ligação; Piloto;
Projeto Crescer no Amor. Da Equipe também saiu em 2012
um Casal para a Missão de Casal Setor, e atualmente o Casal
do Setor pertence a esta Equipe.

TESTEMUNHO
CRE EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
Ao sermos eleitos CRE nos
preocupamos em rever os
documentos do Movimento. A partir
de Dezembro/2019 estávamos com o
planejamento pronto. Veio o EACRE.
Tudo normal. Inesperadamente surge
o Corona Vírus. A princípio
discretamente. Logo em seguida em
forma de Pandemia. Veio a ordem:
não se pode mais reunir
presencialmente. O que fazer?
Tínhamos que nos reinventar.
Consultamos a Equipe. O CL, Rita e
Daniel, sugeriu fazer através de
aplicativo. Aplicativo? Essa era a
solução. Como fazer? Um dos
membros da Equipe se prontificou em
aprender e ser o anfitrião. Tudo certo,
mas o WhatsApp só permitia 4 casais.
Não dava. Sugerimos o aplicativo
Zoom que dava para incluir todos.

Ninguém dominava esse aplicativo. Com a ajuda de todos e a proteção de
Outro casal se prontificou a aprender. N. S. das Dores estamos cumprindo a
Deu certo. Ou quase deu certo. Um Missão. Magnificat!
casal não conseguiu se conectar nessa
reunião e nem na seguinte. Como
seguir adiante deixando um casal pra
trás? O jeito era tentar outra solução.
Um dos casais falou que o WhatsApp
agora permitia até com oito
participantes. Falou e teve que
aprender para ser o anfitrião. Deu
certo. Todos on line finalmente.
Muitos atropelos..., fomos ordenando
as falas, ajustando a pauta até
acertarmos. Na reunião de junho, on
line, tivemos a participação do CL e do
CRS. Contamos sempre com o apoio
do SCE, Padre André Teles.
Seguimos cumprindo o calendário em
Ilka e Mário Jorge
sua íntegra e os tramites inerentes de
Equipe 06C - N. S. das Dores
CRE.

Crescer No Amor

FRUTOS EM CAPITÃO POÇO
O projeto “Crescer no Amor”,
oferecido pelas ENS a casais
católicos não casados e sem
impedimento para o
sacramento do Matrimônio,
continua dando frutos
abençoados nesta Região. Em

Capitão Poço, um casal que participou
deste projeto, Pedro Silva de Oliveira e
Antonia Silvana da Silva, recebeu o
sacramento do Matrimônio no dia
30.08.2020. O Casal Acompanhador foi
Conceição e Waldir, da Equipe 41 – Nossa
Senhora das Graças.
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JUBILEUS!
Neste trimestre cinco casais comemoram suas bodas.
❤ 50 anos ❤
Sandra e Jaime
Eq. 05 Setor A – 18/07
❤ 25 anos ❤
❤ 40 anos ❤
Iza e Gênio
Maria Helena e Nilson
Eq. 02 Setor Abaetetuba
Eq. 41 Setor C – 02/07
02/09
❤ 25 anos ❤
❤ 25 anos ❤
Rosi e Mauro
Graciete e Fernando
Eq. 05 Setor A – 01/07
Eq. 13 Setor C – 04/09

CNSE - A EPIDEMIA NÃO NOS PARA
Durante esse período a Comunidade sempre caminhou
dentro do que é possível, considerando que devemos
fortificar e manter a esperança, pois Cristo Ressuscitado nos
deu esse direito, direito de viver e proclamar a esperança.
Como é praxe da CNSE, queremos homenagear pela
celebração do mês das vocações, em agosto, todos os
vocacionados (sacerdotes, diáconos e religiosas) que ajudam
a Comunidade Nossa Senhora da Esperança a cumprir o seu
papel na igreja e no mundo. Nossa comunidade está sob a
orientação espiritual do Cônego Roberto Cavalli, sacerdote
que se dedica na condução espiritual da nossa região. Os
grupos têm como orientadores o Diác. Walter Rolim no
grupo1, Diác. Rômulo no Grupo 2, Irmã Câmara no Grupo 3,
Diác. Ademir no Grupo
4, Irmã Cecília no Grupo
5 e Irmã Rosely no
Grupo 6.
A eles nossa gratidão
com a certeza de que a
missão deles é
fundamental para o
fortalecimento da
comunidade.
Eunice e Lúcio
Casal Coordenador Regional

ODE A NOSSA
SENHORA
O amor dos equipistas de Belém à Nossa Senhora, a nossa
medianeira junto ao Salvador Jesus Cristo, foi lindamente
manifestado em um evento lítero-musical intitulado “Ode a
Nossa Senhora”, que aconteceu como parte da comemoração
dos 30 anos da chegada das ENS ao Pará, em 2003.
28 poemas de equipistas foram apresentados naquela noite
memorável e continuamos com o resgate deles.
Este homenageia aquela que protege a nossa Fé, conduzindonos para o Amor:

NOSSA SENHORA ESCUDO DA FÉ
Contemplando tua imagem com o menino Jesus,
Encontro no teu olhar, ternura que me seduz.
A luz que emana de ti, me leva a refletir,
Quão grande é tua humildade, simplicidade e bondade.
Tu és o templo, Senhora, que acolheu Cristo Jesus
Em Deus, sempre confiando, mesmo na hora da Cruz.
Mostra-me, Senhora minha, como seguir teu exemplo,
Para que eu possa ser de Deus, um dia, também um templo.
Leva-nos pelo caminho, roga por nós, pecadores.
Com tua presença materna, faz-nos pacificadores.
Cubra-nos, ó mãe querida, com teu manto protetor,
E, sendo ESCUDO DA FÉ, conduza-nos para o AMOR.

Vera do Roberto
Equipe 06B - N. S. Escudo da Fé

O SENHOR CHAMOU
Geraldo, da Graça, Equipe 02B – N. S. da Coragem, dia
20/06. Casal bastante ativo nas ENS, tendo exercido diversas
missões em seu Setor, da mesma forma em sua Paróquia de
Santo Antonio de Lisboa. Nossa Senhora o recebeu no céu,
dando Coragem aos familiares e companheiros, saudosos de
sua presença amiga e solidária, sempre disposto a servir a
Igreja e aos irmãos.

Mônica, do Plínio Hahn, em 29/06, em Florianópolis, o casal
catarinense que trouxe as ENS para Belém, nos idos de 1973,
plantando entre nós a semente que tanto se multiplicou nesta
região, sendo hoje 114 Equipes. O Plínio já tinha sido
chamado pelo Pai em 2018. Recebidos por N. S. de Nazaré e
pelo Padre Caffarel, ambos gozam a felicidade da Glória
Divina.

EQUIPES DE NOSSA SENHORA
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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 .
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