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BENÉ E NILSON,
NOVO CRR NORTE II
Foi anunciado o novo Casal
Responsável pela Região Norte II,
Bené e Nilson (na foto ao lado), da
Equipe 09B - N. S. das Graças, de
Belém, que estará na Missão nos
próximos quatro anos. Dentro da
transitoriedade e gratuidade no
serviço, que são características
nas Equipes de Nossa Senhora,
Bené e Nilson substituirão, a
partir de agosto, o casal Edilene e
Edson na liderança da animação e
unidade do Movimento em nossa
Região.

Mais informações, na página 03.

Seis Casais Responsáveis de Setor
na Região Norte II, enviados em
Missão em 2019 e 2020,
participaram do ENNR – Encontro
Nacional para Novos Responsáveis,
de todas as nove Províncias
brasileiras das Equipes de Nossa
Senhora. O ENNR foi um evento virtual coberto de bênçãos do
Espírito Santo, realizado em duas turmas, de 23 a 25/04 e 30/04 a
02/05. Na pág. 05 os seis CRS contam essa experiência .

ESPIRITUALIDADE
NO LAR
Rezando em nossas
ecclesias
Pág. 03

CASTANHAL,
40 ANOS COM
AS ENS
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Nº
abr-mai-jun/2021

28/06 a 01/07/2022

Mensagem do CRR
Queridos irmãos,
Estamos chegando ao final da Missão de CRR,
Missão que foi escolhida por Deus e que nos fez
aprender mais sobre o Amor. Durante esses quatro
anos de Missão fizemos aquilo que foi da vontade
do Senhor. Ele que nos conduziu até aqui, com os
nossos erros e acertos, que nos fizeram aprender,
crescer e amadurecer como Cristãos.
Sairemos mais fortalecidos e alegres de ter
cumprido a Missão, não como queríamos, mas
como Deus quis. E durante esses dois últimos anos
desafiadores, em que fomos surpreendidos por
esta pandemia, nos remetendo a maiores
adversidades, onde tivemos que nos adaptar aos
meios tecnológicos para cumprir as medidas de
distanciamento e isolamento social, perdemos
alguns irmãos equipistas, trazendo a tristeza da
partida, mas confiantes na Misericórdia do Senhor
de que estão na glória do Reino de Deus.
Apesar dos obstáculos, Deus sempre nos traz
motivos para nos alegrarmos. Dia 13 de maio, o
Setor Castanhal completou 40 anos de
Movimento, esses casais que, com sua dedicação e
amor às ENS, expandiram o Movimento para
outros municípios da região. Fica aqui a nossa
gratidão e o nosso carinho a vocês queridos casais,
roguemos a Deus e a Nossa Senhora para que
continuem dando muitos frutos.
Amigos, nossa gratidão a todos os equipistas que
nos ajudaram no cumprimento desta Missão,
especialmente os CRS que fazem parte do
colegiado da Região Norte II, os que atualmente
estão e os que estiveram conosco durante esses
quatro anos, o nosso querido SCE que sempre
esteve pronto a nos orientar, pois sabemos que
sozinhos não conseguiríamos - a vocês o nosso
muito obrigado.
Fraternalmente,

Palavra do SCE
Homenagem ao Padre Gennaro Tesauro,
SCE durante 40 anos, em muitas Equipes em
Belém e Manaus
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Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
O período coberto por
esta edição foi recheado
de grandes notícias para o
Movimento, algumas nos
dando alegrias, outras nos
entristecendo o coração.
Foram-se equipistas com
quem tínhamos ou
tivemos forte relação (veja
todos os nomes na página
08), como o muito querido
Pa d r e G e n n a r o , u m
brilhante SCE a quem a
Província Norte deve a
dedicação plena de amor
pelo Movimento, ao longo
de 40 anos. São valorosos
equipistas que nos precederam no retorno ao Pai.
Leia e se emocione com o
artigo do Pe. Gennaro
nesta página.
Teremos este ano um novo
Casal Responsável da
Região Norte II, anunciado
em 13 de maio, Bené e
Nilson, que trás uma
bagagem de grande
experiência em diversas
missões nas ENS, inclusive, recentemente, Casal
Responsável do Setor B,
de Belém. Leia sobre Bené
e Nilson na página 03.
Seis Casais Responsáveis
de Setor desta Região
participaram de uma
importantíssima formação
nacional. Leia sobre o
ENNR na página 05.
Os irmãos de Castanhal
estão comemorando os 40
anos da chegada do
Movimento a essa cidade.
Essa importante conquista
é abordada pelo CRR em
sua mensagem na primeira
página e em matéria na
página 08, onde também
publicamos uma delicada
homenagem a Maria
Santíssima, em forma de
poesia.
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Padre Gennaro Tesauro, salesiano
✰28/04/1948 V04/05/2021

