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E D I T O R I A L

Os meses de maio de junho de 2010 estão 

repletos de emoções, temos o dia do trabalha-

dor, dia das mães, o dia da mãe das mães (13 

maio), ascensão do Senhor, pentecostes, a 

copa do mundo, festa juninas, São João, 

Sagrado Coração de Jesus, Imaculado 

Coração de Maria, dia dos namorados, festa 

de São Pedro e São Paulo, dois grandes 

pilares de sustentação da nossa fé e a festa 

dos 60 anos no MENS no Brasil, cuja missa 

será no dia 08 de maio, às 20h15min na 

Capela do Colégio Dom Bosco.

Não deixem de ler também a Carta 

Mensal que este mês traz matérias sobre 

os 60 anos de vida do movimento. 

Vamos receber o carinho do CRS “C” que 

nos lembra de buscar sempre a santidade em 

casal. Continuaremos a aprender com o Pe. 

Osmar e o cantinho litúrgico, o que é 

confissão, com o Pe. Wagner Galvão, e 

(re)aprender com o Pe. Caffarel. Temos 

ainda a conclusão da matéria sobre o inicio 

das equipes no Brasil, um testemunho de vida 

equipista (Cidinha e Aloise), a estrutura 

atual das equipes. 

Apresentamos também a colheita da 

semente que foi plantada há 60 anos no 

Brasil. Nosso trem passa ainda pela estação 

do Dever de Sentar-se, uma das prioridades 

para o ano de 2010 e pelo momento de Maria, 

com o Dogma Mariano sobre a Maternidade 

Divina ou mãe de Deus. A família equipista 

aumentou com a chegada dos Pe. Miguel e Pe. 

Roberto. 

Há, lembrem-se, temos muitos aniversá-

rios, de nascimento, casamento e ordenação. 

Boa leitura a todos. 

Maria Sirley e Juvenil.

PALAVRA DO SETOR - A Busca da Santidade Nas Equipes
Quando entramos para as Equipes de Nossa 

Senhora, nos disseram que o nosso objetivo era 

alcançar a santidade, em casal. Por muito tempo, 

achamos que isso era muito ousado, inatingível 

mesmo. No entanto, resolvemos nos conceder o 

benefício da dúvida e continuamos nossa 

caminhada, cumprindo os pontos concretos, 

com seus altos e baixos, participando dos eventos 

e atividades do movimento. 

Foram raras as vezes que deixamos de 

participar de alguns deles. Essa persistência, que 

acreditamos seja fruto do amor de Deus por nós, 

nos conduziu à seguinte conclusão: a santidade é 

uma condição que conseguimos ao ajustar 

nossas vidas ao Evangelho de Cristo. Não 

precisamos muito “malabarismo” para entender 

isso, mas também não basta apenas conhecer a 

boa nova, é preciso ter a consciência de que ser 

cristão é um jeito de ser que nos é proposto e se 

queremos isso para nós e nossa família e se 

estamos dispostos a percorrer o caminho.  

As Equipes de Nossa Senhora é um dos 

instrumentos que nos auxilia na busca da 

santidade, na medida em que nos leva a conhecer 

o Evangelho e a praticá-lo não apenas em nossas 

vidas de cristãos casados, mas também em 

nossas relações com os outros irmãos em geral e, 

por isso mesmo, essa experiência exige muito 

esforço, muita disciplina, porque temos que 

vencer as barreiras do comodismo, do medo, do 

egoísmo, da arrogância, etc. Portanto, a 

santidade é possível a quem a quer e se esforça 

em encontrá-la e que a perseverança é indispen-

sável em sua busca.

Não raras às vezes ouvimos questionamen

tos do tipo “é preciso participar de tantos 

eventos/atividades do Movimento para buscar a 

santidade? Não bastaria apenas a reunião formal 

e a prática dos PCEs?”.  Sim, estes são os pontos 

básicos, mas, como em toda e qualquer 

atividade/profissão, temos que atualizar e 

complementar nossos conhecimentos, aparar 

arestas, tornarmos mais capacitados a atingir 

nossos objetivos, porque as coisas mudam a todo 

instante e temos que acompanhar e rever 

procedimentos e é por isso que temos as nossas 

sessões de formação. 

Existem os eventos sociais, de confraterniza-

ção, que possibilitam a todos os casais se 

encontrarem e se sentirem ligados ao 

Movimento como uma grande família (desejo de 

Deus) e que também possibilita angariar 

recursos para suportar as despesas com 

formações, encontros, retiros, etc. e, nesse caso, 

a participação de cada casal, da maneira que 

puder e com a ajuda de outros casais, se 

necessário, é de vital importância para a 

concretização do grande objetivo: a santidade do 

casal, em comunidade, pois sozinhos não há 

como ter a experiência da partilha de nossas 

vidas.

Paz e bem a todos.

Vanda e João Batista.

NOVOS CONSELHEIROS Seja um colaborador do informativo 

Vida & Alianças, mandando sugestões e 

matérias para o e-mail ens.cgr@gmail.com

Para anunciar envie e-mail 

para ens.cgr@gmail.com
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Maria Sirley e Juvenil
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Pe. Miguel Paes da Silva, Salesiano, será 
SCE da ENS Rainha do Amor e ENS da 
Rosa Mística (Setor A)

Pe. Roberto dos Santos Gomes, 
Congregação dos Pequenos Irmãos do 
Santíssimo Sacramento, será SCE da ENS 
de Nazaré (Setor A). 

Sejam bem-vindos a família equipista



do casal cristão. O amor conjugal revela-se 
assim como ordenado ao amor de Cristo: por 
meio dele, Cristo se dá aos esposos, por ele os 
esposos se dão ao Cristo.

