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Equipes de Nossa Senhora

E D I T O R I A L

Chegamos a mais uma edição bimensal do 
Informativo “Vida e Alianças” em meio ao 
desenrolar de mais uma copa do mundo de 
futebol. O Brasil está coberto de alegria nas 
cores verde e amarela. Somos mais de 180 
milhões de técnicos, uns a favor outros contra. 
O que não podemos é ficar contra à palavra do 
Setor (Celinha e Reis) que nos levam a refletir 
sobre o mês vocacional, o chamado para nós 
casal dizer nosso sim no caminho da santida-
de. 

Você sabe o que é berakah? Não! Nós 
também não sabíamos até ler o Cantinho 
Litúrgico do Pe. Osmar. Façam o mesmo, 
leiam! Nesta edição, temos ainda sábios 
ensinamentos sobre o Dever de Sentar-se, 

inclusive uma oração para fazermos no 
começo do nosso próximo Dever de Sentar-se. 

Não deixem de ler o artigo escrito pelo 
nosso irmão pastor da Igreja Batista sobre o 
nosso Dever de Sentar-se. Nesta edição 
recebemos a colaboração do casal Vera e 
Prado com o artigo sobre a Mística dos PCEs.  

Nos meses de maio e junho tivemos muitos 
acontecimentos: missa mensal especial pelos 
60 anos das ENS no Brasil, jantar dançante 
(conselheiros pés-de-valsa) e Noite de Estudo 
com os ensinamentos do Pe. Adalberto. 
Conhecer todos os documentos da nossa Igreja 
nos levam a amá-la mais ainda, isso inclui a 
leitura da continuação do artigo sobre 
Dogmas Marianos. 

Fiquem atentos na agenda para os meses 
de julho e agosto.  O SCE Pe. Rosenei solicita 
nossa ajuda, tanto financeira quanto de idéias 
para resolvermos problemas de infraestrutu-
ra do Seminário Propedêutico, casa de 
formação de novos sacerdotes futuros 
conselheiros. 

No meio de toda essa alegria comemore 
também a indicação e o sim do novo Casal 
Provincial, o novo casal é daqui, da nossa 
região, é nosso, vuvuzelas neles. 

Ah! Comemorem com muita alegria as 
vitórias do Brasil, mas não se esqueçam de 
comemorarem os aniversários do mês. 

Boa leitura a todos. 
Maria Sirley e Juvenil. 

PALAVRA DO SETOR - Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
Em agosto, a igreja no Brasil dedica o mês às 

vocações. Vamos fazer uma reflexão sobre a 
nossa vocação como casal equipista. Vocação é 
chamamento e se somos chamados é porque 
alguém nos chamou. A vocação, portanto, supõe 
alguém que chama e alguém capaz de escutar e 
responder ao chamado. Vocação é dialogo 
permanente. O santo padre, o papa Paulo VI já 
dizia: “vocação é um convite para uma comunhão 
mais profunda de amor”. Para sermos fiéis ao 
chamado de Deus é preciso lembrar o apostolo 
Paulo “carregamos esse tesouro em vaso de 
argila”, motivo para confiarmos ainda mais na 
graça de Deus. Frei Avelino Pertile aponta as 
várias fases da vocação no ser humano: A 
primeira é a vocação à vida; a segunda é a 
vocação evangélica; a terceira é a vocação 
eclesial.

Na fase da vocação à vida, Deus nos fala, 
mostrando nossos limites e imperfeições. Só a 
existência terrena não nos satisfaz. Somos 
chamados para irmos muito além. Na segunda 
fase, Deus chama para a escuta da palavra. Deus 
nos deixa livre, para escutar e para responder. 

Como a palavra age em nossa vida?  Primeiro 
entra secretamente em nosso coração e nos 
transforma, ilumina a consciência, tornando o 
coração mais sensível, ficando verdadeiramente 
disponível. Dessa forma o diálogo torna-se mais 
freqüente e a voz de Deus mais nítida. É o ponto 
mais importante, quando queremos dar direção 
a nossa vida. Deus permite que nos enamoremos 
Dele e sinaliza para nós o lugar que devemos 
ocupar, de acordo com a Sua vontade. Está tudo 
preparado para a terceira fase da vocação – a 
vocação eclesial. 

A vocação eclesial é o chamado à missão. 
Deus chama e o homem escuta e responde todos 
os dias da vida, tornando um serviço e um 
compromisso e não uma aventura solitária. 

Então conhecemos a vocação matrimonial 
que Deus nos apresenta para que nos santifique-
mos na plenitude do amor conjugal e nos mostra 
que devemos vivê-la na fidelidade mútua “até 
que a morte nos separe”. O papa Bento XVI 
afirma “a vocação ao amor é o que faz do homem 
uma autêntica imagem de Deus. Ele se torna 
semelhante a Deus na medida em que se converte 
em alguém que ama”. 