25 ANOS JUNTOS: COMO QUE UM CASAMENTO
Este artigo foi publicado originalmente no informativo ENS em Foco nº10, de
novembro/dezembro de 2006. O Padre Gennaro era SCE da Eq. 10C (hoje 05C) – N. S. de
Belém e do Setor C.
Feliz coincidência este ano: Bodas de Prata de meu ministério.
minha Equipe de Base atual (Eq. 10, Setor C, de O que me cativou mais no Movimento? Sem
Belém) e 25 anos também de meu ministério dúvida foi a valorização do matrimônio como
caminho de santidade e de plenitude do amor
junto às ENS.
Em Manaus, depois em Belém, mais uma vez em entre o casal: intuição fundamental do Pe.
Manaus e agora em Belém as ENS sempre Caffarel, confirmada depois pelo Concílio
fizeram parte de meu ministério e de minha Vaticano II.
vida. Até nos três anos que passei na Itália, na Essa foi a realidade que vivenciei com os casais
década passada, tive oportunidade de contribuir que conheci ao longo desses 25 anos: casais bem
na expansão das ENS na cidade onde estava, i n t e n c i o n a d o s , e s f o r ç a d o s , c a s a i s
c o m a p i l o t a g e m e d e p o i s c o m o apostolicamente comprometidos e engajados,
acompanhamento da primeira Equipe. Procurei casais amorosos e responsáveis pelo bem-estar
ser bastante disponível às exigências e aos da família, casais cultural e teologicamente bem
preparados, casais líderes...
pedidos do Movimento: encontros,
Afinal foram 25 anos de admiração e
formação, retiros... Fui SCE de
de encantamento. Só o Espírito
Setor e de Região. Tive a
Santo podia despertar na Igreja e na
oportunidade de acompanhar vários
sociedade um Movimento com
Encontros Nacionais, e a alegria de
tantas riquezas! Por isso, continuo
participar da Peregrinação a Fátima
agradecendo a Deus por me ter
(1994) e do Encontro Internacional
chamado, através de um simples
de Roma (2003). Acredito que se
convite de um casal equipista, a ser
não houve maior dedicação, foi
SCE e de ter sido perseverante até
apenas pelas dificuldades e pelos
agora.
limites impostos pelos demais
compromissos que fazem parte de
Nos 15 anos entre este artigo e hoje, o Padre Gennaro continuou seu pingue-pongue
Belém-Manaus, sempre ligado às ENS. Há dois meses pediu desligamento das duas Equipes
que acompanhava, porque novamente sairia de Belém. Ele faria, este ano, 40 anos de
serviço às Equipes de Nossa Senhora. Agora ele serve diretamente a Nossa Senhora, no céu.

TESTEMUNHO
PCE: ESCUTA DA PALAVRA
“A PALAVRA DE DEUS É VIVA, EFICAZ. ” (Hb 4,12)
Somos conscientes de que o maior tesouro que
recebemos ao entrar nas Equipes de Nossa
Senhora foram os PCEs, e dentre eles está a
“Escuta da Palavra” que é essencial para o nosso
encontro diário com Deus.
No início de nossa caminhada como equipistas,
encontramos um pouco de dificuldade em
vivenciar este PCE, pois como casal não
tínhamos o hábito de o fazer, mas como Deus vai
nos moldando, conosco não foi diferente.
Recebemos orientações e incentivos através de
nossa Equipe e, pouco a pouco, fomos
exercitando ouvir o que Deus nos fala na Sua
Santa Palavra. Ela exige de nós um esforço
permanente, mas essa exigência transformouse em uma necessidade de conhecimento,
entendimento, mudanças de atitudes e ações, o

que nos proporciona a oportunidade de
conhecer nosso Deus Misericordioso, que
realiza maravilhas em nossa vida.
Hoje, agradecemos a Deus e Nossa Senhora
todos os dias pelas mudanças que aconteceram
em nossas vidas e de nossa família.
Reconhecemos a importância que ela tem em
n o s s o
fortalecimento
espiritual e
santificação do
n o s s o
matrimônio.
Luíza e Pirelly
Equipe 01 N. S. da Apresentação
Abaetetuba
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NOVO CRR-NORTE II:

