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Equipes de Nossa Senhora

E D I T O R I A L

Em comemoração aos 60 anos do 

movimento no Brasil, transcrevemos um 

artigo de Nancy e Pedro Moncau Jr., 

publicado pela primeira vez na CM comemo-

rativa aos 25 anos, republicado em setembro 

de 1991, sobre o inicio das equipes no Brasil. 

Chamam-nos a atenção as dificuldades 

que esses primeiros casais enfrentaram e, 

que graças a Deus não desistiram, mas sim 

perseveraram. Que sirva de estímulo para 

nós, que em frente a pequenas dificuldades 

pensamos em desistir. 

Temos também o Cantinho Litúrgico do 

Pe. Osmar. Passaremos também pelos 

ensinamentos do nosso fundador Pe. 

Caffarel, pelo testemunho do casal Marta e 

Ricardo Coppola, pelo ensinamento do Pe. 

Vilmo sobre as datas comemorativas. 

Ah, não se esqueçam dos aniversariantes, 

principalmente aqueles de sua equipe de 

base. Antes de dormir tomem uma “sopinha 

de letras” que faz bem. 

Por falar em dormir, Pe. Avelino Pertille 

nos convida a sonhar, pois sonhos animam a 

vida. Nos dias 20 e 21 de fevereiro 

realizamos com sucesso o nosso EACRE 2010. 

Também efetuamos mais uma mudança no 

nosso Informativo Vida e Alianças, a partir de 

agora será editado bimestralmente.  

Nossos agradecimentos aos casais do 

Setor B, responsáveis pelas matérias desta 

edição. 

Boa leitura a todos. 

Maria Sirley e Juvenil.

Remetente:

Maria Sirley e Juvenil

Av. Tiradentes, 1263 - Taveirópolis

CEP: 79090-000

Campo Grande / MS

Seja um colaborador do informativo 

Vida & Aliança, mandando sugestões e 

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

Para anunciar envie e-mail 

para ens.cgr@gmail.com

EXPEDIENTE VIDA & ALIANÇAS

Q u e r i d o s I r m ã o s E q u i p i s t a s e C o n s e l h e i r o s
Paz e Bem. O amor misericordioso de 

Deus manifestado na pessoa do filho, que 

viveu e santificou a vida comum dos mortais, 

fez sua quaresma no deserto, proclamou seu 

evangelho cheio de misericórdia e amor 

através de sua morte e ressurreição, sua 

paixão e morte na cruz, realizou a páscoa 

verdadeira.

Ao iniciarmos mais um ano equipista 

imersos na celebração deste mistério, que 

possamos estar esperançosos, animados e 

revigorados após um longo e merecido lazer 

de final de ano, ano novo vida nova, encoraja-

dos para a vivência dos PCEs, e nesse 

momento quaresmal buscar a conversão em 

casal e assim ter certeza de sermos participan-

tes da páscoa do Senhor. E a partir do 

sacramento do matrimônio nos tornar 

novas criaturas e reconstruir em cada um de 

nós a imagem e semelhança de Deus, através 

do esforço em busca da santidade.

Sessenta anos de Equipes de Nossa 

Senhora no Brasil. Mais que festas durante o 

ano, devemos sempre estar bem atentos ao 

carisma e a mística do movimento que nos 

convoca a responder ao apelo que Cristo nos 

faz. “E também dareis testemunho” (Jo 15, 27) 

também o tema de estudo nos faz este 

convite: Casamento, sacramento do dia-a-dia 

para compreender que a graça de Deus na vida 

do casal é uma contínua busca da vontade de 

Deus.

Novidades, o encontro internacional será 

no Brasil, Brasília em 2012, vamos nos 

preparando e rezando para que tudo 

aconteça bem segundo a vontade de Deus.

Carinhosamente,

Hilda e Oswaldo – CRS “B”

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

Os Sacerdotes Conselheiros Espirituais são 
para nós, equipistas, a presença do Cristo em 
nossas vidas e em nossas reuniões. Sejam 
bem-vindos à família equipista.