2) - Eis porque nossas Equipes são as 
“Equipes de Nossa Senhora”. Vocês formam 
grupos para procurar Cristo, imitá-lo, servi-lo. 
Vocês não conseguirão sem um guia. E não há 
melhor guia do que a Virgem-Mãe. Eu gostaria 
que em nossas Equipes se exercesse a fé na 
ternura todo-poderosa da Virgem Mãe; que cada 
casal sentisse aquela confiança e aquela 
segurança que habita o coração dos filhotes 
quando sua mãe está presente. Eu gostaria que 
esta fosse uma das marcas características. Então 
eu teria uma grande segurança no futuro. “E Ela 
os assumiu sob sua tutela, e em seu encargo para 
a eternidade”. 

3) - “O Casal dará testemunho de Deus de 
maneira mais explícita se ele for à união de dois 
buscadores de Deus”.

4) - “Na equipe há risco de rotina, do 
envelhecimento, nada mais restando que 
gentilezas. Uma regra da equipe é o jogo do 
QUEM PERDE GANHA. Ninguém tem direitos 
na equipe, mas a equipe deve se encarregar dos 
direitos de cada um. O amor não faz reivindica-
ções”. 

5) - “A oração diária do Magnificat aumenta a 
comunhão entre todos os equipistas do mundo”.

6) - Pe. Caffarel tenta, talvez pela última vez, 
traçar a verdadeira feição do Movimento que ele 
quis formar. Em poucas palavras..., é um 
Movimento a serviço da santidade dos casais e, 
por conseguinte, de irradiação apostólica. O 
termo movimento indica dinamismo e 
adaptação contínua. O termo espiritualidade 
sublinha a prioridade do sopro, do Espírito sobre 
a organização e métodos e precisa nitidamente o 
objetivo: a vida espiritual, isto é, a vida cristã, na 
medida em que é animada pelo Espírito Santo, e 
tende a Santidade.

( 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

1) - “A oração gera o amor e o amor o 
sacrifício. Não há maior amor do que dar a vida 
por aqueles que se ama. Irão vocês até esse amor 
maior, para fazer crescer na graça os que 
geraram para a vida? Dar-se um ao outro para 
ambos darem-se juntos. Eis a vocação e a missão 

passado e futuro. Um aniversário, por 
exemplo, revive toda a vida da pessoa, lançando-
a para o futuro. Concretamente, a pessoa revive 
seu passado (o dia do nascimento, os pais, a 
família, a época, o crescimento, os acontecimen-
tos), o presente (o amadurecimento, as 
realizações) e o futuro (o que virá através do 
próprio investimento pessoal, os sonhos a 
realizar).

Assim, os sinais na Liturgia: eles EVOCAM o 
passado (os mistérios de Cristo), tornam 
presentes esses mistérios (a atuação de Cristo 
hoje, durante a celebração), prefiguram o 
futuro, como que saboreando aqui e agora, uma 
realidade que será definitiva um dia em Deus.

Assim acontece na Eucaristia: ela recorda o 
mistério da Morte e Ressurreição de Cristo; torna 

ainda esse mistério em seu futuro, na sua 
realidade total e definitiva em Deus, no céu.

Nós tomamos consciência dessa tríplice 
dimensão dos símbolos na Eucaristia, quando ao 
convite “Eis o Mistério da fé” feito por quem 
preside, a assembléia aclama: Anunciamos, 
Senhor (presente), a vossa morte e proclamamos 
a vossa Ressurreição (passado). Vinde, Senhor 
Jesus! (futuro).

Poderíamos colocar até uma quarta 
dimensão: a exigência deste sinal!  Ele pede que 
vivamos o que celebramos, do contrário será 
apenas um teatro, uma encenação! Assim, a 
Liturgia deixa de ser apenas um cerimonial, um 
formalismo, para tornar-se rito, ou seja, tornar-
se vida!

Pe. Osmar A. Bezutte, sdb

A T R Í P L I C E D I M E N S Ã O D O S Í M B O L O N A L I T U R G I A

No último artigo mostramos os diversos 
tipos de símbolos na Liturgia.

Na Liturgia, os sinais (símbolos) abrangem e 
significam toda uma realidade: presente, 

C U R T A S

PÓS-EACRE 2010
Aconteceu no dia 13 de março o Pós-Eacre 

2010, no auditório do Colégio D. Bosco.
Compareceram 82 casais, representando 

cerca de 40 % do total de casais e, dentre estes, 
cerca de 30 % já havia participado do EACRE, 
ficando , portanto, a conclusão, que atingimos 

muito pouco do público a que se destina o 
evento.  

Não obstante termos recebido avaliação 
muito positiva sobre o encontro, talvez seja o 
momento de pensar em maneira mais eficiente 
para atingir a totalidade dos equipistas no 
repasse das orientações recebidas no EACRE.

DIA DAS MÃES
Em maio, além de ser o mês de Maria, nossa 

mãe maior, intercessora de todos nós junto a seu 
filho Jesus, comemoramos também aquela que 
também deu seu sim para o nosso nascimento 
aqui na terra, nossa mãe terrena. 

Aproveitando o ensejo, vamos rezar muito 
pela intercessão de Maria em favor de nossas 
mães, às que ainda estão aqui na terra conosco e 
às que já partiram para junto do Pai.

COLEGIADO REGIONAL
Aconteceu dia 11/04, na residência de Maria 

Augusta e Waldir a reunião do Colegiado 
Regional, com as presenças dos CRS de Campo 
Grande, Dourados e Maracaju. A reunião foi 
muito proveitosa.

