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EACRE 2022
ORAÇÃO E FORMAÇÃO PELA UNIDADE DAS ENS
187 casais, dos nove Setores da Região Norte II,
participaram do EACRE/2022, realizado em formato
virtual, por causa da pandemia, nos dias 29 e 30 de
janeiro. Ouviram a palavra dos CRs e SCEs da SuperRegião Brasil, da Província Norte e da Região Norte II.
Foram dois dias muito intensos de oração e formação,
cada um em sua casa, como vemos aí na foto: o veterano
casal Maria Helena e Sabado, CRE da Equipe 01A, a mais
antiga Equipe de Belém– este casal está fazendo 37 anos
de vida equipista! Ao final, os Casais Responsáveis de
Equipe participaram de Cerimônia em que foram
enviados em Missão.
Leia mais nas páginas 03 e 04

CARTA MENSAL:
Uma formação permanente!

Palavra do SCE
Pe. André Teles
SCE Setor B - Belém e das Equipes 06C e 12B.
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MENSAGEM DO CRR
Queridos Casais Equipistas, Paz e Bem
Nossos corações se enchem de alegria por saber que
iniciamos mais um ano equipista. Mesmo com as restrições
de proximidade devido a pandemia da COVID 19, estamos
unidos pela graça vivificante do Espírito Santo que nos anima a
continuar e sermos perseverantes em nossas atividades.
Temos certeza, que todos aguardam ansiosamente, o
momento em que poderemos voltar as nossas atividades
presenciais normalmente, no entanto, isso ainda não é
possível.
Aguardemos o tempo de Deus, pois Ele tem os melhores
planos para as nossas vidas. Como não podemos estar juntos
fisicamente, buscamos através das ferramentas virtuais que
nossas palavras e gestos cheguem a cada um de vocês. Assim,
iniciamos o nosso ano com a realização do Encontro Anual
dos Casais Responsáveis de Equipe – EACRE 2022 de forma
virtual, mas não menos caloroso e amoroso, buscando levar

até os casais que estavam do outro lado da tela todo nosso
afeto e carinho. Somos chamados a agir na família e na
sociedade, a sermos um casal cristão que faz a diferença no
Ver, no Julgar e no Agir, e que contribui assiduamente para a
evangelização daqueles que estão ao nosso lado e mesmo
daqueles mais distantes. Façamos a nossa parte, mesmo que
seja um pouco na grande
massa, mas que esse
pouco, como um
fermento, contribua
para o crescimento
espiritual de muitos.
Que Deus nos abençoe,
o Espírito Santo nos
ilumine e Nossa Senhora
interceda por nós.
Abençoado ano de 2022! Bené e Nilson - CRR Norte II

Editorial
Saudemos nossa intercessora Maria Santíssima e seu
Diviníssimo Filho, Nosso
Senhor Jesus Cristo, e o
Servo de Deus, Padre
Henri Caffarel, ao início de
um novo ano equipista.
Desde o final de janeiro o
movimento torna-se
intenso nas ENS, após uma
ligeira parada para refletir
e viver o Mistério da
Encarnação e a bênção de
um novo ano civil.
No final do ano e início do
seguinte o Movimento
realiza um grande elenco
de formações destinadas
aos novos Casais
Responsáveis de Equipe.
Nesse período tivemos o
Pré-EACRE, em todos os
Setores, como vemos na
página 06.
O destaque maior desta
edição é o EACRE/2022,
na 1ª, 3ª e 4ª páginas.
Considerando o recrudescimento da pandemia, o
evento foi, mais uma vez,
virtual, sendo realizado
para todos os Setores da
Região. Vejam quantos
equipistas participaram!
Aqui ao lado, emocionante
testemunho de um jovem
SCE, eleito de Deus para o
Sacerdócio e por Nossa
Senhora para as Equipes.
Esta edição é abençoada
com um elenco de testemunhos muito valiosos.
Não deixe de ler! São
momentos de formação,
baseados na experiência
de nossos irmãos. Não
obstante as dificuldades,
nosso Movimento cresce!
Veja uma nova Equipe em
Capitão Poço e o testemunho de Salinópolis (ambos
na pág. 05).
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Pe. André Teles
SCE Setor B - Belém e das Equipes 06C e 12B

