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FORMAÇÃO
PARA OS NOVOS RESPONSÁVEIS
Casais que assumiram recentemente as missões de CRR e CRS participaram do Encontro
Nacional de Novos Responsáveis, em SP. Veja na pág. 04

Participantes da Província Norte com o CRP, Edna e Sebastião, o CR-SRB, Lu e Nelson e Dom Moacir, SCE-SRB.

MULTIPLICAÇÃO
A EXPANSÃO DAS ENS NA AMAZÔNIA
Regiões e Setores da Província Norte estão sendo multiplicados. Agora serão cinco Regiões,
como explica o CRP-Norte, Edna e Sebastião, na pág. 03.

MÃES DO ANO
Homenagem a todas as mães!

Palavra do SCE
Pe. Edmir José da Silva
SCE Setor C - Belém e da Equipe 05C
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MENSAGEM DO CRR
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outros eventos que julgamos essencialmente necessários
Queridos Casais Equipistas, Paz e Bem!
para a dinâmica do Movimento.
Envolvidos pela alegria e na vivência do Tema de Estudo deste
Com a Igreja, vivenciamos o tempo pascal e, logo em seguida,
ano, queremos ser Casal Cristão: Fermento Renovador na
o mês mariano com toda a sua riqueza espiritual. Isto, com
família e na sociedade. Muitas coisas aconteceram e estão
certeza, nos serve de base para os passos que temos a seguir
acontecendo em nossa Província Norte e Região Norte II. O
em nossa Região Norte II. Acreditamos que é vontade de
Deus que nos chamou é o mesmo que nos conduz e por isso
Deus que cada casal entre em oração para o
exige de nós um maior amor pela missão.
discernimento e escolha dos novos Casais
Enfim, voltamos a nos reunir
de Setores e Região Norte V que estão por
presencialmente e isto nos causou uma
v i r. I n f o r m a m o s a t o d o s q u e
grande alegria por podermos estar mais
multiplicaremos o Setor “A” de Belém e o
próximos de quem nós amamos. Nos
Setor Castanhal. Também a Região Norte II
despedimos de alguns irmãos e irmãs que
participará da multiplicação das Regiões da
partiram para a Casa do Senhor, porém, a
Província Norte.
certeza da Ressurreição nos conforta e nos
Tudo isto é a graça divina que nos ampara,
faz prosseguir. Retomamos os Retiros
Espirituais, Formações, Missa mensal e Bené e Nilson - CRR Norte II mantendo-nos unidos na fé e na oração.

Editorial

MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Pe. Edmir José da Silva
SCE Setor C - Belém e da Equipe 05C.

OS SINAIS DE SALVAÇÃO DO RESSUSCITADO
Cristo ressuscitou! Ele vive para além da
morte. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos:
"Não temas! Eu sou o Primeiro e o Último, o
Vivente; estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves
da Morte e do Hades" (Apocalipse 1,18).
Com essas palavras começamos um novo
tempo, marcado pela alegria profunda de
nossos corações. O canto do Aleluia, que
ressoa repetidamente na liturgia, manifesta o
júbilo deste período. Trata se de uma nova
criação, um novo caminhar, agora com o
coração ardente de amor e entendimento
(discípulos de Emaús em Lucas 24,32).
O tempo pascal, coração da Igreja, anima-nos
para ver os sinais do Ressuscitado
no meio de nós. Dentre tantos sinais
d'Ele, destacam-se os sete
Sacramentos. Em cada um deles
podemos beber desta fonte
inesgotável de seu amor pela Igreja.
Esta Igreja, povo a caminhar, faz
ressurgir uma criatura nova através
do batismo, confirma-o na missão