BENÉ E NILSON

A transitoriedade nas missões é um dos
pontos fundamentais para a Unidade
das Equipes de Nossa Senhora em
todo o mundo. Todas as missões no
Movimento têm tempos
determinados, desde o Casal
Responsável de Equipe (um ano) até o
Casal da Equipe Responsável
Internacional (seis anos).

Belém, que está nas ENS desde julho
de 2007, já tendo transitado por
diversas Missões como Casal
Responsável de sua Equipe, Casal
Ligação, Casal Piloto, Casal Liturgia e,
mais recentemente, Casal Responsável
pelo Setor B, de Belém.
O casal Edna e Sebastião agradeceu “as
graças recebidas em nossa Província
pelo exercício da Missão de Casal
Responsável da Região Norte II ao casal
Edilene e Edson, da Equipe 02 - N. S.
do Rosário, de Capanema, que este
ano conclui sua exitosa Missão,
contribuindo para o crescimento da
Espiritualidade Conjugal na Amazônia,
atendendo ao desafio do Padre Henri
Caffarel de espalhar o Movimento por
todo o Brasil.”

Dentro desta rotação de
responsabilidades o Casal Responsável
da Província Norte (CRP), Edna e
Sebastião, anunciou o nome do novo
Responsável da Região Norte II, após a
Missa do último dia 13 de maio, com
estas palavras: “Temos especial
satisfação de poder anunciar ao
Movimento que em discernimento, o
Espírito Santo e o Colegiado da
Província Norte, escolheram um novo
Casal Responsável para animar e
conduzir essa Região nos próximos
quatro anos. E que, pela graça de
Nosso Senhor, o casal escolhido por
Deus disse o seu SIM ao chamado.”
Na cerimônia, online, foi então
apresentado o casal Bené e Nilson, da
Equipe 09B - N. S. das Graças, de

ESPIRITUALIDADE NO LAR
Neste difícil
momento de
isolamento, afetando
as famílias e as
Equipes, impedidas
de suas reuniões, e
respondendo ao
apelo da Igreja, para
que nossas casas sejam
transformadas em Igrejas
Domésticas, pequenas “ecclesias”,
como nos dizia o Padre Caffarel, as
Equipes de Nossa Senhora vêm
oferecendo diversas oportunidades
de atividades espirituais .
Dentro destes programas de
Espiritualidade no Lar tivemos um
especialmente voltado para a
Semana Santa, Celebrações
Eucarísticas, a reza do Santo
Rosário, inclusive um deles, em live
no Canal YouTube da Província
Norte, que teve mais de 1.400
acessos.
Para realizar um mês de maio com
Maria, os Setores A, B e C de Belém
elaboraram um roteiro de
Espiritualidade no Lar para celebrar,
em cada “ecclesia”, com o tema

“Maria, exemplo de fé e confiança.”
Esse roteiro, acompanhado de um
calendário de atividades, cobria
todos os dias de maio, com a
Palavra, orações, meditações sobre
as Virtudes e Dores de Nossa
Senhora, e o Terço aos sábados,
pelo Setor Abaetetuba.
O roteiro propõe que
“aproveitemos este período de
provações para que nossa
espiritualidade se torne mais
perfeita: pela oferta das nossas
meditações e súplicas, bem como
pelas orações e pela solidariedade
para com aqueles que mais
necessitam de nossa atenção neste
momento particular.”
Para o Dia de Pentecostes a Equipe
Responsável Internacional realizou
a celebração de uma Santa Missa em
nível mundial, pelo Canal YouTube
da ERI, unindo em oração os
equipistas de todos os mais de 80
países em que o Movimento está
presente. A Santa Missa foi
celebrada pelo Sacerdote
Conselheiro Espiritual da ERI, Padre
Ricardo Londoño, desde Bogotá.