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



A nossa história como equipistas começa no 
ano de 1993. Depois de vários chamados por 
parte de Nossa Senhora, através da pessoa do 
Gerson da Maria do Carmo, nosso padrinho, e, de 
incessantes desculpas e até mesmo fugas de 
nossa parte (quando víamos que ele nos esperava 
na porta lateral, saímos rapidinho pela principal 
e vice-versa).

Graças a Deus e ao Sagrado Coração, nome 
da Paróquia onde tudo começou e que até hoje 
fazemos parte, fomos vencidos pelo cansaço. 
Afinal de contas, ter que “ir” em algumas 
“reuniãozinhas” não custaria nada.

E, no dia 19/06/93, aconteceu nossa 1ª 
reunião, cuja equipe foi batizada de Equipe 
Nossa Senhora Auxiliadora. Tivemos como CP, 
Margareth e João e como CE, nosso querido Pe. 
Jair Gonçalves.

Nossa equipe não faltava a nada, noites de 
estudos, sessão de formação, retiros, festas e 
comemorações, viagens, excursões, terços e até 
visita ao nosso conselheiro em Três Lagoas, no 
dia do Padre, inclusive com a participação dos 
filhos. Fomos todos muito bem recebidos e 
acolhidos pelo Pe. Jair e equipistas daquela 
cidade. Realmente foram momentos inesquecí-
veis e abençoados.

Éramos seis casais e tudo parecia um “mar de 
rosas”... Mas, com o passar dos anos, começamos 
a ter nossas dificuldades, nossas diferenças, 
nossas divergências... E as ondas foram 

crescendo, ficando alta demais, o mar 
tornou-se bravio e o nosso barco virou... Todos os 
tripulantes sobreviveram, mas em 2000, 
tomaram embarcações diferentes... Foi muito 
dolorosa esta separação para todos, principal-
mente para nós.

Como depois da tempestade vem a calmaria, 
em 28/02/01, os três casais que optaram 
continuar como equipistas, Ana Clara e Manoel, 
Dirce e Alderete e nós, juntamos a outros casais, 
também vindos de ventos fortes e formamos a 
Equipe Nossa Senhora dos Anjos. Hoje estamos 
com seis casais e como CE, Me. Antonio Teixeira.

Durante estes 17 anos, fazendo nosso 
balanço pessoal, como casal e como equipe, só 
crescemos.

Não foi e não é fácil “Ser Equipista”, temos 
que ser humildes, amorosos, pessoas de oração e 
perseverantes; temos que “Vivenciar” os PCEs; 
como vivenciá-los se não mal conseguimos 
cumpri-los durante o mês? Hoje, lendo o artigo 
“Que tipo de equipista você é?”, pag. 14 da CM de 
março/10, vem à pergunta: Você é um equipista 
CONFORMISTA ou ATIVISTA? Como a maioria, 
Aloise e eu, somos um pouco de cada, talvez mais 
conformista. Tenho certeza que depois deste 
texto iremos melhorar, lembrando principal-
mente do recado: “Os conformistas transformam 
fracassos em medo, os ativista transformam 
derrotas em garra.”

Como equipistas, já fomos CRE, CRS “A”, CP, 

Coordenador Experiência Comunitária e 
principalmente Equipista de base. Muitas vezes, 
reclamamos e já ouvimos outros equipistas 
reclamarem que não são mais chamados para 
exercer alguma função no movimento; mas, será 
preciso ser chamados? Ou devemos tomar a 
iniciativa e nos colocarmos disponíveis a serviço 
do Movimento? Acho que chegou à hora do AGIR 
e não do OMITIR.

 Nossas reuniões mensais sempre foram 
prioridades para nós; durante estes anos todos, 
se faltamos a cinco reuniões foi muito, e quando 
faltamos foi por motivos justificáveis.

Acho que todos sabem, mas vale lembrar que 
temos um grande tesouro em nossas mãos, que 
são as Equipes de Nossa Senhora, e que temos 
que fazer de tudo para não perde-lo, para 
preservá-lo com muito carinho. É através do seu 
carisma, mística e espiritualidade que somos 
orientados a viver com profundidade o amor 
conjugal e o amor a Cristo.

Não é pelo tempo de Movimento que somos 
mais ou menos equipistas, mas sim pelo nosso 
testemunho de vida, servindo com amor à 
família, o movimento, a comunidade e nosso 
próximo. 

Que o Sagrado Coração de Jesus e Nossa 
Senhora dos Anjos ilumine e guie a todos nós 
nessa caminhada de Equipistas. Amém!

Abraços fraternos.
 Cidinha e Aloise

T E S T E M U N H O D E V I D A E Q U I P I S T A

Confissão ou Penitência é o Sacramento 
instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, para 
que os cristãos possam ser perdoados de seus 
pecados, e receberem a graça santificante. 
Também é chamado de sacramento da 
Reconciliação. O Sacramento da Penitência foi 
instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo nos ensina o Evangelho de São João: 
“Depois dessas palavras (Jesus) soprou sobre 
eles dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. 
Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, 
ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os 
retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 20, 22-23).

A Igreja tem esta autoridade porque a 
recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo: “Em 
verdade vos digo: tudo o que ligardes sobre a 

terra será ligado no céu, e tudo que 
desligardes sobre a terra será também desligado 
no céu” (Mt 18,18).

Só Deus perdoa os pecados. O Padre, mesmo 
sendo um homem sujeito às fraquezas como 
outros homens, está ali em nome de Deus e da 
Igreja para absolver os pecados. Ele é o ministro 
do perdão, isto é, o intermediário ou instrumento 
do perdão de Deus, como os pais são instrumen-
tos de Deus para transmitir a vida a seus filhos, 
como o médico é um instrumento para restituir a 
saúde física, etc.