(Crisma); torna-o participante do mesmo
dinamismo pascal em cada missa, em cada
encontro em torno da Palavra e da Eucaristia.
Mais ainda, ela apresenta no mistério das
núpcias do Cordeiro o seu amor de Esposo
(Matrimônio). Ele é fiel e dá sua vida pelos que
ama.
O matrimônio é um sinal de salvação não só
para os cônjuges, mas para os seus filhos e
para o mundo: "Um pouco de fermento
fermenta toda a massa" (Gálatas 5,9). É sinal
da presença do Ressuscitado no meio das
famílias, pois foi graças a uma família de
Nazaré da Galileia que o Pai O enviou.
O casal cristão é fermento renovador na
família e na sociedade. Só pela força
de famílias discípulas, renovadas pela
alegria pascal, é que o mundo terá
acesso à salvação. O casal cristão teve
um encontro e um "caminho
percorrido juntos”, na descoberta do
Cristo Ressuscitado (Sínodo para as
famílias, 2015). Sejamos, pois, sinais
do Ressuscitado hoje!

TESTEMUNHO
PCE: RETIRO

CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO
Durante dois anos de pandemia
participamos, em nossas igrejas domésticas,
da Espiritualidade no Lar, indicada pelo nosso
Setor Abaetetuba.
Que maravilha foi vivenciar em março deste
ano um Retiro em um tempo propicio, a
Quaresma. Com a ajuda de nosso orientador,
Pe. André Telles, refletimos o nosso processo
de conversão o qual deve ser uma mudança
de atitude que devemos levar a sério, pois
parte do princípio do nosso Amor a Deus que
se manifesta de forma espontânea e simples
que nos leva ao caminho da santidade.
Para realizarmos esse caminho passamos por
diversas circunstâncias e percalços da vida
que, muitas vezes, requer de nós o exercício
da paciência, abnegação, docilidade, amizade
e muita oração. Através da Escuta e
Meditação da Palavra e os demais PCEs, com
a força do Espírito Santo, que nos impulsiona
e conduz ao compromisso de escutar a Deus
e aos outros. É fundamental vivermos a

fidelidade cristã, ter consciência dos valores
cristãos diante dos desafios que a sociedade
nos apresenta, é necessário ter habilidade
para discernir entre o Bem e o Mal e assim
progrediremos na busca de ser um casal
cristão. São Paulo nos afirma a bondade de
Deus, nos leva a conversão!
Esforcemo-nos para vivenciar plenamente os
Retiros em nossos Setores! Que Maravilhas o
Senhor fez conosco!
O casal com o Padre André.

A marca mais significativa
desta edição do informativo
“Pôr em Comum” é a alegre
e ansiada volta dos encontros presenciais nas Equipes
de Nossa Senhora. É certo
que a pandemia ainda não
acabou, muitos ainda
sofrem com ela e por causa
dela mas, com o fervor de
nossas orações, o sucesso
da vacinação reduziu
enormemente a contaminação e, com os cuidados
recomendados pela ciência,
vamos vencendo essa peste
de nossos dias.
No ano em que se comemora os 50 anos da primeira
Equipe na Amazônia (em
Manaus) a nossa Província
Norte dá um passo grande
na sua expansão, com a
multiplicação de Regiões e
Setores. Veja na pág. 03.
As ENS, na sua caminhada
constante para Cristo,
realizam muitos eventos
religiosos, para aumentar
nosso fervor evangélico e
amor a Deus. Na pág. 07
você saberá de lindos
m o m e n t o s d e
Espiritualidade equipista,
inclusive a volta dos Retiros.
A Formação, um dos
tesouros das ENS é intensamente praticada pelos
equipistas e nesta edição
temos diversas manifestações, como nas págs. 04, 06
e 09.
Viva a Mãezinha do Céu!
Este mês de maio é propício
a manifestarmos, com mais
intensidade, nosso amor à
Santíssima Virgem, a
Mãezinha do Céu, e às
Mãezinhas da terra, como
você vê nas págs. 06 e 07.
Que a Mãezinha do Céu nos
abençoe a todos e interceda
por nós e nossas famílias.