Os equipistas foram incentivados a preparar, em
suas casas, pequenos altares para realizarem a
Espiritualidade no Lar.

4
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FALA O SETOR CASTANHAL
"É TEMPO DE PASSAR O BASTÃO"(1)

“Eis-me aqui Senhor, pra fazer tua
vontade, pra viver do teu amor”. Foi
essa a expressão que brotou em nossos
corações, naquele dia em que fomos
chamados para assumir a Missão de
Casal Setor Castanhal. Confiamos
imediatamente as nossas fraquezas e
limitações, à Providência Divina, e
ousamos em dizer SIM. E Deus não nos
desamparou em nenhum dia de nossa
Missão, sustentando o nosso sim. A
missão de CRS foi uma grande escola de
Espiritualidade para nós, e nesta Escola,
certamente aprendemos mais do que
ensinamos, recebemos muito mais do
que fomos capazes de dar. O amor
pelas ENS e pelos Casais só aumentava
em cada contato, em cada momento

que nos reuníamos. O Setor Castanhal
é uma terra fértil de Missão, cheia de
casais enamorados pelo Movimento,
fiéis à Pedagogia das ENS. Ao longo de
nossa Missão, em nossas orações
pedíamos ao Pai, para que nos ajudasse
a sermos fiéis à Pedagogia que propõe o
Movimento. Pois bem, é hora de passar
o bastão! agradecemos a Deus que nos
deu a luz do Espírito Santo para
conduzir os Casais, nesta Missão tão
linda e tão desafiadora, a nossa Equipe
de Setor, Anjos de Deus em nosso meio,
ao querido Padre Silvestre, Sacerdote
dos mais santos, que com suas palavras
certas sempre alegrou e acalmou os
nossos corações, principalmente nos
momentos de aflição. Aos nossos Filhos

Ronald, Endrew e Giovana, o nosso
amor e a nossa eterna gratidão, por
compreenderem e nos ajudarem em
muitos momentos. À nossa Equipe de
base, gratidão pelas tantas orações, aos
pés de nossa Intercessora N. S. da Luz,
que tanto iluminou nossa Missão.

Dedê e Erick
CRS-Castanhal
(1) Pe. Caffarel, citado em “Um homem arrebatado
por Deus”, de Jean Allemand, pág.160.

TESTEMUNHO
5
O AMOR É MAIS FORTE QUE A MORTE
O ensinamento cristão nos diz que a
morte não é o fim do amor, mas é o
começo da vida em “plenitude de amor”
com Deus. O amor perdura para
sempre: cruza o umbral da morte e vai
em busca da sua plenitude na união com
Deus e com todos que vivem no seu
reino.
Ensinamento verdadeiro pelo menos
comigo porque, Maria e eu, vivemos um
amor verdadeiro por 50 anos, sem
contar os três de namoro, mas lógico
que, como seres diferentes um do
outro, tivemos nossos entreveros, mas
sempre havia a reconciliação e tudo
voltava ao normal, sem ressentimentos,
houve muitas renúncias de ambos.
Completamos as Bodas de Ouro em
maio de 2014 lógico que com
celebração, presidida por nosso SCE
Padre Ederaldo e concelebrada pelo
Padre Acir, festa e tudo o que podíamos
ter para comemorar, foi ótimo. Em julho
fomos comemorar a dois,
empreendemos uma viagem a Orlando
onde passamos 15 dias, os mais
agradáveis dentro de nossas limitações;
no retorno Maria teve que fazer uma
biopse da tireoide pois foi o único
exame que, por sugestão médica, ficou
para nosso regresso, uma vez que todos

os exames estavam dentro da
normalidade; para surpresa nossa o
resultado foi devastador, pois acusou
um CA maligno. De imediato
procuramos recursos para o tratamento
e para completar, a surpresa foi a pior
possível. Mesmo assim não desistimos,
fomos a luta, apesar do médico ter-me
dito que era muito difícil – mas para
Deus tudo é possível e disse-me, depois
de perguntado, que o normal seria no
máximo três meses. Tive que guardar
comigo essa dor porque meus filhos não