Os padres e bispos também se confessam, 
obedientes aos ensinamentos de Cristo e da 
Igreja, todos os Padres, Bispos e mesmo o Papa se 
confessam com freqüência, conforme o 

mandamento: “Confessai os vossos pecados 
uns aos outros” (Tg 5,16).

Para se fazer uma boa confissão são 
necessárias 5 condições: a) um bom e honesto 
exame de consciência diante de Deus; b) 
arrependimento sincero por ter ofendido a Deus 
e ao próximo; c) firme propósito diante de Deus 
de não pecar mais, mudar de vida, se converter; 
d) confissão objetiva e clara a um sacerdote; e) 
cumprir a penitência que o mesmo nos indicar. 

O católico deve confessar-se no mínimo uma 
vez por ano, ao menos para preparar-se para a 
Páscoa. Mas somos também obrigados toda vez 
que cometemos um pecado mortal.

Pe. Wagner Galvão, sdb - Conselheiro 
Espiritual da Equipe N. S. da Luz (Setor C)

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 Q U E É C O N F I S S Ã O ?

Para entendermos os Dogmas Marianos, 
precisamos definir primeiramente o que é 
Dogma. Por definição, dogma é algo que não 
admite contestação. O termo “dogma” provém da 
língua grega, “dogma”, que significa “opinião” e 
“decisão”. Para a Igreja, é uma verdade teológica. 

Para nós católicos, um dogma é uma verdade 
absoluta, definitiva, imutável, infalível, 
inquestionável e absolutamente segura sobre a 
qual não pode pairar nenhuma dúvida. Uma vez 
proclamado solenemente, nenhum dogma pode 
ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa 
ou por decisão conciliar.  Por isso, os dogmas 
constituem a base inalterável de toda a doutrina 
católica  e qualquer católico é obrigado a aderir, 
aceitar e acreditar nos dogmas de uma maneira 
irrevogável.

A Igreja Católica proclama a existência de 43 
dogmas. Eles estão subdivididos em 8 categorias 
diferentes: dogmas sobre Deus; dogmas sobre 
Jesus Cristo; dogmas sobre a criação do mundo; 
dogmas sobre o ser humano; dogmas Marianos; 
dogmas sobre o Papa e a Igreja; dogmas sobre os 
sacramentos; e dogmas sobre as últimas coisas.

Os dogmas marianos foram conquistas 
históricas e teológicas do cristianismo. Fazem 
parte do patrimônio e da doutrina da Igreja e 

brotaram do senso sobrenatural dos fiéis e 
formulados pela Igreja. Os dogmas marianos 
manifestam a importância que a Igreja dá a 
Maria, a Mãe de Jesus Cristo. São quatro os 
dogmas marianos: 1) - A Maternidade Divida, 
ano 431; 2) – A Virgindade Perpétua de Maria, 
ano 649; 3) – A Assunção de Maria, ano 1950; 4) 
– A Imaculada Conceição, ano 1854. 

1) - Dogma sobre a MATERNIDADE 
DIVINA ou mãe de Deus

Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus 
(Jo 2,1; 19,25), Maria é aclamada, sob o impulso 
do Espírito Santo, desde antes do nascimento do 
seu Filho, como a Mãe do meu Senhor (Lc 1, 43). 
Com efeito, Aquele que ela concebeu do Espírito 
Santo como homem e que se tornou verdadeira-
mente seu Filho segundo a carne, não é outro que 
o Filho eterno do Pai, a segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade. A Igreja confessa que 
Maria é verdadeiramente Mãe de Deus 
(Theotókos). 

O dogma da Maternidade Divina se refere a 
que a Virgem Maria é verdadeira Mãe de Deus 
por ter concebido por obra do Espírito Santo e 
dado à luz a Jesus Cristo, não quanto a sua 
Natureza Divina, senão quanto à Natureza 
humana que tinha assumido. A Igreja afirma este 

dogma desde sempre, e foi solenemente 
definido pelo Concílio de Éfeso (431 d.C.), sendo 
que o Papa São Clementino I (422-432) definiu 
solenemente que: "Se alguém afirmar que o 
Emanuel (Cristo) não é verdadeiramente Deus, e 
que portanto, a Santíssima Virgem não é Mãe de 
Deus, porque deu à luz segundo a carne ao Verbo 
de Deus feito carne, seja excomungado." 

Muitos Concílios repetiram e confirmaram 
esta doutrina: Concílio de Calcedônia, Concílio 
d e  C o n s t a n t i n o p l a  I I ,  C o n c í l i o  d e   
Constantinopla III. O Concílio Vaticano II 
menciona esta verdade com as seguintes 
palavras: “E, na verdade, a Santíssima Virgem é, 
desde os tempos mais antigos, honrada com o 
título de Mãe de Deus e sob a sua proteção se 
acolhem os fiéis, em todos os perigos e necessida-
des”. (Constituição  Dogmática Lumen Gentium, 
nº 66).

Provas das Sagradas Escrituras: "Eis que 
uma Virgem conceberá..." (Is 7,14); "Eis que 
conceberás..." (Lc 1,31); "O que nascerá de Ti 
será..." (Lc 1,35); "Enviou Deus a seu Filho 
nascido..." (Gl 4,4); "Cristo, que é Deus..." (Rm 9, 
5). 

Continua no próximo Informativo...

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
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maio de 1950, e que durante esses 60 anos, 
foram cultivadas, regadas, podadas por tantos 
outros dedicados filhos teus: são 46 regiões, 281 
setores, 3.142 equipes, 19.180 casais, 368 
viúvas/viúvos e 2.099 Conselheiros Espirituais. 