Domingas e Pedro
Equipe 01 – N. S. da Apresentação
Setor Abaetetuba
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EXPANSÃO COMEMORA O JUBILEU
“Eu vos conclamo a empreender, a levar avante, uma ação
sistemática, organizada – fundar uma equipe em todos os pontos
principais do Brasil, lançar sobre vossa Pátria uma imensa rede
de que as equipes sejam nós”.
(Equipes de Nossa Senhora no Brasil – Ensaio sobre seu histórico, página 57)
No ano em que festejamos o Jubileu de Ouro, os 50 anos da
primeira ENS no Norte do Brasil, no vasto rincão amazônico.
Motivados pela conclamação de nosso fundador, Pe. Henri
Caffarel, nos dias 01, 02 e 03 de abril deste ano, por ocasião
da reunião da Super-Região Brasil, a Província Norte,
apresentou e foi aprovado o projeto de multiplicação das
Regiões Norte I - CRR Concinha e Gláucio (Oito Setores) e
Norte II - CRR Bené e Nilson (Nove Setores), surgindo as
Regiões Norte IV e Norte V. A multiplicação demandada pela
Província tem como principal objetivo o planejamento para
futuras expansões nessas Regiões. Outros objetivos: encurtar
as distâncias entre Região e Setores, espalhados pela
imensidão amazônica. As Regiões menores deixarão os
regionais mais próximos dos Setores e suas realidades.

Paralelamente à multiplicação das Regiões serão
multiplicados os Setores C e D, Manaus, Norte I; e Setor A
Belém e Castanhal, Norte II.
Estas multiplicações devem ser comemoradas como um
avanço, um passo importante para o futuro do nosso
Movimento nesta Província, como fruto colhido graças aos
esforços de casais missionários, de ontem, desde 1972, e de
hoje, que deram (e dão) sim ao Movimento e às missões a que
foram chamados.

Edna e Sebastião
Casal Responsável da Província Norte

MULTIPLICAÇÃO NA REGIÃO NORTE II
A Região Norte II será multiplicada, com o
lançamento da Região Norte V. Atualmente a
Norte II congrega nove Setores: A, B, e C, em
Belém, Castanhal, São Miguel do Guamá,
Capanema, Abaetetuba, Capitão Poço e
Salinópolis.
Região Norte III Região Norte II
Dois desses Setores serão também multiplicados,
Santarém A e B Belém A, B, C, D
Região Norte I
Abaetetuba
Juruti
sendo o Setor A, de Belém, com o surgimento do
Manaus C, D e E Região Norte IV (Oriximiná)
(Tucuruí)
Setor D; será também multiplicado o Setor
Manaus A, B e F
Itacoatiara
Região Norte V
Maués
Boa Vista
Castanhal, que envolve ainda a cidade de S.
Castanhal A e B
Parintins
ED Porto Velho
Francisco do Pará, resultando no surgimento dos
(S. Fco. do Pará)
São Miguel do Guamá
novos Setores A e B de Castanhal.
Capanema
No novo formato a Região Norte II ficará com os
Capitão Poço
4
Salinópolis
Setores A, B, C e D de Belém, e o Setor
Abaetetuba, que envolve essa cidade e Tucuruí.
A nova Região Norte V será constituída pelos
Nova distribuição da
Setores A e B de Castanhal, São Miguel do
Província Norte
Guamá, Capanema, Capitão Poço e Salinópolis.
Este processo na Província Norte inclui dois
novos Setores em Manaus e uma nova Região naquela área. A atual Região Norte I será composta dos Setores C, D e E de
Manaus, Boa Vista, Itacoatiara e três Equipes Distantes, em Porto Velho. A nova Região Norte IV será formada pelos Setores
A, B e F de Manaus, Parintins e Maués.