Maria e Flávio na Missa das Bodas
de Ouro, em foto publicada na Carta
Mensal 484, de outubro/2014.

mereciam sofrer, o problema era meu, a
mulher era minha, continuamos a luta,
fizemos tudo o que foi necessário. Mas,
infelizmente, depois de 44 dias ela
partiu, sem uma reclamação, nem
ressentimentos, sendo sabedora que
chegava sua hora e dizendo que logo se
encontraria com o Senhor e sua
Mãezinha.
Nesses 44 dias continuei ao seu lado, dia
e noite, com o apoio e a solidariedade
dos filhos, amigos e nossa EQUIPE, que
sofria junto, apesar de sua resignação
com a enfermidade e nada poder fazer.
Ainda hoje, nesses seis anos e seis meses
de ausência, aceito, mas não a esqueci
nem a releguei, arrumando outra.
Constantemente sonho com ela.
”No entanto, a fé cristã deve seguir
anunciado a vitória do amor, que é
também a vitória da vida. Porque, de
algum modo, haverá em algum coração
uma fagulha que faça arder a esperança
teimosa, que seguirá resistindo, contra
todos os sistemas, fatos e
acontecimentos, para que outra vida e
outro mundo se tornem possíveis e valham
a pena.” (Tânia da Silva Mayer)
Flávio, da Maria
Equipe 08B – N.S. da Paz
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“JUNTOS CONSTRUIR NOSSA MISSÃO DE AMOR”
Os 289 novos Casais
Responsáveis de Setor e de
Região, de todo o Brasil, que
assumiram a Missão em 2019 e
2020 participaram de
Encontros Nacionais para Novos Responsáveis, de forma
virtual e remota, em dois finais de semana: o primeiro para os
de 2019 e o segundo para os de 2020. Foram dias repletos de
bênção e graças recebidas.
A Formação teve o tema “Nunca deixeis de vos formar”
(Mensagem do Padre Caffarel em 07/07/1957 aos equipistas
brasileiros) e o lema “Dedique à disciplina o seu coração, e os
seus ouvidos às palavras que dão conhecimento” (Pr 23,12).
Da Região Norte II participaram seis Casais Responsáveis de
Setor: A, B e C de Belém, São Miguel do Guamá, Capitão
Poço e Salinópolis.
Como disse o casal Lu e Nelson, Responsável pela SuperRegião Brasil, o “objetivo é que todos tenham acesso às
informações necessárias para o bom desempenho da Missão
que Deus os confiou, através das Equipes de Nossa Senhora.

Vamos todos juntos construir nossa Missão de Amor,
colocando em prática os dons que Deus nos deu”.

Reunião do CRP-Norte, Edna e Sebastião, com CRSs da Região Norte II:
Capitão Poço, Belém B e Salinópolis.

O CRP-Norte, Edna e Sebastião, reunido com CRSs da Região Norte II:
Belém C, S. Miguel do Guamá e Belém A.

Oneci e Amarildo, do Setor Salinópolis, afirma que “o
ENNR veio fortalecer a nossa Missão como CRS. Não
temos um cargo, nós temos um serviço, um serviço com
Os CRSs da Região Norte II ficaram muito entusiasmados Deus, sempre atendendo um chamado para servir
com a Formação e seus resultados, de forma a solidificar animando. Somos um sopro de vida, por isso não
ainda mais o seu serviço diante da Missão que receberam deixaremos de nos formar e servir aos irmãos.”
do Espírito Santo, por meio das ENS.
Socorro e Luciano, do Setor A, de Belém, disseram estar
“muito agradecidos a Deus, pois aprendemos muito,
partilhas riquíssimas, temas abordados perfeitos, com
leveza, sensibilidade e sabedoria. Sentimos a falta do
abraço, mas fomos agraciados com sorrisos, podendo
entrar nas casas dos equipistas e partilhar do seu
aconchego”.
Anelita e Leitão, do Setor B de Belém destacou a
Patrícia e Jeremias
aprendizagem no ENNR onde “tivemos o avivamento da Socorro e Luciano
importância da unidade como um dos pilares de nossas
ações, além de ser fator relevante à fidelidade aos
objetivos das ENS e ao fortalecimento do Movimento.”
Patrícia e Jeremias, do Setor C, de Belém, destacou que
“apesar da ausência da presença física, o ENNR virtual foi
maravilhoso. Um momento formativo que nos possibilitou
Larissa e Antonio
adquirir maiores conhecimentos sobre as Equipes de Anelita e Leitão
Nossa Senhora.”
Suely e José Maria, do Setor São Miguel do Guamá,
destacou que “a organização do Encontro Nacional de
Novos Responsáveis, trabalhou incansavelmente para o
bom êxito, que foi alcançado. Parabéns!”
Larissa e Antonio, do Setor Capitão Poço, disse que “no
ENNR nos sentimos mais encorajados e preparados para a
Missão. Como foi magnífico viver os três dias de encontro,
Oneci e Amarildo
estamos muito felizes. O poderoso faz em nós maravilhas! Suely e José Maria
Magnificat.”