A EXPERIÊNCIA EM SER SCE

Tenho a grata satisfação em
partilhar o sentimento de
profunda gratidão a Deus por ter
me permitido conhecer, desde a
adolescência, o Movimento das
ENS. Com a idade de dez anos eu
pensei em fazer discernimento
para ser um sacerdote. Esta
reflexão começou
concretamente quando fiz uma
experiência comunitária e vocacional junto com
os padres de minha paróquia de origem. Um
deles, Mons. Marcelino Ferreira, acompanhava
na época três Equipes como SCE e eu tinha a
oportunidade em ajudá-lo, digitando alguns
textos usados em suas reflexões para a Reunião
Mensal e acompanhando os relatos que ele fazia
da experiência de amizade com os casais

equipistas. Eles, inclusive,
passaram a me conhecer também
e fizemos amizade, sendo amigos
até hoje.
Passados 13 anos desde a minha
ordenação, sou SCE de duas
Equipes e do Setor B e posso dizer
com toda a gratidão do quanto
esta missão faz bem ao meu
sacerdócio e a minha vida
humana, pois, confirmo em primeira pessoa
tudo o que conheci há alguns anos, ou seja, uma
verdadeira comunidade de cristãos que vivem
em comum a fé e a confiança em ajudarmos uns
aos outros na vocação específica de cada um.
Garanto que posso até ajudá-los como
sacerdote, mas, afirmo o quanto eles me
ajudam como verdadeiros cristãos e amigos.

TESTEMUNHO
PCE: REGRA DE VIDA
Com uma caminhada equipista de quatro
décadas e de 58 anos de um feliz matrimônio,
podemos transmitir aos irmãos que este PCE,
como os demais, é muito importante para
nossa caminhada. Exemplo: quando
colocamos como progresso proposto, que
teríamos de efetuar os PCEs diariamente, os
dois juntos, logo de manhã cedo. Com
determinação e força de vontade, com ajuda
de Nossa Senhora, vencemos esse propósito
que passou a ser usado todos os dias.
Estabelecemos também o diálogo, como
regra de vida, para sermos benevolentes um
com o outro, evitando conflitos e desgastes
entre os cônjuges. Ao longo dos anos fomos
amadurecendo e as Regras de Vida tornaramse uma presença constante para o
atingimento dos nossos propósitos. A Regra
de Vida pode ser pessoal ou do casal,
concentrando seus esforços a fim de melhor
seguir sua direção de crescimento e
responder com alegria ao chamado de amor

que Deus lhe dirige. O êxito da Regra de Vida
do casal ou de um equipista, pode servir de
incentivo/motivo para outro equipista/casal
da sua Equipe superar um obstáculo que
esteja enfrentado, igual ou similar. Achamos
interessante abordar esses sucessos por
ocasião da "Partilha dos PCEs", que
certamente ajuda no crescimento da Equipe.
A Regra de Vida não deve simplesmente visar
o progresso individual, mas também cuidar
de melhorar a vida do casal, a vida familiar e a
vida em sociedade. Pedimos a Deus que
abençoe nossas
famílias e que
vivamos em paz
com nossos
cônjuges. Aleluia.