DISCERNIMENTOS
Já foram realizadas as Reuniões
que iniciam o Discernimento para
escolher os Casais Responsáveis
dos novos Setores Belém D (à
esquerda) e Castanhal B (à direita).
A Cerimônia, conduzida pelo SCE do Setor, é realizada durante uma Adoração
ao Santíssimo. Os Casais Responsáveis das Equipes e a Equipe do Setor a ser
multiplicado apontam os casais que se encontram em melhor condição para
assumir a Missão. Para a nova Região Norte V o Discernimento inicia no final de
maio.
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“NUNCA DEIXEIS DE VOS FORMAR”
Essa frase do Pe. Caffarel (dita em visita ao Brasil,
1957) foi o Tema do ENNR – Encontro Nacional para
Novos Responsáveis, realizado de 22 a 24/05, em
Itaici, São Paulo, reunindo os Casais Responsáveis de
Setor e Região, em início de missão, das nove
Províncias, de todo o Brasil.
A intensa atividade de formação seguiu o Lema
“Aplica teu coração ao ensino e teus ouvidos às
palavras que trazem conhecimento.” (Provérbios 23,
12).
Foram apresentados assuntos como: O Espírito de
Serviço; Estrutura e Reponsabilidade; Serviços em Colegialidade; Formação Inicial; Tesouraria e Secretaria; Comunicação;
Intercessores; Causa de Canonização do Pe. Caffarel; A Missão dos SCE/AE; Carta Mensal.
A Região Norte II esteve representada pelo Casal Responsável da Região, Bené e Nilson e pelo Casal Responsável do Setor
Castanhal, Ana e Nildo. O Casal Responsável do Setor Abaetetuba, Maria José e Júlio, também em início de missão, não pode
comparecer.

Os dois casais representantes da Norte II, Ana e Nildo e Bené e
Nilson, com o Casal Responsável da Província Norte,
Edna e Sebastião.

A alegria do reencontro e de uma nova Formação marcava
a chegada de cada grupo a São Paulo. Nossos representantes
chegando.

Bené e Nilson – CRR Norte II

Ana e Nildo – CRS Castanhal

“Uma consagração à grandeza e à unidade do Movimento”,
diz o casal Bené e Nilson, Responsável da Região Norte II
sobre o ENNR-2022. “Éramos 170 casais de todas as
Províncias, casais que assumiram a missão mais
recentemente.”
O casal destaca que “ouvir Casais Provinciais e Casais Apoio,
com muita dedicação, nos explicar os diversos aspectos das
atividades nas ENS é sempre bom, sempre acrescenta
conhecimento, como por exemplo a palestra de Lu e Nelson
(CR-SRB) sobre as condições de expansão de nossa estrutura,
mas com muita responsabilidade – crescer com
responsabilidade, como nos disse o Pe. Caffarel.”
A riqueza de formação que nos oferece o Movimento é
também foco de Bené e Nilson, citando livros e manuais, a
Carta Mensal, as plataformas digitais, com excelentes cursos,
o site nacional e as mídias sociais (Facebook e Instagram) com
notícias da atualidade e vitalidade do Movimento.

Casal Responsável pelo Setor Castanhal, Ana e Nildo
considera que “foi algo indispensável para os Casais
Responsáveis, “especialmente os que estamos começando
a missão, com informações preciosas, especialmente nesta
época pós-pandemia, quando muitos equipistas precisam
de animação em virtude da falta de entusiasmo na volta à
normalidade. O ENNR foi importante neste momento, por
estarmos todos juntos, buscando encontrar caminhos.”
O casal dá destaque especial para as celebrações
conduzidas por Dom Moacir (SCE da Super-Região),
“trazendo a mensagem dos Evangelhos de cada dia para a
nossa vivência, animando, entusiasmando-nos a superar
este estágio, e passar isso às Equipes.”
Também registra o empenho da organização para a
realização de tantas tarefas e tanta gente. “Os 19 Grupos de
Reflexão foram perfeitos, sendo cada participante de uma
Região diferente, de pontos diversos do Brasil”.
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FALA O SETOR A (BELÉM)
EMAÚS: UM CAMINHO DE SANTIDADE
E o que é o caminho de Emaús? É
a p r e n d e r a v e r. O i m p a c t o d a
Ressurreição de Cristo em nós. Os dois
discípulos de Emaús, não têm nome
porque somos nós. Eles já estão fora de
Jerusalém, e vão apenas com a sua
história de uma desilusão, a nossa
história. Andamos assim, com os olhos
colados aos sapatos, nas prioridades e
não vemos a grandeza, o milagre da
vida. E aparece O terceiro, que caminha
com eles. Nós precisamos de uma
Palavra para fazer o caminho. Por isso,
estamos aqui, a Escutar a Palavra que
nos guia e nos faz Meditar. E Jesus