NA VISÃO DA REGIÃO
NORTE II
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ENS EM FOCO
Eq. 01 – N. S. do Perpétuo Socorro – Setor Capanema
A Equipe 01 Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, é persistente
na fé, já passou por situações
difíceis, mas que, na essência,
fizeram despertar um amor
abrasador pelo Movimento.
Viveram um processo de
reestruturação através de
reuniões, espiritualidades,
diálogos, até chegar onde estão
hoje, aprendendo que cada casal
é convidado todos os dias a viver a
partilha e o carisma do
Movimento, a serviço da construção do Reino de Deus. O
testemunho dos casais é que a Equipe é uma comunidade de
amor, que ensina a viver a fé independente das circunstâncias
– cada momento vivido por cada um é uma forma de cura,

para amar e ser amado. Hoje a
Equipe é também uma família
unida, que luta pela santidade
matrimonial, onde o amor pelo
Movimento é expressivo. São
inspiração um para o outro,
mesmo em tempos difíceis como
esse que estão passando com a
pandemia, o qual os abalou com o
grande deserto vivido pela irmã
Eline e falecimento da mãe da
irmã Rosilene. Se amam na alegria
e na dor, hoje é como se
estivessem vivendo a primeira experiência no Movimento, é
um novo tempo, com certeza de forma renovadora, fazendo
das Equipes de Nossa Senhora um canal de graça em busca de
um mundo melhor e mais cristão.

TESTEMUNHO
A DESCOBERTA DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL
Quando fomos chamados para
compor uma das Equipes de Nossa
Senhora, especificamente a equipe 08
– Nossa Senhora da Piedade,
sentíamos dentro do nosso coração
que ela nos faria muito bem. De fato!
No início, foi bem difícil para nós, pois
sentimos uma certa “pressão” ou
“obrigação” de cumprir com as
imposições feitas pelas Equipes. Mas
com o exercício e a busca pelo
cumprimento do dever, fomos
despertando e tomando consciência
de que esse era o caminho. O

caminho que nos levaria à descoberta
do que o Sacramento do Matrimônio
tem de mais belo: o caminhar juntos
rumo à santidade. Hoje, aos poucos, e
naturalmente, vamos descartando
nossas individualidades que
porventura nos acompanham, mesmo
que inconscientemente, para dar
lugar ao nós. Não vemos mais como
obrigação mas uma necessidade de
buscar cada vez mais a Deus para
nossas vidas. Descobrimos que
Espiritualidade Conjugal não tem nada
a ver com teoria, mas com a prática. É

HOMENAGEM ÀS MÃES

como uma plantinha que precisa ser
regada e cuidada todos os dias para
que se torne um sinal visível para o
caminho da santificação.

Vânia e Lailson
Eq. 08 - N. S. da Piedade
Setor São Miguel do Guamá

O Dia das Mães motiva muitas manifestações, mas nestes tempos de
isolamento a coisa mudou, sem as festinhas nos colégios, etc. As homenagens
aconteceram virtualmente.
Também nas ENS foi assim. Por exemplo, o Padre Maurício, SCE da Equipe
09C – N. S. do Sim, organizou uma grande surpresa para as mamães da Equipe
– combinou com os esposos e filhos uma comemoração virtual cheia de
emoção, ligando ainda mais o SCE aos membros da Equipe.