Quando somos chamados às Equipes de 
Nossa Senhora passamos por todas as fases da 
vocação. Primeira fase: inquietos na vida; 
segunda fase: escutamos a palavra e decidimos 
ouvir para ficar mais perto de Deus; terceira fase: 
é finalmente quando aceitamos o chamado 
dizendo “sim” à missão de ser equipista. 

No movimento encontramos diversas fases 
nos diversos serviços: ser casal responsável, 
casal ligação, casal do setor, casal regional entre 
outras. É por isso que nós equipistas, somos 
vocacionados a assumir radicalmente a 
santidade como sustento e força da ação 
missionária. Todos têm necessidade de “ver”, 
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Super Região Brasil: Cida e Raimundo

Província Centro Oeste: Nilza e Nivaldo
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Setor A: Celinha e Reis

Setor B: Hilda e Oswaldo

Setor C: Vanda e João Batista

Setor Maracaju: Cacilda e Jaafar

Setor Dourados: Marta e Dirson

“conhecer” e “seguir” aquele que é o enviado 
de Deus pai, fonte de vida em abundância para 
todos. 

Viver a vocação de equipista é proporcionar a 
todos, um conhecimento profundo e pessoal do 
Cristo e esse conhecimento deve ser traduzido 
em uma experiência íntima e familiar para que 
possamos encontrar o sentido da nossa vocação 
equipista. 

Abraços fraternos. 
Celinha e Reis – CRS “A”



1 ) "Encontrar, a cada mês, um tempo de 
verdadeiro diálogo conjugal." Num texto de 
1945, o Pe. Caffarel escreveu: “Não creio 
estar fazendo um julgamento temerário se 
afirmar que os melhores casais cristãos, 
que jamais faltam com o dever de ajoelhar-
se, cometem muitas vezes o pecado de não 
se sentar”. Essa proposta de um diálogo 
conjugal todo mês foi assumida pelos casais 
equipistas. Daí em diante passaram a falar 
no “dever de sentar-se”, como paralelo 
indispensável ao “dever de ajoelhar-se”.

2) No livro “O dever de Sentar-se”, num 
artigo do Padre Caffarel, pag. 11, penúltimo 
parágrafo, ele nos alerta para a necessidade 
de fazermos um resumo por escrito daquilo 
que foi descoberto, estudado e decidido no 
decurso do diálogo e ler esse resumo no 
Dever de Sentar-se seguinte. Por exemplo: 
No nosso encontro anterior refletimos 
sobre a confissão e a obrigação de nos 
confessarmos “ao menos uma vez por ano”. 
Fizemos a nossa confissão com o sacerdote 
depois da preparação? Valeu?

( R E ) A P R E N D E N D O C O M O P E . C A F F A R E L

gratidão, louvor, profissão de fé, 
reconhecimento, adoração diante de Deus, 
diante do fato extraordinário. 

Bendizer é atribuir o bem a quem o fez. 
Os bens são bens gratuitos, são bênçãos. 
Então, é preciso tomar uma atitude de dizer 
o bem, proclamar o bem recebido. Deus dá 
o benefício, isto é, nos faz o bem. Dele 
recebemos a bênção e nossa resposta brota 
do reconhecimento da bênção recebida, é a 
bendição.

A Eucaristia, então, é uma oração 
dirigida a Deus que nasce de um fato 
maravilhoso. Atribuímos este fato à 
grandeza e ao poder de Deus. A gente se 
admira e prorrompe em aclamações, 
narrando o fato de que foi testemunha. Esta 
admiração do fato maravilhoso se concreti-
za em três atitudes fundamentais:

1) Louvor : atribuir ao Senhor o fato 
extraordinário, maravilhoso;

2) Profissão de fé: sentir-se pequeno 
diante da grandeza do fato extraordinário e 
aceitar a Deus como Senhor. É também 
uma atitude de adoração;

3) Agradecimento: diante do fato 
maravilhoso, dizer “Obrigado”.

Então, a ação de graças ou bendição 
deve ser uma atitude fundamental diante 
do que se descobre como admirável e 
gratuito, diante do ser criatura, expressan-
do até sua capacidade de admirar-se.

Na eucaristia (missa) que celebramos, 
expressamos essa berakah-ação de graças 
durante a Oração Eucarística. É só prestar 
atenção!

Pe. Osmar A. Bezutte, sdb

C A N T I N H O L I T Ú R G I C O - A E U C A R I S T I A C O M O A Ç Ã O D E G R A Ç A S

É fundamental a compreensão do 
conceito de “ação de graças” para entender-
mos a EUCARISTIA. 

Eucaristia (do grego) é a tradução da 
palavra hebraica berakah que significa ação 
de graças em nossa língua. 