Pe. Wagner Galvão, salesiano, será SCE da ENS 
Rainha do Amor (Setor A) e ENS da Luz (Setor 
C); Pe. Ademir Lima de Oliveira, salesiano, 
será SCE da ENS de Caacupê (Setor C); Pe. 
Mário Bertoldo Nunes Neto, Pequenos Irmãos 
do Santíssimo Sacramento, será SCE da ENS 
dos Navegantes  (Setor A)



No último artigo falei sobre o que é um 
símbolo. Neste, apresento os diversos tipos 
de símbolos que aparecem nas liturgias:

1. A pessoa. A assembléia litúrgica, o 
ministro que preside, os demais 
ministros;

2. A palavra. Os textos bíblicos e os da 
própria liturgia;

3. Os elementos naturais. Vela, luz, fogo, 
incenso, água, sal, pão e vinho, óleo, 
cinza, flores;

4. Os objetos. Cálice, patena, alianças, 
báculo, mitra, livros litúrgicos, toalhas, 
imagens;

5. Os gestos. Com as mãos (sinal da cruz, 
mãos unidas, erguidas, impostas), com a 
cabeça (inclinação), com o corpo 

(inclinação profunda, ajoelhar-se, fazer 
genuflexão, estar de pé, estar sentado, 
estar prostrado);

6. Os movimentos. Procissões, cumprimen-
tos;

7. As vestes. Dão solenidade. Indicam a 
realidade do mistério, conforme os 
tempos litúrgicos;

8. O silêncio. Às vezes mais eloqüente do 
que a palavra e liturgias barulhentas.

Todos esses sinais simbólicos serão 
litúrgicos na medida em que ocultam, 
contêm, revelam e comunicam os mistérios 
de Cristo. 

Pe. Osmar A. Bezutte, sdb

V Á R I O S T I P O S D E S Í M B O L O S ( S I N A I S ) N A L I T U R G I A

Em todas as obras, o Pe. Caffarel soube 
passar o comando com muita humildade e 
desprendimento. Como declarou às Equipes 
de Nossa Senhora: ”Não quero ser a sogra do 
Movimento, sempre metida no meio do 
casal”. Manteve a sua palavra. Depositou 
confiança nos que lhe sucederam. Quanto a 
esse ponto, ainda quantos contrastes nessa 
personalidade complexa!

“A longa e difícil tarefa da educação visa, 
no seio do casal cristão, não somente formar 
homens, mas também filhos de Deus. À 
medida que o casal é uma célula viva da 
Igreja, ele oferece aos seus filhos batizados 
um ambiente nutritivo onde a fé se abre, 
alimenta e desabrocha. É ali no lar que os 
filhos têm seu primeiro encontro com a 
Igreja viva”.

“A nossa Equipe é pequena Igreja, esposa 
de Cristo, e que com ele estabelece um 
diálogo. O Cristo, dela se apossa para 

comunicar-lhe o seu duplo amor. A 
pequena Igreja (equipe) descobre então no 
Cristo, e pelo Cristo o Espírito Santo que Ele 
lhe comunica, e o Pai para o qual o Espírito 
Santo a arrasta”.   

“Que a reunião mensal seja realmente 
acolhedora: Cristo está ali presente, rico de 
suas promessas. E a grande promessa de 
Cristo vocês conhecem bem: é o Espírito 
Santo.”

Um casal, marido e mulher, é uma 
pequena ecclésia. Uma família, pais e filhos 
formam uma pequena equipe e podem e 
devem ambicionar ser uma equipe pós-
pentecostal. É uma observação que vos faço. 
Marido e mulher pensem nisso! Façamos 
dois minutos de recolhimento. Deus está 
entre nós. “Adoremos, agradeçamos, 
peçamos-lhe o seu Espírito”. 

Pe. Caffarel

( 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

M O M E N T O D E M A R I A

“Maria de Nazaré... longe de ser uma 

mulher passivamente submissa ou de uma 

religiosidade alienante, foi, sim, uma mulher 

que não duvidou em afirmar que Deus é 

vingador dos humildes e dos oprimidos e 

derruba de seus tronos os poderosos do 

mundo. 