Jacy e Eduardo
Equipe 03C – N. S. de Lourdes - Belém

A VOLTA DOS RETIROS

Devido à pandemia, no ano passado foi
realizado apenas um Retiro de Casais, na
Região Norte II, pelos Setores de Belém,
de forma experimental. Foi no final do ano,
26 a 28/11, na Casa de Retiros Monte
Tabor, orientado pelo Pe. Isaias, SCE da
Região Norte II e da Equipe 13B, com a
participação de 26 casais. Esperamos que
este ano os Retiros voltem a acontecer.
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CASAIS CRISTÃOS NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE
O EACRE – Encontro Anual de Casais Responsáveis de CREs nestes dois dias, vai ser levado a cada uma das Equipes,
Equipe, realizado ao início de cada ano, é um dos eventos especialmente nos encontros Pós-EACRE, liderados pelos
mais importantes do Movimento de Espiritualidade Conjugal Casais Ligação.
Equipes de Nossa Senhora. Nele se encontram todos os
Responsáveis das Equipes de uma Região ou Setor, para um
momento de formação e informação sobre o Casal Cristão na
família e na sociedade.
No 34º EACRE da Região Norte II, realizado nos dias 29 e 30
de janeiro, em formato virtual, desde Belém, os 187 casais
inscritos, dos nove Setores (abaixo, os CRSs e os seus SCEs),
receberam as Orientações para o Ano; conheceram o Tema
de Estudo e o PCE do Ano; ouviram explicações sobre a
Campanha da Fraternidade-2022 e o Ano Amoris Laetitia.
Além das celebrações da Santa Eucaristia e de palestras, são
realizadas reuniões de grupos de reflexão, plenárias em que
os participantes apresentam perguntas aos responsáveis da
Província e da Região, e reuniões dos diversos Setores – tudo
online, conforme as fotos a seguir.
Da esquerda para a direita, o Casal Regional, Bené e Nilson; o SCE
Este EACRE teve a participação especial do Casal da Região, Padre Isaias; o SCE da Província, Padre Lucivaldo; e o
Responsável da Super-Região Brasil, Lu e Nelson, que Casal Provincial Edna e Sebastião
apresentou as Orientações para o Ano; e do SCE da Super
Região, D. Moacir Arantes, que fez uma palestra
interrelacionando a Carta Apostólica Amoris Laetitia do Papa
Francisco e o carisma das ENS.
O EACRE é um importantíssimo instrumento da unidade
deste Movimento, onde a Palavra de Deus e a imagem e a
obra do Servo de Deus Padre Henri Caffarel, sob a inspiração
do Espírito Santo, resplandecem sobre os casais
participantes, cada um acompanhado pelo olhar carinhoso de
Nossa Senhora, conforme a invocação de sua Equipe de Base.
Este encontro faz parte da formação dos Casais Responsáveis
de Equipe (CRE). Agora, o conhecimento adquirido pelos
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Os dois dias do EACRE/2022 foram iniciados com a celebração da Santa Missa
(fotos ao lado), seguidos de palestras, testemunhos e plenárias.
Os casais participantes foram divididos em 18 Grupos de Reflexão, que tiveram
duas reuniões, além de interagirem por meio de um chat. Também os SCEs e AEs
tiveram um encontro (foto abaixo). Os CREs, CLs e CPs de cada Setor tiveram
uma reunião com seu Casal Responsável de Setor, conforme fotos indicadas
abaixo.

Acima: Missa de Domingo, Pe. Lucivaldo
Abaixo: Missa de Sábado, Pe. Isaias

Salinópolis

Capanema
Capitão Poço

Abaetetuba

S. Miguel do
Guamá

C - Belém

Castanhal

B - Belém

A - Belém

REUNIÕES VIRTUAIS DOS SETORES
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FALA O SETOR SALINÓPOLIS
Gratidão Senhor, essa é a palavra
primordial, para o Setor Salinópolis, que
completou um ano de existência,
iniciada em plena pandemia. Termos
que seguir os protocolos sanitários foi
um desafio, mas o momento era de
respeito à vida, cuidando de todos e
mantendo o contato Espiritual,
fortalecendo a igreja doméstica.
Vamos tentando coordenar a missão de
Setor e conciliar família, trabalho – mas
Deus fez o chamado para nós do jeito
que somos, “ocupados assim mesmo",
porque Ele realmente nos auxilia em
tudo. Nosso Movimento, além de
exigente, nos oferece um crescimento
Espiritual em conjugalidade.
O Setor Salinópolis, com todo esse

período de limitações caminhou; temos
sim carência de Sacerdotes e
Acompanhantes Espirituais;
procuramos viver em colegialidade,
pois sabemos que o Setor é uma
comunidade de Equipes e precisa
caminhar em conjunto. Assim vamos
seguindo na estrutura que temos:
Missas, Adorações e outros momentos
de grande importância, nos fazendo
crescer em formação cristã, mantendo
viva a chama, casais animados buscando
a santificação.
Nosso Setor Salinópolis é
espiritualmente ativo, sempre
difundindo os documentos, diante da
riqueza imensurável para a formação
dos casais. Acreditamos e desejamos

um ótimo crescimento para que
possamos logo mais colher os frutos já
plantados em nossa comunidade.
Sempre procuramos trilhar os
caminhos juntos, aprender juntos. Por
essa razão abraçamos e acolhemos
todos os casais dizendo sempre: "Eisnos aqui Senhor, ajuda-nos a guiar este
barco na
Missão”.
Sozinhos
não dá. Só
dá com...
Paz e Bem.
Magnificat!
Oneci e Amarildo
CRS - Salinópolis

TESTEMUNHO
5

Há três anos fazemos parte das ENS,
somos da Equipe que tem como
Padroeira Nossa Senhora da
Anunciação. Por ação do Espírito Santo,
fomos escolhidos pela nossa Equipe de
Base, para sermos o Casal Responsável
de Equipe – ficamos preocupados e com
medo, mas demos o nosso sim. Logo
recebemos o convite para
participarmos do EACRE e ficamos na
expectativa em relação às orientações
para realizarmos nossa missão de CRE.
Já na Celebração Eucarística, Jesus fala
conosco, “Por que sois tão medrosos?
Ainda não tendes fé?” (Mc 4,40) e na