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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19C UMA NOVA EQUIPE EM BELÉM
Mesmo com as agruras da pandemia, continuamos espalhando por aí
o nosso tesouro da Espiritualidade Conjugal.
O Setor C, de Belém, realizou na Missa Mensal de maio (08/05), o
lançamento de mais uma Equipe: a 19C – Nossa Senhora de Nazaré,
que teve como Coordenador da Experiência Comunitária o casal Lili
e Ney, da Eq. 13C – Nossa Senhora do Sorriso.
Os casais membros foram apresentados após a Celebração e
receberam uma bênção especial. Integram a nova Equipe N. S. de
Nazaré, de Belém, os casais Andrea e Wendel, Jordana e Victor,
Juliana e Leandro, Milene e Mussi, Regina e Domingos, Tânia e Neto,
Vyllya e Ícaro e o Sacerdote Conselheiro Espiritual, Padre Tiago.

JUBILEUS!

❤ 60 anos ❤
Ina e Pingarilho
Eq. 04 Setor A - 06/05

Neste trimestre seis casais comemoram suas bodas. A todos parabéns e nossas orações para
que trilhem com fervor o caminho da santidade, na missão a que foram chamados pelo Senhor.

❤ 40 anos ❤
Graça e Carvalho
Eq. 05 Setor B – 21/05
❤ 25 anos ❤
Aline e Milton
Eq. 14 Setor B – 19/04

❤ 25 anos ❤
Creusa e Simão
Eq. 06 Setor Castanhal – 25/05
Ane e Márcio
Eq. 04 Setor S.M. Guamá – 25/05
Fátima e Adinaldo
Eq. 04 Setor Abaetetuba – 22/06

Capitão Poço
EQUIPISTAS NA FESTA DO PADROEIRO
Os equipistas de Capitão Poço estão participando
ativamente da vida da Paróquia de Santo Antônio Maria
Zaccaria. O Pároco, Padre Benedito Moura, inicialmente
convidou os integrantes da Equipe 02 – N. S. de Lourdes
para coordenarem a festa do Padroeiro, em 2019 e 2020,
mesmo com as dificuldades da pandemia. O bom resultado
levou o Pároco a convidar agora os membros da Equipe 04 –
N. S. dos Espinhos e de uma Experiência Comunitária em
andamento, para coordenarem os festejos deste e do
próximo ano. Eles aceitaram o desafio e foram apresentados
à comunidade numa missa no dia 11 de abril de 2021 (foto ao
lado).

ONDE A PESSOA SENTE-SE ACOLHIDA
O Diácono Walter Rolim é Orientador
Espiritual do Grupo G1 Belém-PA da
Comunidade Nossa Senhora da
Esperança. Ele escreveu um testemunho
sobre sua missão, para o informativo das
CNSE, do qual transcrevemos alguns trechos:
“Atendendo um chamado de Deus, utilizando o Sacerdote
Conselheiro da Região das CNSE, Cônego Roberto Cavalli, que
me convidou para ser Orientador Espiritual da Comunidade 01
das CNSE de Belém-PA, eu não tive dúvidas em dar o meu Sim a
este chamado. Como possuo a dupla sacramentalidade (Ordem
e Matrimônio) o Sim foi dado a Deus, por mim e por minha
esposa Dilma, que tem me acompanhado em todos os
momentos e atividades da Comunidade 01.”