Maria é a primeira entre os humildes e os 

pobres do Senhor, uma mulher forte, que 

conheceu de perto a pobreza e o sofrimento, 

a fuga e o exílio, situações estas que não 

podem escapar à atenção de quem quiser 

secundar, com espírito evangélico, as 

energias libertadoras do homem e da 

sociedade” 

Paulo VI

Para anunciar no 

informativo Vida & Alianças

envie e-mail para 

ens.cgr@gmail.com
Neusa e Vinícios

Fone: (67) 3351-5900

Casal LivrariaCasal Livraria



conhecimento do conteúdo de uma 
pequenina brochura, os Estatutos das Equipes de 
Nossa Senhora, que um deles tinha recebido 
através de uma correspondência trocada com o 
Pe. Henri Caffarel. Troca de idéias, debates, 
objeções... Conclusão: iriam tentar a experiência 
da vida de equipe, tal qual era apresentada 
naqueles Estatutos. Mas quanta coisa diferente e 
estranha. A começar pelo jantar. Em seguida, a 
forma de estudar os assuntos propostos... seria 
possível aquela abertura de uns para com os 
outros, na co-participação ou na partilha? Seria 
exeqüível aquela fraternidade capaz de levar a 
carregar o fardo uns dos outros?

Um pouco com medo iniciaram os primeiros 
passos, longe de pensar que estava sendo lançada 
uma sementezinha que haveria de crescer no 
decorrer dos anos. O seu intento era bem mais 
modesto: simplesmente reagrupar alguns casais, 
para tentar experiência nova que os ajudasse na 
sua vida conjugal e familiar.

Simplesmente apoiados nos Estatutos, no 
primeiro tema de estudos e em alguns números 
da Carta Mensal francesa, foram se realizando as 
primeiras reuniões. Convidado, não pode Mons. 
Aguinaldo ser o Conselheiro Espiritual e pediu ao 
Pe. Oscar Melanson para substituí-lo. Ele mesmo 
contou, em entrevista publicada em maio de 
1970, o que foi o seu primeiro contato com a 
equipe. Contato providencial e decisivo para o 
Movimento.

O princípio não foi fácil. Alguns dos primeiros 
casais não se adaptaram à fórmula proposta... 
Dificuldades para "catequizar" novos elementos. 

Desânimo por vezes. Impressão de isolamen

to, apesar da correspondência assídua com 
Pe. Caffarel e com o primeiro Casal de Ligação, 
Gerard d'Heilly, que iríamos conhecer mais tarde 
pessoalmente. Além disto, alguns termos dos 
Estatutos e das suas normas nos pareciam um 
tanto nebulosos.

Foi quando nos anunciaram a visita de um 
equipista de Paris que, vindo a negócios, 
aproveitara a oportunidade para nos procurar. 
Chegou ele um belo dia à nossa casa. Ambos 
ocupados quando se apresentou, foi ele 
introduzido na sala. Quando entramos, pouco 
depois, encontramo-lo sentado, com um de 
nossos filhos ao colo, brincando com ele. Não se 
levantou. Um gesto amigo, uma rápida apresenta-
ção, o entabular fácil de uma conversação. Nós 
que esperávamos uma visita cerimoniosa, 
ficamos cativados por aquela simplicidade que 
nos deixou logo à vontade. E, imediatamente, 
aquela impressão de que nos conhecíamos há 
muito.

Aquela visita foi para nós uma revelação. 
Quanto aprendemos! Em primeiro lugar o "estilo" 
da amizade fraterna dentro das equipes: simples, 
cordial, aberta, cativante. Depois o valor dos 
contatos humanos, indispensáveis para as 
equipes em formação. Mais tarde aprenderíamos 
que, sem exceção, uma equipe isolada é uma 
equipe fadada a desaparecer. Finalmente, os 
esclarecimentos dos numerosos pontos obscuros 
e, mais ainda, a razão de ser de cada uma das 
normas do Movimento. 

Nancy e Pedro Moncau Jr.
CM Setembro/91- 29/31... 
Continua no próximo Informativo.

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

“Da CM de Maio de 1975, edição comemorati-
va dos 25 anos das ENS no Brasil, transcrevemos a 
seguir um artigo de Nancy e Pedro Moncau sobre 
os primeiros tempos das ENS no Brasil. Não 
poderia existir melhor documento que este e 
nossa intenção ao republicá-lo, no momento em 
que estamos passando da 1000° equipe, é dar 
conhecimento aos casais que entraram para o 
movimento depois de 1975 destes fatos e fazer 
com que os mais antigos os rememorem (e 
comemorem)”.