NOSSO PRIMEIRO EACRE
Homilia Pe. Isaias acrescenta para nós:
“é preciso ter Jesus em nossa vida,
recorrer a Ele na tribulação e confiar: é
Ele que conduz”. Na exposição das
orientações para 2022, o casal Lu e
Nelson, fala do direcionamento da
formação “Não tenham medo,
saiamos”, e das três atitudes que
devemos buscar: Ir ao Essencial,
Renovar-se e Envolver-se, não devemos
ficar na nossa zona de conforto, correr
riscos e ajudar os irmãos a saciar-se na
fé, “Dai vós mesmos de comer (Mt 14,
16)”. A magnifica troca de experiências
dos Grupos de Reflexão, o pôr em

comum o dom de Deus. Saímos
saciados e renovados de esperança e
fortalecidos na fé, bálsamo para nossos
medos.

Graça e Alberto
Eq. 43 – N. S. da Anunciação
Setor Abaetetuba - Tucuruí

NOVA EQUIPE EM
CAPITÃO POÇO
O Setor Capitão Poço tem uma nova Equipe desde o final do ano passado. É a
Equipe 07 – N. S. Aparecida, que teve seu lançamento em 07 de novembro de 2021.
São mais sete casais que chegam ao nosso Movimento para conhecerem o carisma
da Espiritualidade Conjugal, que nos foi legado pelo Padre Caffarel e aqueles
primeiros casais.
Formam a nova Equipe estes casais: Alciane e Rafael, Eutália e Cleiton, Jamily e
Fagner, Leiliane e Felipe, Nayane e Thiago, Sabrina e Marcos Antônio, Silvana e
Pedrinho.
Os novos equipistas de Capitão Poço vão conhecer a grandiosidade das Equipes de
Nossa Senhora durante a formação “Pilotagem”, conduzida pelo casal Jovem e
Pedro, que pertence à Equipe 01 – Nossa Senhora das Graças, deste Setor.
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PREPARANDO PARA
O EACRE
em Capitão Poço (4) teve lugar em 09/01, no Centro Social da

O Pré-EACRE é um momento de formação dirigido aos novos
Casais Responsáveis de Equipe, escolhidos a cada ano, com o
intuito de formá-los e informá-los acerca de sua missão,
realizado logo após a posse dos CREs. Transmite orientações
sobre a relação Setor – Equipes – Ligação, esclarecendo dúvidas
sobre a estrutura e a mística do Movimento, animando e
propiciando a unidade. É uma excelente oportunidade de
motivar os CREs para o EACRE – Encontro Anual de Casais
Responsáveis de Equipe, que acontece no início do ano seguinte
– conforme “Manual da Formação”, edição 2020, pág. 15.
Em Belém (1) foi realizado no dia 11/12, reunindo 43 casais dos
Setores A, B e C, no salão da Capela de Lourdes; em Castanhal
(2) foi em 16/01 e teve a participação de 28 casais; em S. Miguel
do Guamá (3) o Pré-EACRE foi em 05/01, reunindo 19 casais;
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Comunidade Santa Rita de Cássia, presentes 11 casais; em
Capanema (5) o Pré-EACRE aconteceu em 22/01, com a
participação de 14 casais; em Abaetetuba (6) foi nos dias 06 e
07/01, no Auditório do Colégio São Francisco Xavier,
participando 27 casais; o Pré-EACRE de Salinópolis, que
também incluiu
as Equipes de
Tucuruí (Setor
Abaetetuba),
foi realizado
em 25 e 26/01,
reunindo sete
casais.

1

3

4

5

6

TESTEMUNHO
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NOSSA PRIMEIRA INTEREQUIPES

Após oito meses de ingresso nas Equipes de Nossa Senhora,
participamos da nossa primeira Reunião Interequipes 2022,
foi um momento gratificante de partilha, nos levando a
refletir que Cristo sempre estará conosco em nossa igreja
doméstica, fortalecendo a vida conjugal e em família.
Acreditamos que foi muito importante a convivência com
casais de diferentes Equipes, possibilitando a aproximação
fraterna e de partilha de nossas experiências no
desenvolvimento dos Pontos Concretos de Esforço e das
mudanças ocorridas nas vidas conjugais e familiares. Em
nossa opinião, a Interequipes, constituiu-se em um momento
de aproximação e reflexão para a espiritualidade conjugal,
bem como uma celebração pela reaproximação do contato
pessoal, com os devidos cuidados sanitários, diante dos

inúmeros encontros virtuais, em virtude da pandemia do
novo coronavírus. A nossa participação na primeira Reunião
Interequipes, foi uma
experiência maravilhosa e já
imaginamos, quanto será
ainda mais maravilhoso,
nossas impressões sobre o
Retiro Anual.