A berakah é mais do que um agradeci-
mento pelo benefício recebido: é também 

O R A Ç Ã O P A R A F A Z E R O D E V E R D E S E N T A R - S E

Senhor, nós queremos dirigir neste 
momento, a nossa súplica a Vós, nosso 
Deus e Criador.

Queremos pedir-vos luzes para que 
cada um de nós seja iluminado, esclarecido 
e redescubra o grande valor desse Ponto 
Concreto de Esforço das nossas Equipes.

Senhor, nós sabemos que ele não é tão 
fácil, às vezes, mas vos pedimos a graça de 
percebermos quantos benefícios tiramos 
do DEVER de SENTAR-SE. Nele se revela 
nosso crescimento, nosso anseio de sermos 
melhores testemunhas de Cristo.

Fazei Senhor, que não seja um mero 
“dever”, mas um gesto de amor, um 
momento onde planejamos juntos a vida: 
não só os horários, os programas, as 

atitudes, mas a própria vida, no que ela 
tem de mais radical, com todas as suas 
riquezas e com todas as suas fraquezas.

Fazei Senhor, que em nosso DEVER de 
SENTAR-SE, comuniquemos realmente o 
mais íntimo de nós mesmos para que 
possamos chegar à grandeza do ideal do 
matrimônio cristão. 

Que nós descubramos, ó Senhor, a 
transformação que esse Ponto Concreto de 
Esforço pode operar em nós, se formos fiéis 
ao seu espírito, tanto pelo dom de nós 
mesmos, como pelo acolhimento do outro 
através da escuta profunda. O dom de si é 
um elemento tão essencial para a santidade 
como o acolhimento do outro através da 
escuta profunda. É preciso paciência. É 

preciso respeito. É preciso deixar-se 
ficar em admiração ante o outro pelo que 
ele é.

Senhor, que no nosso DEVER de 
SENTAR-SE nos assumamos realmente a 
vida do outro: suas intenções, preocupa-
ções, vivência,  tais quais são, e não como 
gostaríamos que fossem.

Senhor, que neste DEVER de SENTAR-
SE tenhamos a consciência do dever de 
caridade em relação ao crescimento do 
outro. Somos responsáveis mutuamente 
pelo nosso crescimento. Nós optamos pelo 
Sacramento do Matrimônio, por ser uma só 
vida!

Daí-nos Senhor, descobrir mais 
profundamente esse maravilhoso meio de 

Ivone Lopes de Souza Batista e Adilson Carlos Batista

Maria Augusta Doimo de Oliveira e Waldir Alves de Oliveira

Regina Celia de Jesus Pouso Salas e José Reis Pouso Salas

Rosa Bongue Mendes e Antonio de Oliveira Mendes

Vanda Tomasi de Queiroz e João Batista Nunes de Queiroz

Casais Patrocinadores do Informativo

Neusa e Vinícios

Fone: (67) 3351-5900

Casal 
Livraria
Casal 
Livraria



O Dever de Sentar-se é um dos Pontos 

Concretos de Esforço que ajuda-nos a nos 

revelarmos, pouco a pouco, ao nosso cônjuge. 

É uma inspiração do Espírito Santo ao Pe. 

Henri Caffarel, e agora, graças a Deus, não é 

mais exclusividade do Movimento das Equipes 

de Nossa Senhora.

O texto a seguir foi transcrito na íntegra, e 

foi escrito pelo Pastor da Igreja Batista Sião em 

Salvador, BA, Sr. Walter Santos Baptista 

(email: wsbaptista@uol.com.br). Quero aqui 

chamar a atenção para a importância e 

fidelidade que nosso irmão, pastor Walter, dá 

ao Dever de Sentar-se (diálogo), e que nós, 

apesar de ser um meio do movimento de ajudar 

os casais a caminhar para a santidade, muitas 

vezes arrumamos desculpas para não fazê-lo. 

Que a família de Nazaré ajude os casais a 

descobrirem a cada dia novas riquezas do 

sacramento do matrimônio e viver uma 

espiritualidade conjugal. 

Diálogo

Muito ajuste de diferenças se resolve com 

diálogo. Palavrinha boa! Diálogo significa 

"através (dia) da palavra (logos)". 

É o que alguém chamou de "O dever de 

sentar-se". É preciso sentar para conversar, 

sentar para trocar idéias, porque diálogo no 

casamento é o encontro da psicologia 

masculina com a feminina. Diálogo é 

avaliação. E um pensador disse que "ainda 

não nos conhecemos porque não tivemos 

ainda a coragem de nos calar juntos" 

(Maeterlinck).