A Primeira Equipe - A história das Equipes no 
Brasil começa naquela noite de 13 de maio de 
1950. Seis casais se acham reunidos ao redor de 
uma mesa, presididos por um sacerdote. Os seis, 
antigos amigos, já militavam havia anos no Centro 
Dom Gastão, prolongamento, para casados, da 
Congregação Mariana da Sé. O sacerdote, Mons. 
Aguinaldo José Gonçalves, Diretor daquela 
Congregação. Havia tempo que procuravam uma 
linha diretriz para a sua vida de cristãos casados, 
em sucessivas experiências sem continuidade.

Para que se tinham reunido? Para tomar 

E S P A Ç O F O R M A Ç Ã O

Queriam a santidade que é a perfeição do 
amor. Queriam realizar-se como humanos e como 
cristãos. O amor de Deus precisava traduzir-se 
neles em amor conjugal e familiar. Este era o 
sonho dos primeiros equipistas. Para que este 
sonho se realize, com muito entusiasmo e com 
quem tem pressa, procuraram os meios. O 
importante é o fim. E um desses meios, muito 
pensados por eles, era a ABNEGAÇÃO.  

Teriam que praticar esta virtude. A única coisa 
que tem que crescer é o amor; o amor entre os 
dois e para com Deus. Digo melhor, o que tem que 
crescer é o amor para com Deus, com Cristo; e, 
este tem que expressar no amor entre os dois.

E amor é doação, é sair de si para encontrar 
com o outro. Amar é tentar ver o outro em tudo 
que faz. E quanto mais descubro o outro, menos 
vejo a mim mesmo, menos penso em mim. A 
beleza, preciso vê-la no outro; a paz e a felicidade 
eu preciso senti-la no outro. Ver-se no outro é 
sentir-se no outro. Não há crescimento no amor 
sem abnegação. Ela é o fermento. 

O exercício ou prática desta abnegação era 
visto pelos primeiros equipistas como um 
exercício essencial desde o começo das ENS. Era o 
caminho para encontrar o tesouro da santidade. E 
para adquirir o tesouro, vale à pena tudo, por 
penoso que seja. 

O sonho de ser santo deve ser reavivado nos 
casais equipistas. E ao reavivarem esse sonho, 
reavivam também a energia dos primeiros 
momentos dos quais temos saudades.

Reavivar o que nos traz saudade é reavivar os 
momentos em que o importante era o outro, o 
gostoso era aquilo que o outro gostava ...

Queridos casais equipistas, vamos caminhar 
felizes, mas decididos para a meta do meu sonho e 
que seja minha grande motivação e que o 
primeiro entusiasmo do casal, objeto da minha 
saudade, seja uma força sempre nova e sempre 
viva a conduzir à verdadeira e plena vida.

Pe. Avelino Pertille   
CE Região RS | Carta Mensal Fev/Mar-95 - 15

Saudades e Sonhos - A vida não é um sonho, 
mas os sonhos animam a vida. As saudades não 
são um alimento, mas uma força que me leva a 
fonte de alimentos. Pensando nesta “vida”, que 
deve ser levada a sério para que ela não nos 
surpreenda seriamente, lembrei-me destas duas 
palavras: saudades e sonhos.

Seja como indivíduos seja como casais, 
estamos na estrada da vida e com um destino bem 
definido. Esta vida, que é dom de Deus, também 
tem um destino traçado por Deus. Somos como 
que um embrião gerado por Deus e colocado no 
seio deste mundo, mas que somos destinados a 
nascer para a vida plena no Reino de Deus.

Esta caminhada, esta gestação, para o casal 
equipista deve acontecer para os dois como se 
fossem gêmeos no seio da mãe. 

Quando os quatro primeiros casais da 
primeira equipe iniciaram a gestação da própria 
equipe e que seria modelo das equipes em todo 
mundo e de sempre, alimentavam um sonho: 
viver o duplo amor – o conjugal e o amor a Cristo. 



Estância 

Ana Paula
Camisão

Aquidauana / MS

Experiência Comunitária - saudoso Pe. 

Adeílson Tomé encontrar-se em tratamento de 

saúde, impedindo-o de participar de todas as 

reuniões. E essa ausência do CSE era sentida por 

todos, já que ele representava o próprio Cristo em 

nosso meio.

Acreditamos que Maria no seu infinito amor 

maternal nos proveu no momento necessário o 

SCE para animar e conduzir a Equipe, pois como 

casal piloto faltava-nos a presença amiga de Cristo 

no seio daquela equipe recém formada. Fomos 

contemplados com o a presença do querido amigo 

Pe. Vilmo Nolasco para estar à frente da Equipe. 