Apresentamos, também, Senhor, a 

produção da semente lançada em terras 
pantaneiras por Leomi e Maria do Rosário e  Pe. 
Jair Gonçalves, e que receberam o carinho do 
cultivo de tantas outras pessoas: são 5 setores, 
67 equipes, 467 casais e 47 Conselheiros 
Espirituais. 

"A terra boa semeada é aquele que ouve a 
palavra e a compreende, e produz fruto: cem por 
um, sessenta por um, trinta por um". (Mt 13,23). 

Senhor, colocamos em tuas mãos a 
produção da semente lançada em terra boa 
brasileira por Nancy e Pedro Moncau em 13 de 

Jailson) e um Casal de Comunicação 
(Jussara e Daniel), além do Conselheiro 
Espiritual (Pe. Miguel Batista, SCJ) que juntos 
formam a Equipe de Super-Região. 

Tendo como principal missão a responsabili-
dade de transmitir às equipes as grandes 
orientações do Movimento, de zelar pelo 
cumprimento de sua pedagogia e seus métodos, 
de manter a unidade do Movimento e a formação 
de quadros e dos equipistas, o Casal da Super-
Região exerce essa função por cinco anos. 

Província - Uma Província engloba 
algumas ou várias Regiões. No Brasil as Regiões 
foram agrupadas em sete Províncias, cada uma 
sob a responsabilidade de um casal denominado 
"Provincial" (CP) que também possui uma 
equipe de trabalho que é constituída pelos casais 
Regionais além do Conselheiro Espiritual. O CP 
da Região Centro Oeste é a Nilza e Nivaldo.

Região - A Região agrupa vários setores 
quase sempre vizinhos, com o objetivo de ajuda 
mútua. É um lugar de comunicação e de 
comunhão entre os casais responsáveis de setor, 
os membros das equipes de setor e outros casais 
que assumem um serviço. 

Um casal é escolhido como "Responsável de 
Região" (CRR) para exercer o serviço durante 
quatro anos. Com a ajuda de uma equipe e de um 
Conselheiro Espiritual ele responde a um 
objetivo comum de animação, ligação, formação, 
difusão, reflexão, discernimento e de construção 
da unidade entre as equipes da sua área. 

O CRR da Região Mato Grosso do Sul é a 

Maria Augusta e Waldir. 
Setor - O Setor é uma comunidade de 

equipes que querem caminhar juntas e se ajudar 
mutuamente nesse caminho. Elas formam uma 
unidade geográfica de cinco a vinte equipes. A 
responsabilidade do Setor é confiada a um casal, 
por convite do Movimento. 

Esse casal é chamado "Responsável de Setor" 
(CRS) e é ajudado por "uma equipe de setor", 
constituída por alguns casais e um Sacerdote 
Conselheiro Espiritual. O tempo de serviço do 
casal Responsável de Setor é de três anos. A 
animação espiritual das equipes, a ligação entre 
elas, a formação, a organização de atividades e a 
difusão do Movimento são as suas principais 
funções. Em MS temos 5 setores: Setor A, Setor B 
e Setor C em Campo Grande, Setor Maracaju e 
Setor Dourados.  

Equipe - Uma equipe é constituída por 
cinco a sete casais e assistida por um sacerdote 
conselheiro espiritual. Os membros de uma 
equipe são cristãos unidos pelo Sacramento do 
Matrimônio validado aos olhos da Igreja Católica 
que: exprimem sua vontade de pertencer ao 
Movimento; aceitam tomar parte na vida 
comunitária da equipe e do Movimento; 
comprometem-se a ser fiéis ao espírito e a 
colocar em prática os métodos das Equipes de 
Nossa Senhora; respeitam a liberdade de 
consciência dos outros equipistas e as suas 
diferenças humanas e sociais; procuram viver na 
fidelidade ao Papa, seguindo a doutrina da 
Igreja. 

A E S T R U T U R A D A S E Q U I P E S D E N O S S A S E N H O R A

Organização Internacional - A Equipe 
Responsável Internacional (ERI) é a instância de 
responsabilidade geral do Movimento. A ERI, 
que trabalha em colegialidade é composta de 
cinco ou seis casais e de um Sacerdote 
Conselheiro Espiritual (Pe. Ângelo Epis) 
disponível para o Movimento. Essa formação é 
composta por casais de diferentes países, é um 
engajamento pessoal e não como representantes 
de seu país de origem. Seu tempo de exercício é 
de 6 anos. 

A ERI assume em colegiado, a responsabili-
dade do Movimento no mundo e exerce esse 
serviço em união estreita com os casais super-
regionais. Tal tarefa é a de animar o Movimento 
no mundo todo, manter o Movimento ligado à 
Igreja universal, zelar pela fidelidade à 
instituição fundadora, exercer e garantir a 
unidade do Movimento, além da expansão em 
nível mundial. O CR ERI é Maria Carla e Carlo 
Volpini.

Super-Região - A Super-Região agrupa as 
regiões de um país ou as regiões de países 
vizinhos. A experiência tem mostrado que 200 
equipes constituem uma boa base para permitir o 
funcionamento de uma Super-Região. CRSR - 
Casal Responsável da Super-Região é o nome 
dado ao casal que assume essa responsabilidade 
(Cida e Raimundo). 