começa por perguntar e dá tempo a que
cada um diga porque os seus olhos
estão fechados. Há um tempo no ver, na
nova visão Pascal. Mas, há um processo,
há um construir por esta escuta que eu
faço, depois de me sentir escutado. Ele
sabe o que é que eu trago dentro de
mim.
Assim, é o Dever de Sentar-se. Nós não
estamos sós, porque Ele vem caminhar
conosco e assim a transformação é
capaz de acontecer, é a Regra de Vida.
Mas os discípulos dizem: Senhor, já é
tarde, fica conosco. E Jesus, num gesto
de amor diz: Eu fico convosco. Esta

oração, este grito que tantas vezes
fazemos. E Ele Se senta à nossa mesa,
no cotidiano da nossa vida, no ordinário
daquilo que somos e assim acontece a
Oração Conjugal.

Socorro e Luciano
CRS - Setor A

TESTEMUNHO
5

Certa noite, na saída da escola, fomos
convidados pelo casal Luka e Bak a
participar do projeto Crescer no Amor. Já
morávamos juntos há 26 anos, tínhamos
nossos filhos, Rafael, Miriam e Mateus.
Para nós o convite veio num momento
especial, quando mais estávamos
precisando de Deus em nossas vidas.
Fomos acompanhados por Madalena e
Lourival, que foram verdadeiros monges
em nossas vidas. Em cada reunião os
testemunhos partilhados foram
magníficos, fomos nos envolvendo e
sentindo a mudança em nós, que veio nos
resgatar e viver ponto positivo que nos
aproximava de Deus, descobrindo valores

CRESCER NO AMOR
que homem e mulher precisam para o
sacramento do Matrimônio. Fomos
sentindo a necessidade de nos casar logo.
29 dias após o término das reuniões,
recebemos o sacramento do Matrimônio,
em 16/12/2016, dia muito feliz para a
nossa vida.
Depois do nosso Matrimônio fomos mais
abençoados em nossa casa, sentindo a
força do nosso amor, vivendo em nossa
família e aprendemos a lidar com as
dificuldades.
Hoje fazemos parte da Equipe 09 – N. S.
do Livramento, que nos fortalece ainda
mais com os PCEs, o que veio nos unir em
oração, rezando o Terço com os nossos

filhos toda semana. Somos muito gratos
por ter feito parte do primeiro projeto em
nosso Setor, por nos proporcionar viver
na fé e nos oferecer tantas bênçãos.
Louvado
seja Nosso
S e n h o r
J e s u s
Cristo.

Fátima e Lelo
Equipe 09 – N. S. do Livramento
Setor S. Miguel do Guamá

ESPIRITUALIDADE NO CRESCER NO AMOR
A formação dos casais no projeto
Crescer no Amor tem uma forte
ligação com a Espiritualidade,
formando-os para a santidade,
como nos conclamam o Padre
Caffarel e o Papa Francisco.
No Setor S. Miguel do Guamá os
18 casais que fazem o Crescer no
Amor – programa tradicional
nesse Setor, participaram de uma

Espiritualidade no dia 13/02 (foto acima).
Em Belém o Setor C organizou uma Tarde de Espiritualidade para o início de dois
grupos do projeto Crescer no Amor, em 09/04, com a participação de 16 casais.
O projeto tem a parceria da Pastoral Familiar da Paróquia de Santo Antônio de
Lisboa (banner ao lado)
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MÃES DO ANO
EM BELÉM
Tradicionalmente os Setores de Belém homenageavam, a cada ano, em
revezamento, a Mãe do Ano, uma equipista que encarnava na maternidade o
espírito da vida equipista, refletindo a imagem de Nossa Senhora.
Por causa da pandemia, em seus dois anos mais graves, a promoção não
aconteceu em 2020 e 2021 – por isso, neste ano, cada Setor indicou uma
Mãe do Ano.
Tivemos, dessa forma, três Mães do Ano homenageadas ao final da Missa
Mensal de maio, presidida pelo
Padre André Teles.
Setor A: Danielle, do Alex, da
Equipe 13A – N. S. da Alegria.
Setor B: Léa, do Alberto, da
Equipe 05B – N. S. de
Guadalupe.
Setor C: Célia, do Lucivaldo, da
Equipe 03C – N. S. de Lourdes.