 O dever de sentar-se e avaliar o casamen-

to é a três: O Senhor nosso Deus e o casal; é 

diálogo sob o olhar de Deus. E para esse 

diálogo há condições: 

a) É preciso respeitar o outro, por isso use 

linguagem afetuosa. 

b) É preciso saber escutar, razão porque 

Jesus Cristo mandou que nos amássemos, e 

não que nos amassemos uns aos outros. 

c) Buscar compreender as necessidades 

do outro. Se alguém tem sede, guaraná não 

serve. Se a esposa precisa de atenção, não 

adianta dar uma pulseira. Aliás, dê a pulseira e 

atenção! Dialogar não é reclamar, (pode 

até sê-lo), mas é, realmente, sorriso, perdão, 

colocar na mesa problemas, sucessos, alegrias 

e preocupações; é troca de idéias, e se insere 

na linha da comunhão. No casamento e no 

diálogo, marido e mulher estão em pé de 

igualdade; são companheiros ("companheiro" 

é aquele que come pão comigo: co+panis ), e 

são camaradas ("camarada" é quem habita a 

mesma câmara, o mesmo quarto). 

d) Outrossim, além das palavras, a oração 

é diálogo, o passeio a dois é diálogo, o passeio 

com os filhos também é diálogo. 

   Sim, orem juntos; escolham a melhor 

hora de conversar; procurem definir o 

problema básico. Onde há acordo? Onde está 

o desacordo? Ouça primeiro, e só depois 

responda, porque até para isso a Escritura tem 

uma recomendação: "Responder antes de 

ouvir, é estultícia e vergonha." (Pv 18.13; cf. Tg 

1.19). Como você pode contribuir para 

resolver? 

Pastor Walter Santos Baptista.

E S P A Ç O F O R M A Ç Ã O - O Q U E É D E V E R D E S E N T A R - S E

Há tempos figura nas cartas mensais a 
exortação a que todos os casais equipistas 
assumam com zelo o compromisso com o 
movimento das ENS, de modo a fortalecer a 
própria identidade como casais em busca da 
vivência da espiritualidade conjugal.

“A razão de ser das equipes de nossa 
senhora é ajudar os casais a descobrir as 
riquezas do sacramento do matrimônio e 
viver uma espiritualidade conjugal”(Carta 
Mensal de maio de 2010, p. 31).

A partir do momento que faz-se a opção de 
estar no movimento das ENS, deve-se assumir 
com afinco o compromisso de viver guiando-
se pelo que caracteriza e identifica o movi-
mento e conseqüentemente todo equipista, ou 
seja, os PCEs que são o coração da equipe de 
Nossa Senhora. Sobre isso a carta mensal de 
abril exorta-os afirmando que: “o sentido que 
se dá ao compromisso é o de abraçar o 
movimento e seus ideais em toda a sua 
extensão e em toda a sua profundidade” 
(Carta Mensal de abril de 2010). Os PCEs são 
meios de aperfeiçoamento que nos apontam 
para um ideal maior que é de servir a Deus e à 
sua causa, no amor e no serviço aos irmãos.

Maria é apresentada ao equipista como 
modelo, como Aquela que soube acolher as 
rosas e os espinhos do serviço a Deus, e 
deixou-se guiar pelo espírito de fé, e uma fé a 
toda prova. Soube estar a serviço da causa de 
Deus, a causa do Reino.

Por fim, digo-vos que antes de se 

tornarem equipistas, todos vocês são 
CRISTÃOS, e se são cristãos, são também 
discípulos de Jesus Cristo, portanto, devem 
tomar como código de ética para a própria 
vida cristã de equipista, as bem-aventuranças 
do Reino. Façam das bem-aventuranças a 
motivação de sua ação cristã no mundo, 
sobretudo, no seio da família e do casal, de 
maneira a tornar o Reino de Deus a sua causa 
maior. Deus faz aliança conosco por amor, 
convidando à fidelidade, e pede a nós a 
reciprocidade de viver no amor e na fidelidade 
(cf. Dt 7,8-10).

Estejam empenhados em melhorar o seu 
desempenho como casais equipistas, cuidem 
para melhorarem nas folhas de partilha os 
“efes” (fraco) do mês para os “erres” (regular) 
no mês seguinte, já com vista a obter uns “bês” 
(bom), no subseqüente e ajudem o CRE a 
conduzir bem sua equipe de base (cf. Carta 
Mensal de março de 2010, p.17). 

Pe. Adalberto Alves, sdb.

A P R E N D E N D O C O M O C O N S E L H E I R O - O C O M P R O M E T I M E N T O D O E Q U I P I S T A C O M O M O V I M E N T O

Caríssimos equipistas, sou Conselheiro 
Espiritual da Equipe Mãe Rainha Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt. Sou também reitor do 
Seminário Propedêutico da Arquidiocese de 
Campo Grande. Minha missão é formar os 
futuros sacerdotes da nossa Igreja. Deste 
seminário sairão os futuros párocos, reitores e 
conselheiros espirituais das Equipes de Nossa 
Senhora.