Assim, a responsabilidade de conduzir a equipe 

deixou de ser um peso para se tornar então um 

presente de mãe – como nas Bodas de Caná, 

atenta às nossas necessidades temporais e 

espirituais. Desse modo, tudo passou a ser júbilo, 

vida de equipe e equipe em construção sólida!

Finalmente podemos afirmar que com alegria 

nos engajamos no Movimento, certos de que 

fizemos o melhor que julgamos possuir, e as falhas 

que houve atribuímos à certeza de nossas 

limitações e que evidencia nossa filiação divina 

que nos conduziu e orientou na caminhada – nada 

é mérito nosso, mas sim Daquele que tocou com 

gemidos inefáveis os corações dos casais 

Santo às suas vidas conjugal.

Que Nossa Senhora do Sagrado Coração os 

acolha sob sua proteção e amparo e que o Espírito 

Santo as oriente e abençoe a todos os casais! 

Amém! 

Marta e Ricardo Coppola 

ENS Fátima – SETOR B

A importância de dar a conhecer o MENS aos 

jovens casais e ao Movimento de acolher-los para 

juntos desabrocharem e se fortalecerem no 

sacramento do matrimônio numa época tão 

conturbada nas relações afetivas dos jovens, 

levando-os a viverem com responsabilidade a 

construção de uma família, nos moldes do sonho de 

Deus, com valores morais, cristão e ético num mundo 

tão globalizado e envergonhado de deixar 

transparecer sentimentos alicerçados no amor, 

respeito, amizade, solidariedade, cumplicidade e 

tantos outros, inerentes às pessoas de bem, filhos e 

filhas amadas de Deus.

Porém, esse sentimento despertado e fortalecido 

nos corações dos jovens casais veio acompanhado de 

insegurança e, preocupações diante dos desafios 

próprios que atingem a todos àqueles que querem 

realizar com zelo e dedicação as responsabilidades 

dentro da Equipe.

T E S T E M U N H O

Vivendo a pilotagem

Quando fomos convidados pelo Movimento 

para assumirmos a função de Casal Responsável 

(Experiência /Comunitária) e depois Casal Piloto 

(Equipe), sentimos grande alegria em poder 

colaborar com as Equipes a que nos tem dado 

satisfação, alegrias, bênçãos e gratidão a Deus por 

integrarmos essa grande família que é o MENS. A 

motivação em nos lançarmos na pilotagem foi o 

desejo interior de possibilitar a outros casais 

conhecer e se apaixonar pelo Movimento. 

Foi gratificante e encantador ver nascer uma 

equipe formada por jovens casais, a maioria deles 

ainda vivendo a lua-de-mel. Essa característica da 

equipe foi sem sombra de dúvida uma dádiva de 

Deus principalmente para eles que passaram a 

integrar o Movimento já no início de suas vidas 

conjugal. Quantas bênçãos ter o conhecimento da 

pedagogia das equipes para nos fortalecer como 

casal e viver em plenitude a beleza do sacramento 

do matrimônio! Essa distinção nos faz sentir filhas 

e filhos amados de Deus. 

No entanto, sabemos que o caminho a 

percorrer não é só de flores, houve desafios e 

dificuldades a nos sobressaltar, e uma delas, foi 

sem dúvida, o fato de nosso CSE, no período da 

Naquele SIM da Virgem Maria ao anúncio do 
Anjo, começa a nova era da história, selada depois 
na Páscoa como nova e eterna aliança.

Dia 28 - Domingo de Ramos e da Paixão do 
Senhor.  A Missa de Ramos dá inicio aos ritos da 
Semana Santa; que representa a grande 
celebração católica, vivenciando toda a agonia de 
Jesus, e sua morte para a salvação dos cristãos e, 
por fim, sua gloriosa ressurreição. 

Ao dar inicio à Semana Santa, se recorda e 
reconstitui um dos episódios mais marcantes da 
vida de Jesus Cristo: a sua entrada messiânica em 
Jerusalém para celebrar a Páscoa Judaica, tendo 
sido recebido, conforme se lê no evangelho, “com 
gritos de alegria e o maior entusiasmo da 
multidão”, que buscou folhas de palmeiras para 

com elas o aclamarem.