FORMAÇÕES, UM VALOR DAS EQUIPES
A permanente formação dos membros das ENS é um dos muitos valores que devemos à visão aguçada do Padre Caffarel, na
orientação sobre os caminhos para a santidade. Na Região Norte II esse é um valor cuidado com muito carinho por todos os
Setores. Veja alguns registros de recentes Formações, com a alegre volta dos encontros presenciais.
CASAL LIGAÇÃO
S. MIGUEL DO GUAMÁ

Dia 21/12, com a participação de quatro casais.

CRE – BELÉM

Dia 12/03, com a participação de 25 casais.

CASAL COORD. EXP.
COMUNITÁRIA – BELÉM

Dia 12/02, com a participação de sete casais.

CRE – S. MIGUEL DO GUAMÁ

Dia 22/02, com a participação de nove CREs.

SER IGREJA
S. MIGUEL DO GUAMÁ

Pós-EACRE

Dia 30/03, com a participação de 46 casais.

Realizado em todos os Setores.
Acima, Pós-EACRE Capitão Poço, em 20/02.

MUTIRÃO - ABAETETUBA

CASAL PILOTO – CAPANEMA

CASAL INFORMADOR
CASTANHAL

Dia 21/04, com a participação de 82 casais.

CRE – CASTANHAL

Dia 03/04, com a participação de 11 casais.

Dias 08 e 09/04, com participação de 12 casais.

Dia 31/03, com participação de cinco casais.
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EVENTOS RELIGIOSOS

Castanhal

CAMINHADA DE EMAÚS

Um dos mais tradicionais eventos religiosos das ENS no Setor
Castanhal é a “Caminhada de Emaús”, realizada neste 1º de maio,
com saída da Catedral Santa Maria Mãe de Deus, às 7h, seguindo
para o Santuário de Nazaré, no Apéu, percorrendo 8 km. No
decorrer da caminhada foi rezado o Terço Meditado. O Casal
Provincial, Edna e Sebastião e o Padre Lucivaldo, SCE da Província,
caminharam junto a 60 casais e seus familiares. Na chegada, às
8h45, a Celebração Eucarística foi presidida pelo Pe. Lucivaldo e ao
final houve um café da manhã partilhado.

As Equipes de Nossa
Senhora realizam muitos
eventos acompanhando
o Calendário Litúrgico
da Santa Igreja Católica,
que nos ajudam a viver
nosso Carisma, a
Espiritualidade Conjugal.
A s e g u i r, a l g u n s
realizados mais
recentemente.
Na foto ao lado,
Adoração ao Santíssimo,
na Capela do Bom
Pastor, organizada pelos
Setores de Belém.

VIA-SACRA EM BELÉM

ESPIRITUALIDADE NO LAR

O sucesso do exercício da espiritualidade nas
“pequenas ecclesias”, na pandemia, teve duas
versões este ano, para as 53 Equipes dos
Setores A, B e C, de Belém. Na Semana Santa,
com sugestões para as famílias organizarem
as celebrações da Semana Maior da
Cristandade. E no Mês Mariano, com
propostas de ações para os dias de maio. Os
integrantes das Equipes de Belém receberam
material virtual.

Os Setores A, B e C realizaram uma bela Via-Sacra, dia 11/04,
com a participação de 33 casais, na Casa do Carmo (antigo
colégio do Carmo) e na igreja de N. S. do Carmo. Ambientes
apropriados para refletir e sentir o sofrimento de Cristo.