Os sacerdotes são chamados a serem outros 
Cristos aqui na terra, que com o seu rastro de 
amor, fruto de sua união com o Bom Pastor, 
levam muitos ao reino do Pai. Portanto, amá-los, 
rezar por eles e ajudá-los em suas mais diversas 
necessidades é uma obrigação de amor, não só 
por eles, mas ao próprio Cristo. Não são eles 
outros Cristos? Não são eles os seus mais 
eminentes representantes? Não são eles os 
nossos pais espirituais? Nos fazem filhos de 
Deus, deles recebemos o Espírito Santo, nos dão 
como alimento o próprio Deus,  perdoam os 

nossos pecados, nos acompanham na 
passagem desta vida para a vida eterna... Que 
dinheiro pode pagar tão infinitos dons e graças?

A nossa residência passa por problemas 
enormes, as goteiras em dias de chuva forte 
podem ser verificadas em várias partes da casa. 
Há infiltrações, devido ao sistema hidráulico 
totalmente comprometido por ser de ferro e 
encontrar-se perfurado por um longo processo 
de oxidação. A instalação elétrica por ser muito 
antiga também precisa ser trocada, para evitar 
futuros problemas mais sérios, como por 
exemplo um incêndio. Muitas das janelas estão 
emperradas, portas estragadas, forro compro-
metido, piso em mau estado. Uma construtora 
calculou em mais de R$ 300.000,00 os gastos 
totais, entre material, mão de obra e encargos 
sociais. Diante desta situação peço a todos os 
equipistas, não em meu nome, mas em nome de 
Deus, que não quer uma casa de formação nesse 
estado para os seus futuros sacerdotes. 

Precisamos da sua ajuda financeira, das suas 
idéias, das suas orações, para uma obra que é 
acima de tudo vontade de Deus. Nos nossos 
bolsos foram colocados o dinheiro para a nossa 
subsistência e para a ajuda aos mais necessita-
dos. Cuidemos para não roubarmos aquilo que 
pertence por direito aos que necessitam do 
dinheiro que não é nosso. Não te alegras, não te 
regozijas por não teres que bater à porta dos 
outros, mas que eles venham à tua?

Que Deus retribua, a cada um, pela 
generosidade e compreensão diante de uma obra 
tão grandiosa e divina. (Padre Rosenei Pauli).

S O L I D A R I E D A D E

SEJA UM COLABORADOR!

Seminário Propedêutico Dom Antônio 
Barbosa – Fone: 3317-7955

Caixa Econômica Federal
Conta 1434 – 2 / Agência 1568 
Operação 003



PRIORIDADES DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 2010

Registramos a presença do casal 

provincial Nilza e Nivaldo, do casal 

Regional Maria Augusta e Waldir e dos 

casais Responsáveis de Setor.  

Na ocasião foi anunciado o novo Casal 

Responsável pela Província Centro Oeste 

para o próximo período que será o casal 

Olga e Ney, também da nossa região. 

Jantar Dançante em comemora-

ção aos 60 anos das ENS no Brasil.

Aconteceu em 15 de maio, no Salão 

Paroquial Sagrado Coração de Jesus, o 

Jantar Dançante em comemoração aos 60 

anos das ENS no Brasil. 

Com a presença de quase 200 pessoas, 

inclusive alguns Conselheiros Espirituais, 

quando todos puderam, em ambiente 

acolhedor e familiar, desfrutar de deliciosa 

e farta refeição, além de dança ao som de 

músicas de variadas épocas.

Noite de estudo

Realizou-se no dia 07 de Junho - 

segunda feira, das 20h00 as 21h30, no 

Colégio Dom Bosco, a Noite de Estudos do 

Setor A.

Tivemos como formador o Pe. 

Adalberto Alves, sdb, que é conselheiro do 

Setor A, cujo tema foi “O comprometimen

to do equipista com o movimento”. Um 

resumo do que foi a Noite de Estudos 

encontra-se na sessão “Aprendendo com o 

Conselheiro Espiritual”.

Novo casal provincial

O casal Olga/Ney da Equipe de Nossa 

Senhora de Fátima, do Setor B, de Campo 

Grande, que conta com 21 anos de cami-

nhada dentro das Equipes, aceitou o 

chamado e deu o seu "sim" para a missão de 

Casal Responsável pela Província Centro-

Oeste.

O casal será empossado na reunião do 

Colegiado Nacional que se realizará no mês 

de agosto próximo na cidade de São Paulo.

Pedimos a Santíssima Trindade que 

ilumine o casal na nova missão e que Nossa 

Senhora os acompanhe na caminhada. 