Estes ramos são guardados em casa durante 
todo o ano para pedir proteção. Ainda hoje as 
palmas e os ramos que ficam nas Igrejas são 
queimados neste dia, servindo as suas cinzas para 
impor o Sinal-da-Cruz na fronte dos fiéis que 
comparecem à Missa de Cinzas.

Boa preparação para a Semana Santa!!! 

Pe. Vilmo Nolasco de Sousa

Conselheiro Espiritual (ENS de Fátima / ENS da 
Medalha Milagrosa / ENS do Sagrado Coração / 
ENS de Lourdes-Maracaju)

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

Queridos Irmãos Equipistas! A Semana Santa 
manda notícias... Principais datas comemorativas 
no Mês de Março:

Dia 19 - São José Esposo de Maria, 
Solenidade. É um dos grandes santos a quem a 
Igreja credita maior devoção e confiança. Invoque 
a São José para obter a pureza do corpo, da alma e 
do espírito. Ele é o advogado dos agonizantes, é 
invocado em casos de doença, de dificuldades 
financeiras e pelas famílias. Somente ele, entre os 
mortais, teve a graça de expirar nos braços de 
Jesus e Maria.

Dia 25 - Anunciação do Senhor, Solenidade. 
“Maravilhoso mistério da fé”. Trata-se de um 
evento “humilde e discreto”, mas, ao mesmo 
tempo, decisivo para a história da humanidade. 

movimento.

Portanto quando você tiver dúvida, consulte 
a seguir: CRE - Casal Responsável de Equipe, ERI - 
Equipe Responsável Internacional, CP - Casal 
Provincial, SR - Super Região, CE - Conselheiro 
Espiritual, CRR - Casal Responsável Regional, CE - 
Casal Equipista, MENS - Movimento das Equipes 
de Nossa Senhora, ENS - Equipes de Nossa 
Senhora, PCEs - Pontos Concretos de Esforço, CRS 

- Casal Responsável de Setor, EACRE - 
Encontro Anual de Casais Responsáveis de 
Equipes, SCE  Sacerdote Conselheiro Espiritual, 
CM - Carta Mensal, CRSR - Casal Responsável da 
Super Região, CRP - Casal Responsável Provincial, 
CL - Casal de Ligação, CRSRB - Casal Responsável 
da Super Região Brasil.

S O P I N H A D E L E T R A S

É comum no MENS (Movimento das Equipes 
de Nossa Senhora) o uso de abreviações em 
LETRAS MAIÚSCULAS, o que o transforma numa 
verdadeira sopinha de letras, até parecendo os 
times de futebol do nordeste (CSA, CBR, ASA, CSE, 
ABC, etc.). 

Muitas vezes dificulta até o entendimento de 
textos da nossa querida Carta Mensal e outras 
publicações para quem está entrando no 

Tradição e Qualidade
Av. Mato Grosso, 3463 - Campo Grande - MS
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M I S S A

E A C R E 2 0 1 0 | C A M P O G R A N D E

Aconteceu nos dias 20 e 21 de fevereiro o 
EACRE - Encontro Anual de Casais Responsáveis de 
Equipe, nas dependências da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, em Campo Grande, com a 
participação de cerca de 250 pessoas dos Setores 
de Campo Grande, Dourados e Maracaju.  Na 
ocasião, contamos com a honrada presença do 
Casal Provincial Nilza e Nivaldo, do Casal Regional 
Maria Augusta e Waldir, todos os Casais 
Responsáveis de Setor e Conselheiros Espirituais.

A solene celebração eucarística de abertura 
foi presidida pelo nosso Arcebispo Dom Vitório 
Pavanello, concelebrada por vários conselheiros 
espirituais de Equipes. Com outros momentos 
fortes de celebração e oração o evento transcor-
reu com muita alegria, propiciando também 
oportunidade de acolhimento e integração entre 
os irmãos.

O evento, que teve como tema: “Casamento, 
sacramento do dia a dia” e, como lema: “Vida 
matrimonial, uma celebração permanente” foi 
muito elogiado, à vista das folhas de avaliação 
entregues pelos participantes. Foram passadas 
aos equipistas as Orientações para 2010,  falou-se 
sobre o Tema de Estudo deste ano,  além de 
flashes sobre outros assuntos e realizaram-se 
grupos de estudo, reuniões de Setores  e  de 
Conselheiros Espirituais. 