A VOLTA DOS RETIROS
Uma das boas novidades deste ano é a volta do Retiro Anual,
um PCE, uma atividade que faz parte do compromisso
equipista. Sendo necessariamente coletivo e presencial, este
CAPITÃO POÇO
De 11 a 13/03 - 31 casais.
Pregador: Padre Isaias de Lima.
Tema “Quaresma, tempo de reconciliação”.

PCE foi suspenso por causa da pandemia. No final do ano
passado foi realizado um, experimentalmente e, como tudo foi
certinho, foi decidida a volta dos Retiros.

CASTANHAL
De 06 a 08/05 - 43 casais
BELÉM
Pregador: Padre Lucivaldo Corrêa da Silva
De 18 a 20/03 - 12 casais
Te m a : " C o r a ç ã o Fe r m e n t a d o p e l o
Pregador: Padre André Teles
Tema: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Sacramento do Matrimônio: Crescer a dois".

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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ENS EM FOCO
Eq. 03 – N. S. Auxiliadora – Setor B - Belém
Nossa Equipe foi fundada em
1977 e pilotada pelo saudoso
casal Odete e Cruz, que
muito trabalhou pelo nosso
Movimento e por toda a
Igreja. O SCE, foi durante
mais de 30 anos
consecutivos o inesquecível
Mons. Geraldo Menezes.
Registramos a esse dedicado
e experiente Sacerdote
nosso preito de gratidão
pelos ensinamentos,
orientações e exemplos.
Mesmo com o peso da idade e falta da visão, nunca deixou de
comparecer às reuniões.
Eu e minha esposa Maria Eulina somos os únicos
sobreviventes da fundação. Muitas amizades e
esclarecimentos religiosos e espirituais, recebemos durante
estes 45 anos de convivência equipista.
Gostaria de dispor de espaço para mencionar os nomes dos

casais amigos que já
partiram para a casa do
pai. Houve uma época em
que fomos chamados de
Equipe das viúvas, pois
chegamos a ter cinco
viúvas. Rezamos para que,
os já chamados,
intercedam por nós.
Novos companheiros,
novos SCEs, enfrentando
as dificuldades atuais cada
vez mais perigosas.
Devem as Equipes estar
atentas na luta contra aqueles que pretendem destruir as
famílias cristãs. Devemos reunir toda a nossa família na
oração e no fortalecimento da Fé.
Está a Equipe 03B, na atualidade constituída por:
Olívia/Sobrinho (CRE), Ilma/Márcio, Silvana/José Luiz,
Flora/Jorge, Daniela/Márcio e Eulina/Ramos.
Eulina e Ramos

TESTEMUNHO
NOSSO OLHAR SOBRE A CARTA MENSAL
No início da caminhada nas Equipes de Nossa Senhora, a
“Carta Mensal” nos foi apresentada como um veículo de
comunicação e instrumento de circulação da “seiva” do
Movimento. Atualmente, já dentro do quinto ano e
procurando conhecer mais da mística das ENS, comungamos
com os irmãos a felicidade de confirmar a boa expectativa e
importância desse riquíssimo conteúdo em nossas vidas.
Das primeiras edições recebidas, algumas guardamos dias ou
as exploramos pouco, priorizando conhecer mais o
Movimento nas reuniões da Equipe e formações do Setor.
Paulatinamente, com as leituras, comentários dos irmãos
equipistas e incentivo do Diácono Vicente, nosso
Acompanhante Espiritual, fomos sentindo sede de aproveitar
mais desse instrumento que nos possibilita sentir a boa
sintonia de uma linda orquestra com o Maestro Padre

Caffarel.
Foi na “Carta Mensal” que entendemos mais sobre os Pontos
Concretos de Esforço e de procurar viver a Espiritualidade
Conjugal, conhecendo os lindos testemunhos publicados. É
nesse exemplar que
detectamos boa parte da
unidade do Movimento e
do cotidiano de nossa
Igreja. Um olhar que
poderia ser de ver um
panfleto a mais, tornou-se o
olhar de gratidão por fazer
parte da Família ENS.
Cristina e Cléber
Equipe 04 - N. S. dos Espinhos
Setor Capitão Poço

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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ÚNICA GRANDE FAMÍLIA

JUBILEUS!
Neste trimestre, um casal da Região Norte II celebra Bodas de
Ouro e seis casais as suas Bodas de Prata. Irmãos vivendo a
Espiritualidade Conjugal, a caminho da santidade em casal!