Rosa e Roberto
Eq. 05 – N. S. do Perpétuo Socorro
Setor S. Miguel do Guamá

UM CAMINHO PARA
A SANTIDADE
Formação s Informação
Testemunhos s História
A Carta Mensal pode ser lida impressa, online ou ouvida.
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ENS EM FOCO
Eq. 03 – N. S. da Glória – Setor A - Belém
Esta Equipe foi lançada como ENS 15-A, N. S. da Glória, e a
partir de 01/11/2013 passou a ser chamada ENS 03-A. O
lançamento ocorreu em 18/09/1985, tendo como Piloto o
casal Rita e Sérgio. Mariazinha e Miguel eram o CRS, sendo o
primeiro CL Maria Helena e Ubirajara. Mons. Marcelino, que
na época do lançamento era Reitor do Seminário S. Pio X,
acompanha Equipe desde a fundação até os dias atuais. O
primeiro CRE foi Graça e Procópio, cujo discernimento foi
realizado em 1987. A escolha da invocação da imagem da
Equipe foi realizada pelos próprios casais, após o CP
apresentar uma relação de nomes. Uma curiosidade: a
imagem foi presenteada pelo SCE, quando todos os
membros da Equipe, responderam o Tema de Estudo pela
primeira vez.
A primeira formação da Equipe constava dos seguintes
casais: Arlete e Lahire, Dirce e Mourão, Graça e Procópio,
Marisa e Omar, Carol e Bastos, Paula e Bezerra, Fátima e
Fernando, Luiza e Milton.
Ao longo do tempo, alguns casais deixaram a Equipe, por
motivos particulares, falecimentos e outros.
Todos os membros da Equipe assumiram missões no
Movimento. O SCE: acompanhou três Equipes (hoje tem

TESTEMUNHO

somente duas), SCEP, SCER e SCES. Casais: CRP, CRR, CRS,
CL, CP, Coord. de Exp. Comunitária, Coord. da Equipe de
Formação Permanente, Equipe de Formação de EEN, Casal
Expansão, Informação, Liturgia.
Atual composição da ENS 03-A: Mons. Marcelino, Arlete
(do Lahire), Dirce e Mourão, Fátima e Canejo (1996),
Marisa e Omar, Maria José (do Roberto) (1996), Procópio
(da Graça).
Com muita alegria registramos a presença de um
sacerdote, filho do casal Maria José e Roberto, que hoje é
SCE das ENS, o Cônego Roberto Emílio Cavalli Jr., Cura da
Sé em Belém, fruto de vocação nascida dentro de uma
família equipista.

CARTA MENSAL

FORMAÇÃO PERMANENTE
De tantos instrumentos que as ENS têm a nos oferecer como
fonte de informação, evangelização e formação a Carta
Mensal é mais um.
Em todas as reuniões da nossa Equipe 08, N. S. das Dores,
falamos sobre a leitura da CM, sobre a consulta nos sites
local, regional, nacional e internacional, pois os consideramos
como fonte de formação permanente. Já falamos que nos
tornamos “chatos”, de tanto que falamos sobre a leitura da
CM e perguntamos se os irmãos receberam e leram a CM,
pedimos que façam comentários na reunião acerca do que
leram. Em nosso grupo de WhatsApp criamos a formação
permanente de nossa Equipe onde postamos assuntos que
estão na CM e nos sites. Nossa intenção é que todos os
membros de nossa Equipe tenham um conhecimento

atualizado do Movimento, em nível nacional e mundial, para
que todos possam falar com propriedade sobre as ENS a
outros casais que não pertençam ao Movimento.
Só para deixar uma mensagem a quem ler este artigo, não
deixem de ler na CM 545,
pág. 11, de fevereiro e
março 2022, o artigo que
fala de “Vocação e Missão
dos casais das ENS –
Chamados e enviados”.
Lucia e Jairo
Equipe 08 – N. S. das Dores – Setor Castanhal

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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ACOLHIMENTO!