Abraços: Maria Augusta/Waldir-CRR-MS.

Missa dos 60 anos

No dia 08 de maio próximo passado 

realizou-se na Capela do Colégio Dom 

Bosco, na Rua 14 de Julho, a nossa Missa 

Mensal Especial pelos 60 anos do MENS no 

Brasil. 

A Celebração Eucarística foi presidida 

pelo Pe. Geraldo Grendene, tendo como co-

celebrantes os padres Rosinei Pauli, José 

Marinoni, Miguel Paes da Silva e Jair da 

Conceição Maximo. Contamos ainda com o 

Pe. Osmar Augusto Bezutte na animação. 

Dever de Sentar-se (ênfase) – momento privilegiado de 
encontro do casal na presença de Deus.

Formação – nunca deixeis de vos formar. Se a ação não vos 
permitir continuar vossa formação, a ação se perderá (Pe. Caffarel).

Celebração dos momentos fortes – da vida do casal e da 
família;

Leitura da Carta Mensal – valioso instrumento de circulação 
da seiva do movimento.

Causa da Beatificação do Pe. Henri Caffarel – em 
andamento.

O R A Ç Ã O A O E S P Í R I T O S A N T O ( E N S )

Espírito Santo, vós sois o alento do Pai e do Filho, na plenitude da 

eternidade. Vós nos fostes enviado por Jesus, para nos fazer 

compreender tudo o que Ele nos diz e nos conduzir à verdade 

completa. Vós sois, para nós, Sopro de Vida. Sopro Criador, Sopro 

Santificador. Vós sois quem renova todas as coisas. Nós vos pedimos, 

humildemente, que nos deis vida, e que habiteis em cada um de nós, 

em cada um de nossos lares, em cada uma de nossas Equipes, para 

que possamos viver o Sacramento do Matrimônio, como um lugar de 

amor, um projeto de felicidade, e um caminho de santidade. Amém.

A C O N T E C E U
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Conhecer não somente os dogmas, mas 
todos os documentos da nossa Igreja nos 
levam a compreendê-la melhor e conse-
qüentemente, nos faz amá-la ainda mais, 
tornando-nos mais conscientes e capaci-
tando-nos a defendê-la das injustiças e 
acusações que ela sofre diariamente.

O Magistério da Igreja empenha 
plenamente a autoridade que recebeu de 
Cristo quando define dogmas, isto é, 
quando, utilizando uma forma que obriga o 
povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, 
propõe verdades contidas na Revelação 
divina ou verdades que com estas têm uma 
conexão necessária (CIC nº 88).

Há uma conexão orgânica entre a nossa 
vida espiritual e dos dogmas. Os dogmas 
são luzes no caminho da nossa fé, que o 
iluminam e tornam seguro. Inversamente, 
se a nossa vida for reta, nossa inteligência e 
nosso coração estarão abertos para acolher 
a luz dos dogmas da fé (CIC nº 89). 

No Informativo anterior falamos sobre 

o dogma da Maternidade Divina, neste, 
falaremos sobre o segundo Dogma 
Mariano.

2) A IMACULADA CONCEIÇÃO DE 
MARIA

O  D o g m a  d a  I M A C U L A D A  
CONCEIÇÃO consiste em que a Virgem 
Maria foi preservada imune da mancha do 
pecado original desde o primeiro instante 
de sua concepção, por singular graça e 
privilégio de Deus Onipotente, em 
atendimento aos méritos de Jesus Cristo, 
Salvador do gênero humano. 

Esta verdade foi proclamada como 
Dogma de Fé pelo Papa Pio IX, em 08 de 
dezembro de 1854 , na Bula Ineffabilis 
Deus: "Declaramos, pronunciamos e 
definimos que a doutrina que sustenta que 
a Santíssima Virgem Maria, no primeiro 
instante de sua conceição, foi por singular 
graça e privilégio de Deus onipotente em 
previsão dos méritos de Cristo Jesus, 
Salvador do gênero humano, preservada 

imune de toda mancha de culpa 
original, foi revelada por Deus, portanto, 
deve ser firme e constantemente acredita-
da por todos os fiéis" (Dz. 1641). 

a) Maria desde o instante que é 
constituída como pessoa no seio de sua 
mãe o é sem mancha alguma de pecado 
(pecado original); 

b) Como foi concebida sem pecado: 1) 
Ausência de toda mancha de pecado; 2)  
Lema da graça Santificante; 3) Ausência da 
inclinação para o mal; 

c) Este privilégio e dom gratuito foi 
concedido apenas à Virgem e a ninguém 
mais, em atenção àquela que havia sido 
predestinada para ser a Mãe de Deus; d) 
Em previsão dos méritos de Cristo: porque 
à Maria, a Redenção foi aplicada antes da 
morte do Senhor. 