❤ 50 anos ❤
Dalila e Jamesson
Eq. 06 Setor C/Belém – 15/04
❤ 25 anos ❤
❤ 25 anos ❤
Oneci e Amarildo
Darlene e Cabeça
Eq. 02 Setor Salinópolis
Eq. 07 Setor S. Miguel do
25/05
Guamá – 29/04
Joana e Nazareno
Flávia e Carlos
Eq. 07 Setor Abaetetuba
Eq. 03 Setor Salinópolis
14/06
25/05
Solange e Waldemar
Márcia e Rocky
Eq. 06 Setor Capanema
Eq. 02 Setor Salinópolis
29/06
25/05

CNSE

ENCONTRO ANUAL DE
COORDENADORES DE
COMUNIDADES – EACC
Encontro realizado em 09/04/2022. Formação abordando:
A importância da vivência cristã nas CNSE: Objetivos,
Carisma, Mística, Compromissos; A importância do
Coordenador de Comunidade: Todo serviço na Igreja é um
chamado feito por Deus a todo cristão batizado no Espírito
Santo à responsabilidade, a um amor maior ao Senhor, aos
outros, ao Movimento e a Igreja, com Perseverança, Ação,
Oração e atitudes de Companheirismo, Paciência,
Discrição para animar a vida de uma pequena comunidade
de pessoas sós, no caminho à santidade.
O Diác. Rômulo (OEC 2) explanou sobre o Estudo do
Tema do Ano: Os Salmos e o Credo, tema inicial das
reuniões, que está sendo reformulado para ampliar nosso
entendimento sobre as verdades da nossa fé.
O Credo, Símbolo dos Apóstolos: “Este símbolo é um selo
espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião
sempre presente. Ele é o
Tesouro da nossa alma” (Sto.
Ambrósio).

Gina e Laércio
CNSE - Casal
Coordenador Regional

O nosso Papa Francisco nos recomenda viver o “sentido de
pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo
que une a todos”. Somos todos vindos de uma primeira
família, filhos de Deus, de Maria Santíssima e da “Mãe
Igreja”, como nos apresenta o casal-poeta desta edição, do
Setor Salinópolis.

A MÃE IGREJA
Sinto-me amado por tão expressivo carinho
Das entranhas de minha mãe fui gerado.
Batizado e catequizado, não me sinto sozinho.
Alimentado por ela com o pão eucarístico,
Recebo-Te ó Santo em minha vida
Contemplo-Te um sentimento místico.
Agora Contigo, para a missão, estou em saída.
Diante do outro que encontro, é meu irmão!
Entendi que somos uma família ó Mãe!
Juntos, peregrinos, tomados de alegria, estendo a mão.
Ah, quisera todos os filhos nunca esquecer
Que não somos órfãos de mãe,
Se na fé, menino sou eu, contigo quero crescer.

Fernanda e Edson
Eq. 02 - N. S. do Socorro
Setor Salinópolis

NA CASA DO PAI
Neste início de ano fomos provados pela ida para a Casa
do Pai, de três irmãos muito queridos no Movimento.
Todos formando em casais de grande participação nas
ENS e em Pastorais e Serviços da Igreja. Vivem agora na
morada que o Pai lhes destinou e para as quais se
prepararam na vivência nas ENS, que nos ensina a buscar
Cristo, pela intercessão de Sua Mãe Santíssima.
Em 17/02/2022 seguiu para a Casa do Pai o
Airton, da Fátima
Eq. 06A, N. S. Rainha do Céu
No dia 28/03/2022 o Senhor recebeu a
Célia, do Mário
Eq. 04A, N. S. da Confiança
E no dia 05/04/2022 subiu ao Pai o
Orlando, da Graça
Eq. 03C, N. S. da Imaculada Conceição

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

^ em comum
Por

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)