JUBILEUS!
Neste trimestre duas Equipes de nossa Região Norte II
celebram seus Jubileus de 25 anos de lançamento. São 25 anos
vivendo a Espiritualidade Conjugal, a caminho da santidade em
casal!

❤ 25 anos ❤
Equipe 09 – N. S. do Sim
Setor C - Belém – 01/03

Equipe 07 – N. S. de Guadalupe
Setor Castanhal – 01/03

CNSE

ORAÇÃO, ESPERANÇA E
EUCARISTIA
O Ponto de Unidade estabelecido pela Coordenação
Nacional das Comunidades Nossa Senhora da Esperança
para o ano de 2022 é Oração, Esperança e Eucaristia:
Renovando nossa esperança através da oração e
fortalecidos pela eucaristia.
Nossa missão/desafio, após um ano difícil e sofrido como
foi o de 2021, será utilizar o Ponto de Unidade como apoio
na renovação da esperança de um ano de 2022 frutuoso. E
sempre nos alimentar da Eucaristia e da Palavra de Deus,
onde seremos fortalecidos na fé para caminharmos mais
próximos a Ele e conduzirmos nossas comunidades a bem
compreender o sentido de amar o seu irmão, como
Comunidade e como Movimento. Que este desafio, com a
intercessão da Virgem da Esperança, produza abundantes
frutos no nosso Movimento e
na vida de cada membro das
Comunidades e que sejamos
“sal e luz” por onde
caminharmos.
Gina e Laércio
CNSE - Casal
Coordenador Regional
Gina e Laércio, Equipe 01 do Setor C/Belém assumiu a missão de
Casal Coordenador Regional das Comunidades Nossa Senhora
da Esperança (CNSE). “O Espírito Santo nos conduzirá para
cumprirmos o carisma e a espiritualidade do Movimento,
durante os próximos quatro anos, fazendo-o florescer ainda
mais”, afirma o casal.

Nosso casal equipista-poeta vem do Setor Capitão Poço e
louva a virtude do acolhimento, tão preciosa para o Pe.
Caffarel e tão bem exemplificada pelo Pe. Lucivaldo, SCE
da Província Norte, no recente EACRE: “É melhor abrigar
do que brigar”!

SONETO PARA UM CASAL ACOLHEDOR
Como casal equipista que sou, ou
Por mais difícil que seja a missão
Buscá-lo num sorriso de quem amou
Quanta misericórdia e compaixão.
A caridade que chega ao nosso lar
Quando o meu próximo vem até mim
O melhor caminho é acolhê-lo e orar
No lugar mais lindo, o meu jardim.
Do meu, do nosso coração a brotar
A paz como luz e achar o amor
Pra morar e semear sem parar.
As sementes que alimenta e se vão
Pra morrer e não sentir tanta dor
Mas, que cura e sacia a fome do irmão.

Sandra e Zeca
Eq. 03 – N. S. Mãe da Divina Providência
Setor Capitão Poço

NA CASA DO PAI
No finalzinho do ano passado o Senhor recebeu em sua
Casa Celestial dois irmãos equipistas de nossa Região, dos
Setores Abaetetuba e Castanhal. Vivem agora na morada
que o Pai lhes destinou e para as quais se prepararam na
vivência do Carisma das ENS, que nos ensina a buscar
Cristo, pela intercessão de Sua Mãe Santíssima, de acordo
com a invocação em cada Equipe de Base.
Em 23/12/2021 seguiu para a Casa do Pai o
Caracol, da Márcia
Equipe 03 - N. S. da Conceição, Abaetetuba
E no dia 29/12/2021 o Senhor recebeu o
Naldo, da Lene
Equipe 16 - N. S. de Nazaré, Castanhal

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Por em comum

Movimento de Espiritualidade Conjugal - Província Norte - Região Norte II
www.ensnorte2.com.br
Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Bené e Nilson. Setores: A - Socorro e Luciano; B - Anelita e Leitão;
C - Patrícia e Jeremias; Castanhal - Ana e Nildo; São Miguel do Guamá - Suely e Zé Maria; Capanema - Vera e Osmaldo;
Abaetetuba - Maria José e Júlio; Capitão Poço - Larissa e Antonio; Salinópolis - Oneci e Amarildo.
Por em comum – Informativo da Região Norte II – Casal Responsável: Rita e Fernando
Jornalista Responsável: Fernando Jares Martins (Registro MTb Nº1052)