Ele convida outros casais, que no caso do 
Brasil é composto pelos Casais Provinciais, um 
Casal Tesoureiro/ Secretário (Lucita e Marialvo), 
Casal Responsável pela Carta Mensal (Zezinha e 

Dificilmente conseguimos permissão para 
um primeiro retiro fechado de dois dias. E vimos 
à superiora de um colégio de freiras recusar, por 
ordem da Madre Geral, a continuação dos 
recolhimentos que vínhamos fazendo ali, por 
serem de casais...

Folheando a correspondência trocada com o 
Casal de Ligação, encontrarmos uma sucessão de 
datas marcantes. Fevereiro de 53, 1° número da 
Carta Mensal. Julho do mesmo ano, formação de 
um esboço de Setor que reunia os Responsáveis 
das 4 equipes então existentes. Abril de 55, 
compromisso das Equipes 1 e 2; 21 de abril do 
mesmo ano, 1° Dia dos Estatutos dos 
Responsáveis. Em julho de 56, contavam-se 13 
equipes, sendo 8 em São Paulo e 5 fora: Rio, 
Campina Grande, Florianópolis, Campinas, Jaú.

Em 1957, insistentes convites do Centro 
Diretor para que fôssemos à França, para um 
encontro com as equipes veteranas. Objetamos 
que seria muito mais útil a vinda de um delegado 
do Centro Diretor que entraria em contato com a 
maior parte dos nossos casais e sugerimos a 
vinda do Pe. Caffarel. A sugestão é aceita.

A Primeira Vinda do Pe. Caffarel
Inegavelmente, a visita do fundador das 

Equipes de Nossa Senhora e seu Diretor 
Espiritual é o ponto alto de toda a vida do 
Movimento no Brasil. Só então ficamos 
conhecendo as Equipes em toda a sua profundi-
dade.

Impossível um resumo do que foram os 10 
dias de contato com o Pe. Caffarel. Alguns dias 
depois, em carta ao nosso Casal de Ligação, 
comunicávamos as nossas impressões ainda 
vivas: "Deu-nos ele uma nova visão da vida de 
equipe. Temos a impressão muito nítida de que a 
sua palavra, os seus conselhos, as suas diretrizes 
vieram marcar uma nova fase para as nossas 
equipes. Ele nos tomou, por assim dizer, pela 
mão e nos ajudou a subir mais alto, para 
desvendar horizontes muito mais amplos".

Datam dessa visita conferências notáveis 
que continuam a ser atuais: A Equipe, 

Assembléia Cristã, pequena Ecclesia dentro 
da Grande Ecclesia. A Ecclesia Missionária, 
dando o sentido do apostolado nas Equipes; 
suscitou esta palestra não poucos debates e 
controvérsias que ainda perduram... Mas Pe. 
Caffarel insistiu particularmente sobre a 
necessidade do aprofundamento, sem no 
entanto esquecer o transbordamento apostólico. 
"O aprofundamento só, esmaga; a ação só, 
dispersa e esteriliza; é preciso um e outro para 
que haja equilíbrio". "Uma equipe que, após 
algum tempo de trabalho, não sente a necessida-
de de transbordamento, é uma equipe fracassa-
da".

Sucessivamente, apresentou-nos uma visão 
geral do Movimento, para depois deter-se sobre 
o sentido profundo de cada um dos momentos da 
reunião de equipe, a razão de ser de cada uma das 
obrigações. Insistiu sobre o significado da 
caridade fraterna: "A caridade fraterna é não 
deixar para trás aquele que denota cansaço, 
esmorecimento, talvez desencanto. Despertá-lo 
é caridade. Deixá-lo no seu torpor é traí-lo".

De volta à França, escreveu:"... As minhas 
recomendações são as mesmas que vos dei: 
máximo de mística e máximo de disciplina. E 
preciso a todo preço que as equipes sejam este 
celeiro onde o Senhor encontrará homens e 
mulheres que irão levar o testemunho de Cristo 
junto de todos os seus irmãos, nos lugares mais 
humildes como nos postos mais elevados. Mas 
isto só se tornará possível se as vossas equipes 
forem verdadeiras escolas de vida cristã, vitórias 
da caridade, escolas de oração, cenáculos onde os 
apóstolos de Cristo vêm abrir os seus corações ao 
Espírito de Deus". Ainda durante a estada do Pe. 
Caffarel organizou-se o primeiro Setor, de 
acordo com as recomendações que nos dera: 
"Organizar a Equipe de Setor, não para as 
necessidades de hoje, mas prevendo um número 
três ou quatro vezes maior de equipes".

Éramos ao todo, então, talvez umas 15 
equipes...

(Nancy e Pedro Moncau Jr.) - CM 

O I N Í C I O D A S E Q U I P E S N O B R A S I L

A Primeira Expansão
Dois anos se passaram. A equipe se firmara 

apoiada na correspondência assídua com o Casal 
de Ligação, sustentada pela firme orientação do 
Conselheiro Espiritual. A experiência daqueles 
dois anos mostrava com toda a evidência que a 
fórmula das Equipes nada mais era do que um 
estímulo à vivência do Evangelho.

Pe. Melanson não nos deixa adormecer 
sobre os louros colhidos. Em julho de 1952 inicia-
se a pilotagem da segunda equipe, desta vez com 
antigos membros da JUC. Em dezembro era a 
terceira que se formava. Depois a Quarta... 
Graças aos contatos do Pe. Melanson, nas suas 
múltiplas viagens, formam-se em 1955 as 
primeiras equipes fora de São Paulo, em 
Florianópolis, Campinas, Jaú. Mais tarde, em 
Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul. 

No extremo norte do Brasil, houve uma 
experiência em Campina Grande: isolada, com 
dificuldades enormes na correspondência, não 
teve continuidade.