“Fomos abençoados ao sermos escolhidos para fazer parte das
CNSE. Nos encanta atuarmos em um Movimento onde é
desenvolvido um trabalho junto as viúvas, os viúvos e as pessoas
sós, levando Deus, como o Senhor da vida para ser amado e
louvado. Levando a nossa Igreja e nossas orações e assim a
pessoa possa se sentir acolhida, inserida em grupos onde um se
preocupa com o outro, onde, definitivamente, a pessoa não se
sinta só ou isolado, ao contrário, sente-se querida e amada por
Deus e por Sua Igreja.”
“Precisamos nos reinventar, criar alternativas para que o nosso
trabalho e a nossa missão não parem”, informando que “Nos
encontramos via plataformas, diariamente, para rezarmos o
Santo Terço e eventualmente algumas vezes no mês para
formação, catequese, espiritualidade”.
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HÁ 40 ANOS, ENS
EM CASTANHAL
A semente das ENS em Castanhal foi plantada no início dos
anos 1980 pelo casal Nazaré e David Sá, ele um padre
autorizado a casar. A partir de um encontro com Terezinha e
Artemio, figura de proa do Movimento em Belém, David
começou a trabalhar por trazer para Castanhal esse
Movimento de Espiritualidade Conjugal.
A partir desse embrião e com o interesse das ENS em Belém
de expandir o Movimento no Estado surgiu, na abençoada
data de 13 de maio de 1981, a primeira Equipe de Nossa
Senhora de Castanhal, com a invocação de Nossa Senhora de
Fátima. O Casal Piloto foi Melânia e Alberto, de Belém.
Embora essa Equipe não exista mais, um dos casais
fundadores, Maria e Bonifácio, permanece equipista, na Eq.
07 – N. S. de Guadalupe.
O Movimento cresceu em Castanhal e logo se transformou
em Setor (era o Setor Pará-Nordeste) que desenvolveu uma
dinâmica expansão por toda essa região, como Salinópolis,
Capanema, etc. Hoje é o florescente Setor Castanhal, com
19 Equipes.
O evento foi celebrado em uma Santa Missa da Província
Norte, em 13/05/2021, presidida pelo SCEP, Padre Lucivaldo
C. Silva, desde Itacoatiara (AM), onde ele serve atualmente.

EXALTAR MARIA
Neste mês mariano trazemos, neste espaço de
poesia, um poema dedicado à Virgem Maria. Um
pequeno poema de rara beleza, criativa sutileza e
extrema humildade do poeta-devoto-equipista,
José Carlos, da Dinah, diante da grandeza da Santíssima
Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, nossa Mãe.

MARIA
quão grande és tu, MARIA
quão pequenino sou eu;
quisera ser um vate
para enaltecer teu nome
mas sou tão pequeno
que até tenho fome.
fome de saber...
fome de querer...
fome de exaltar teu nome...
não sei rimar, não sei escrever palavras bonitas;
esqueço meus pensamentos
e deixo apenas, falar o coração..
sou tão pequenino, tão pequenino,
que não quero escrever com maiúsculas,
deixo estas reservadas para engrandecer
teu nome - MARIA!

José Carlos, da Dinah
Eq. 04A - N. S. da Confiança

O SENHOR CHAMOU

Casais da Equipe 01 – N. S. de Fátima, com Dom Vicente Zico,
Padre Melo e alguns convidados após Missa na Matriz da
Paróquia de São José- Castanhal.

Pe. Lucivaldo celebra pelos 40 anos. E o casal Maria e Bonifácio,
membro fundador da primeira Equipe.

Mais uma edição com uma longa lista de irmãos equipistas
chamados pelo Pai e que hoje habitam em uma das moradas
que Ele tem reservadas para nós. A maioria, vítima da
devastadora peste da COVID-19. Com certeza foram
recebidos por Nossa Senhora, como filhos amados, e pelo Pe.
Caffarel, como discípulos queridos, e encaminhados a Nosso
Senhor, na Glória Celeste.
Lúcia (viúva do Gil)
Fábio, da Keyla
Em 18/04/2021
Em 22/03/2021
Eq. 05 – N. S. do Perpétuo
Eq. 02A – N. S. do Rosário
Socorro
Belém
São Miguel do Guamá
Maurício, da Rosa
Lourdes, do Ivens
Em 12/04/2021
Em 11/05/2021
Eq. 02 – N. S. do Rosário
Eq. 12A – N. S. Desatadora
Capanema
dos Nós
Graça, do Procópío
Belém
Em 14/04/2021
Eq. 03A – N. S. da Glória
Eles estão em Deus!
Belém

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Por em comum
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Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Edilene e Edson. Setores: A - Socorro e Luciano; B - Anelita e Leitão;
C - Patrícia e Jeremias; Castanhal - Dedê e Erick ; São Miguel do Guamá - Suely e Zé Maria; Capanema - Vera e Osmaldo;
Abaetetuba - Domingas e Pedro; Capitão Poço - Larissa e Antonio; Salinópolis - Oneci e Amarildo.
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