Provas das Escrituras: "Estabeleço 
hostilidade..." (Gn 3,15); "Deus te salve, 
cheia de graça." (Lc 1,28); "Bendita tu entre 
as mulheres..." (Lc 1,42). 

M O M E N T O D E M A R I A - D O G M A S M A R I A N O S ( . . . C O N T I N U A Ç Ã O )

Os Pontos Concretos de Esforço são 

atitudes a despertar e não "coisas" a 

cumprir. Eis porque no documento "O que é 

uma equipe de Nossa Senhora", fala-se 

deles utilizando o infinitivo dos verbos e 

não o imperativo: escutar, reservar, 

encontrar-se, fixar, pôr-se. 

Nas equipes não nos utilizamos de uma 

imposição sem fundamentos, de atos 

arbitrariamente escolhidos, de um 

formalismo infantil. Isso nos levaria apenas 

a enumerar, etiquetar, classificar ativida-

des que só executaríamos para assegurar a 

tranqüilidade de nossa consciência. Seria 

substituir a verdadeira razão de ser das 

equipes por um "culto", um "ritual" como 

qualquer outro e que poderia não ter 

conseqüências benéficas para nossa vida. 

Se virmos ou nos fizeram ver assim os 

Pontos Concretos de Esforço, está na hora 

de redescobrirmos todo o seu sentido e toda 

a sua profunda riqueza. 

Nas equipes, ao contrário, somos 

convidados a ir despertando atitudes que 

devemos assimilar e que vão nos levando a 

um novo modo de viver, um modo de viver 

mais cristão. As equipes nos propõem que 

personalizemos esse modo e que o 

construamos não só na reunião de equipe, 

mas também com a ajuda de alguns meios, 

por caminhos concretos, ao longo de todo o 

mês e nas atitudes que devemos tomar face 

à vida. É um apelo ao esforço pessoal e do 

casal: um esforço de discernimento, de 

criatividade e constância, que abrange todo 

o nosso ser. Um esforço ao qual cada um de 

nós se obriga voluntariamente e não um 

esforço que nos é imposto de fora. Os casais 

vão ou deveriam ir às ENS com um duplo 

desejo: procurar a "glória" de Deus e o seu 

próprio "bem", como casal, tendo um fim 

intermediário, que é o de todo cristão na 

Igreja e no mundo: seguir a Jesus Cristo. 

Sabemos que as equipes são um meio para 

atingir este fim, meio cujo modo específico 

é fazê-lo a dois, como casal, apoiado no 

auxílio mútuo entre os casais. 

Os Pontos Concretos de Esforço são 

escolhidos para que vivamos esse encontro 

e não para que se transformem numa rotina 

ou numa espécie de devoção. Deveríamos 

aprender a não separar, a não opor 

"momentos fortes"  e nossa vida do dia a 

dia, para que estes momentos fortes de cada 

dia, de cada mês, de cada ano, não 

dividam a vida, mas a transformem, 

unificando-a numa mesma direção. Assim 

como um amor que não é lembrado nem 

comemorado acaba morrendo, uma vida 

sem momentos fortes se dilui, perde sua 

coesão. Quem não imprime uma orienta-

ção global à sua vida, apenas "deixa-se 

viver". 

Por isso, as Equipes de Nossa Senhora 

propõem a seus membros: Que se compro-

metam a seis pontos preciosos, que são 

conhecidos com o nome de esforços a 

serem vividos. 

Que peçam aos membros de sua equipe 

que os controlem e se entre ajudem na 

vivência dos mesmos: é o que se conhece 

por "partilha" nas reuniões mensais. 

Estamos diante de Deus. Só Ele pode 

dar êxito a nossos esforços, sentido a 

nossos fracassos e perdão a nossas 

fraquezas. Foi Ele que nos deu esses 

companheiros de equipe desejosos de nos 

ajudar e receber nossa ajuda. E é seu 

Espírito que nos esforçamos por encarnar 

em nossos comportamentos concretos. 

Vera e Prado

M Í S T I C A D O S P O N T O S C O N C R E T O S



A N I V E R S A R I A N T E S

26 Fernando Gomes Medalha Milagrosa

27 Tito Pantanal

30 Márcia Valéria Pantanal

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO/ORDENAÇÃO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