Polarização das boas vontades... Esboço de 
organização administrativa... Trabalhos de 
secretaria... Lembramo-nos do mimeógrafo 
então adquirido para impressão de Estatutos, 
Temas de Estudos, Manuais e, já a Carta 
Mensal... Nele, de dois em dois minutos era 
preciso passar com um pincel a tinta no rolo...

Organizaram-se os primeiros recolhimentos 
e retiros. Recolhimentos e retiros para casais 
eram, na época, um quase escândalo. 

O Dever de Sentar-se é um certo espaço de 

tempo que calmamente se passa em conjunto 

todo o mês, com o fim de eliminar as causas da 

desunião e promover melhor entendimento e 

aperfeiçoamento dos cônjuges, sob as vistas de 

Deus e a sua ajuda. Vamos comentar essa 

definição: 

Um certo espaço de tempo – não cinco 

minutos, nem vários pedaços de tempo 

entrecortados. Marquemos uma hora para 

começar e vamos esgotar o assunto. O necessá-

rio é sair do Dever de Sentar-se com a certeza de 

que o que precisava ser esclarecido foi 

esclarecido, o que precisava ser resolvido, foi 

resolvido. 

Que calmamente se passa – é preferível 

não fazer o Dever de Sentar-se do que fazê-lo 

com pressa, com nervosismo. Escolher o 

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

e que depois do Dever de Sentar-se, sintam-

se tão unidos que não precisam mais dizer: eu 

acho, eu penso, mas, nós achamos, nós 

pensamos. 

Com o fim de eliminar as causas da 

desunião  – é o momento de eliminar os mal 

entendidos, de dizer aquilo que nos magoou e 

que não entendemos bem. Se não houver, tanto 

melhor, demos graças a Deus e passemos 

adiante. 

Promover melhor entendimento e 

aperfeiçoamento dos cônjuges – o Dever 

de Sentar-se não é um desabafo, é um meio 

positivo de nos ajudar a construir o nosso amor, 

de dirigir bem o nosso lar e a educação dos 

nossos filhos, de melhor nos colocarmos ao 

serviço do próximo e, sobretudo, de acertarmos 

o passo em direção a Deus. 

momento melhor, à hora mais sossegada, 

para que não sejamos interrompidos a cada 

momento. 

Todo mês – um mês é um bom intervalo. 

Mais que um mês, ou menos, não é aconselhá-

vel, segundo a experiência de muitos casais. 

Em conjunto – são os dois que o fazem: 

não um só falar e o outro ouvir. É preciso que se 

digam um ao outro o que sinceramente pensam, 



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

Consulte a agenda e os aniversariantes do mês em http://www.google.com/calendar/embed?src=ens.cgr@gmail.com

24 Luiz Catelan do Pantanal

24 Marco Aurélio de Sá Baptista da Natividade

26 Marlene Andrade Bacelar Barros dos Navegantes

27 Egma Cristina A. F. Fernandes dos Anjos

27 Pe. Rosinei Pauli Conselheiro

27 Mário de Oliveira Braga Filho da Esperança

28 Regina Madeira Souza das Dores

29 Jaime Magalhães das Graças

30 Aparecida Barbosa Oliveira da Guarda

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO/ORDENAÇÃO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

3 Neide Maria e José Bento de Lourdes

5 Selton e Emiliana Aparecida

12 Sideni e Nilson Amor Divino

14 Vanessa e Vander de Schoenstatt

14 Viviane  e Mauricio da Luz

14 Minerva e Aparecido Mãe de Deus

18 Helena e Wilson de Lourdes

18 Marta e Ricardo de Fátima

21 Kelle e Yanko da Saúde

22 Oriana e Carlindo de Schoenstatt

22 Giovana e Ricardo da Abadia

23 Janine e Joel Desatadora de Nós

24 Selma e Marco Aurélio da Natividade

27 Rosaly e Kleber Amor Divino

31 Gerci e Lídio da Estrada

31 Sandra e Waldilei da Natividade

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

1 Carlos Roberto C. Buonomo da Guarda

3 Egnaldo de Oliveira do Rosário

6 Mestre Antonio Teixeira Conselheiro

6 Viviane de Oliveira L. de Castro da Luz

7 Israel Herrerias Coluce do Carmo

8 Caio Graco Gomes Pereira Medjugorje

8 Emiliana Cerqueira C. Lemos Aparecida

8 Jaqueline Vargas Baldasso Auxiliadora

8 Maria Cristina R. De Moraes Mãe da Eucaristia

8 Pe. Adalberto Alves De Jesus Conselheiro

9 Edna Arnaldo Ortiz de Nazaré

JUNHO

MAIO
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

1 Célia Mazzo Ramos dos Santos Auxiliadora

2 Dirce Aparecida Zitei Oliveira Perpétuo Socorro

3 Mozaniel Lero da Costa da Luz

3 Lia Martina Scofano Chamorro Divina Providência

3 Rudi Carlos Lima Aquino da Estrada

4 Silvio Valdete Lopes Marques de Medjugorge

4 Ricardo Coppola de Fátima

4 Maria Danieli Melo C. Silva Divina Providência

4 Selma Cristina de O. S. Baptista da Natividade

4 Pe. Paulo Alberto Donatti Conselheiro

5 Cleber Pires de Lima Divina Providência

6 Edson Amorim de Souza das Dores

6 Decoroso Ortiz Neto de Nazaré

6 Elaine Maria C. H. Dahadah Desatadora de Nós

6 Ronaldo Braga Diniz dos Navegantes

7 Pedro Domingos Sanches Telles da Saúde

8 Joel Figueiredo Mascarenhas Desatadora de Nós

8 Pe. Gentil P. do Nascimento Neto Conselheiro

9 Sérgio Tetsuo Kagueda Luz

9 Maximilian Pires Rosa do Pantanal

10 Neide Maria Cardoso Bento de Lourdes

10 Ricardo Cardoso Lopes Medalha Milagrosa

10 Mikiko Hirooka Buonomo da Guarda

11 Eliane Ferreira da Silva  Souza Amor Divino

11 Antonio Alderete da Saúde

13 Maria Fátima Martinelle da Abadia

13 Nilson do Amaral Imac. Conceição

13 Valdemir Almeida Monteiro dos Navegantes

14 Vanessa Côrrea F. Nasser Melo de Schoenstatt

15 Eluiza Elena Cometiki Assis Imac. Conceição

16 Edna F. Cáceres da Silva da Guarda

16 Maria Sirley Tamiozzo Oliveira Perpétuo Socorro

17 Waldir Alves de Oliveira Perpétuo Socorro

18 Tatiana Faria M. de Souza da Natividade

19 Aparecido dos Passos Mãe de Deus

20 Adão Rodrigues Ramirez das Dores

21 Pe. Carlos Henrique Botura Conselheiro

21 Mário da Silva da Guarda

22 Dionéia Beatris Marcato e Souza Rainha do Amor

23 Ivete Nascimento Marangoni Mãe de Deus

13 Antonia Marques Kague da Luz

13 Antonio Carlos Alberto Pereira de Lourdes

13 Antonio Márcio Cerqueira Caldas de Fátima

13 Carlos Alberto Baldasso Auxiliadora

15 José Willian Damaceno Muniz de Guadalupe

16 Ângela Valéria M. Germiniani dos Anjos

16 Jaiza A. Schuschin das Dores

17 Shirley Almeida Ribeiro Perpétuo Socorro

18 Dalva ee Oliveira Rios Borges Mãe da Eucaristia

21 Agenor Vicente Martins dos Anjos

24 Wilson Luiz Guimarães Júnior Medalha Milagrosa

24 João Batista Nunes de Queiroz Mãe da Igreja

24 Jorge Luiz Godoy Gabínio da Rosa Mística

25 Marco Antonio Momesso da Rosa Mística

26 Luiz Carlos Balbino dos Santos Auxiliadora

27 Márcia Regina S. Andréa Visioli Mãe da Igreja

27 Rosaly Dutra Peres Campos Amor Divino

27 Francisco Vitorino de S. Filho Amor Divino

27 Jairo Roberto Roque Mina de Fátima

27 Cleusa Giroldo dos Santos dos Navegantes

28 Pedro Martins Cardoso da Esperança

28 Sidnei Gonçalves dos Anjos Mãe da Eucaristia

29 Diac. Paulo Roberto de Oliveira Conselheiro

30 Afrânio Alves das Graças

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO/ORDENAÇÃO

DIA ANIVERSARIANTE EQUIPE

5 Adriana  e Luis Guilherme da Luz

6 Socorro e Roberto de Nazaré

10 Ivone e Adilson da Vitória

16 Danieli e Thiago Divina Providência

16 Marisa e Haydn Mãe da Eucaristia

18 Ramona e Ronaldo dos Navegantes

19 Cleuza  e Jonir Mãe da Igreja

21 Vera e Prado dos Navegantes

25 Maria Adeilza e Nivaldo do Rosário

25 Norma e Antoninho do Pantanal

27 Ana Vicência e Antônio Rainha da Paz

29 Egma e Jeferson dos Anjos

15 Pe. Francisco Eduardo Conselheiro

16 Frei José Bastos Da Silva Conselheiro

28 Pe. Rosinei Pauli Conselheiro

29 Pe. Carlos Henrique Botura Conselheiro

Rua São Sepé, 247 - Bairro Cel. Antonino 
Campo Grande - MS - Web site: www.rhd.com.br

Fone/Fax: (67) 3351-2974 / 3351-5907

A G E N D A

01/05/2010
Horário: 15h às 18h
Tarde de Estudo (Setor C). 
Local: auditório da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus. Tema: “Meditação e Leitura Orante 
da Bíblia, com o Pe. Jair da Conceição Máximo.

08/05/2010
Horário: 20h15
Missa Mensal - Especial 60 anos (somente 
equipistas).
Local: Capela do Colégio Dom Bosco – Rua 14 
de Julho, esquina com Av. Mato Grosso. (Não 

se esqueçam da camiseta das equipes, das 
imagens de Nossa Senhora, dos refrigerantes e 
salgados para confraternização após a Missa). 

13/05/2010 
Aniversário 60 anos das equipes no Brasil

15/05/2010
Horário: 21h
Jantar Dançante em comemoração aos 60 anos 
das ENS no Brasil
Local: Salão Social da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus.

28/05/2010
Aniversário das Equipes em MS

07/06/2010
Noite de Estudo (Setor A)
Horário e local a confirmar.

12/06/2010 
Horário: 19h30
Missa Mensal
Local: Paróquia Senhor do Bonfim (Mata do 
Jacinto), a cargo das ENS da Guarda e ENS da 
Esperança.

OralCenter
ORTODONTIA

Dr. Douglas Luiz Borges
CRO 1719

Dra. Ana Maria P. Borges
CRO 1861

Fone: (67) 3324-6967

Rua Brasil, 465 | Centro | Campo Grande| MS
(Na rua do SEBRAE, paralela a Rua Bahia)

Contabilistas
Nivaldo F. de Araújo (CRC/MS 0993)
Nilza G. de Araújo (CRC/MS 4397)

Rua Dolor F. de Andrade, 860 | Campo Grande/MS

(67) 3028-3165
egaraujo@terra.com.br
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