1 Maria Alice e Eduardo da Estrada

2 Maria José e Oswaldo das Graças

6 Maria Elena e Toninho Perpetuo Socorro

7 Mariane e Ricardo Natividade

7 Deolinda e Adair da Vitória

9 Márcia e Luiz Carlos da Vitória

14 Cristina e Antenor Mãe da Eucaristia

15 Daiana e Alysson Rainha do Amor

15 Maria Elena e Heleno da Guarda

20 Cida e Valdemir Navegantes

20 Maria Sirley e Juvenil Perpetuo Socorro

20 Marlene e Jaime das Graças

21 Lia e Erik Divina Providência

25 Pe. José Marinoni Conselheiro

26 Márcia e Waldir da Saúde

28 Camila e Luis Desatadora de Nós

28 Elaine e Tito Pantanal

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

1 Toninho Perpétuo Socorro

1 Diogo Barbosa da Luz

1 Carla Danielle da Esperança

2 Michele  Divina Providência

2 Adriana R. Soares da Luz

3 Fânia da Estrada

3 Sérgio Antonio Auxiliadora

4 Zenilton Aparecido Auxiliadora

AGOSTO

JULHO
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

1 Carlos Desatadora de Nós

2 Frei José Bastos Conselheiro

3 Camila Desatadora de Nós

3 Oswaldo Fernandes N.S. Aparecida

3 Dirce Nogueira da Saúde

4 Socorro de Nazaré

6 Osvaldo Rosa Mística

6 Marlene Regina das Graças

6 Telma Mendes da Esperança

8 Nilson Luiz Amor Divino

10 Fátima do Carmo

10 Gerson Ferreira Fátima

11 Nicia Maria Medjugorge

12 Regina Natividade

12 Milena Cabreira Medjugorge

12 Júlio César Amor Divino

14 Carmem Lucia do Carmo

14 Wilson Ferreira Lourdes

17 André Vilalva Caacupê

17 Walfrido Augusto da Saúde

17 Reinaldo Donatt Auxiliadora

18 Eva Roche Guadalupe

19 Haydn Mãe da Eucaristia

19 Vânia Miranda Rainha da Paz

19 Neusa Parra das Graças

19 Kelle de Cássia da Saúde

21 Waldilei Natividade

22 Juarez Gonçalves de Fátima

24 Eviton Freitas da Luz

24 Nelci Sanches da Saúde

24 Maria Critina Aparecida

26 Vicente Navegantes

4 Oraide Guimarães das Graças

6 Celinha Do Carmo

7 Rosilene de Nazaré

8 Maria Alice da Estrada

8 Maria Aparecida dos Anjos

10 Ana Paula da Estrada

11 Rosa Desatadora de Nós

13 Irla Aparecida Amor Divino

13 Laura Goulart Caacupê

13 Maria Helena Amor Divino

14 Alda dos Santos da Abadia

15 Marcia Konorati Shoenstatt

15 Érica Stedile Amor Divino

21 Wilson Perpétuo Socorro

21 Carlos Magno Guadalupe

22 Gleison Bruno da Saúde

23 Ivo Mãe de Deus

23 Antonio Sabino Caacupê

26 Inêz Magalhães dos Anjos

29 Kleber Mariano Amor Divino

30 Zélia Akemy Auxiliadora

31 Ramona Naveganes

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO/ORDENAÇÃO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

3 Pe. Jaime Aguiar Conselheiro

6 Elizabete e Antonio Carlos de Lourdes

6 Nilza e Nivaldo Mãe da Igreja

7 Pe. Mário Bertoldo Conselheiro

16 Pe. Geraldo Grendene Conselheiro

18 Cleonice e André Caacupê

19 Adriane e Eviton da Luz

28 Neia e Baltazar da Estrada

28 Rosângela e Jair Medalha Milagrosa
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Nivaldo F. de Araújo (CRC/MS 0993)
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A G E N D A

C O N S E L H E I R O S

como conselheiro. Que Nossa Senhora 
o abençoe. Hilda e Oswaldo – CRS B.

Comunicamos a saída do Sacerdote 
Conselheiro Espiritual da ENS Rainha do 
Amor, Pe. Wagner Galvão e do Sacerdote 

Pe. Marcio dos Reis, bem-vindo a 
família equipista. Seu sim ao movimento 
das Equipes de Nossa Senhora nos deixa 
cheios de alegria. A Equipe Nossa Senhora 
das Dores – Setor-B está feliz em recebê-lo 

Conselheiro Espiritual da ENS da 
Divina Providência Pe. Aldir da Silva. A 
vocês a nossa eterna gratidão e levem a 
certeza que nas equipes que vocês 
aconselharam ficou muito de vocês.

06/08
Noite de Estudo do Setor B
Local a confirmar.

14/08
Missa Mensal - Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora às 18h (PAULO VI)

20 e 21/08
INTER-EQUIPES Setor A

10/07
Missa Mensal - Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus
Início às 18h30

31/07 a 01/08
Formação Nível I – Região
Local: Instituto Missionário São José
Início no sábado (31/07) às 8h e encerra-
mento no domingo (01/08) com o almoço.

29/08
Grandioso Churrasco das ENS
Local: Salão Social da Paróquia Sagrado 
Coração
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