O Eacre apontou também as prioridades para 
2010, apresentando algumas ações para atingir os 
objetivos propostos, que são: Dever de Sentar-se 
(ênfase), Formação, Leitura da Carta Mensal 
(ênfase), Beatificação do Padre Caffarel e 
Celebrações (momentos fortes da vida do casal e 
da família).

A abertura do EACRE 2010 foi realizada com a 

missa presidida pelo Arcebispo Dom Vitório 

Pavanelo, que brindou os presentes com uma 

magnífica homilia, que resumimos a seguir:

Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês estão 

aqui reunidos para refletir sobre a grandeza do 

Sacramento do Matrimônio, que não se realiza num 

ato litúrgico no inicio da sua vida conjugal, mas que 

deve ser continuado no dia a dia, numa manifestação 

de amor que deve refletir o amor de Cristo para com 

sua Igreja e a Igreja para com Ele. 

Então, este lema bonito que vocês escolheram 

“Casamento, sacramento do dia a dia”, sacramento 

que vocês já sabem muito bem que é todo sinal 

sensível que expressa uma realidade diferente, mas 

muito oportuna. O sacramento do matrimonio é o 

sinal visível do amor de Deus, e indica essa 

caminhada de quem deve viver esse amor aqui na 

terra. 

Dom Vitorio comparou que, assim como a sua 

ordenação episicopal, presbiteral ou diaconal não se 

transformou num momento, mas é resultado de uma 

seqüência vivida, não só através dos atos litúrgicos 

que nos devemos celebrar na realização ou 

celebração dos sacramentos, mas mesmo na nossa 

natureza, no nosso modo de agir, devemos carregar 

uma mudança de ser, de ser humano que agora fica 

se pertencendo ao sagrado, total e exclusivo para 

Deus, em nome de Deus para os homens. Assim 

também o matrimônio é um sacramento, é uma 

consagração que se torna, pelo gesto do rito 

matrimonial, uma pertença exclusiva a Deus para um 

determinado filho. 

Lembrou que, quando ainda era padre jovem, 

apareceu um casal pedindo a celebração das bodas 

de ouro. O casal dizia: padre nós aqui, após 50 anos, 

ainda vivemos o primeiro amor do primeiro dia do 

casamento, nós nos amamos da mesma forma e 

expressamos isso como dois namorados. Eis aí o que 

é ser um sacramento, sinal sensível que revela o amor 

de Deus na vida de um casal. Agora vocês formam a 

igreja doméstica, a pequena igreja do lar, a igreja 

orante, a igreja litúrgica e a igreja missionária. 

Nós não podemos esquecer nada disso. Às 

vezes, na preocupação de avivenciar o matrimônio, 

se fecham até dentro de si e se lembram um pouco 

dos que estão compartilhando da mesma mística ou 

carisma, mas nós nos esquecemos facilmente que 

outrem precisam nos ver como modelo de amor, para 

que eles também encontrem o estímulo e encontrem 

a força de constituírem a alegria, no mundo, na 

sociedade e na Igreja, quer sejam casal, quer ainda 

não casados, ou ajuntados, quer até pessoas 

individuais. Nós temos que ser para eles essa força 

estimulante de um amor que Deus entregou a nós, 

não para simplesmente nos enriquecer, mas para 

administrá-lo e levar para fora a experiência de Deus 

que nós vivemos.

Citou também a vida de Santa Joana Beretta 

Molla, uma mulher canonizada recentemente pelo 

Papa João Paulo II, um médica pediatra que era da 

Ação Católica Italiana, que até nem pensava em se 

casar, mas quando o diretor espiritual lhe mostrou 

que a vocação dela era ter o matrimonio ela chamou 

o noivo e disse, nos vamos nos casar para sermos 

santos. Eis ai um homem e uma mulher que soube 

viver a graça da santidade matrimonial, transmitin-

do-a aos filhos. Pois bem, Deus lhe indicou outro 

caminho e foi nesse caminho que Deus lhe revelou a 

santidade. Então meus irmãos, nós temos dentro do 

matrimônio também um canal e uma força de 

santidade. 

E é isso que vocês devem procurar no dia a dia do 

matrimonio de vocês, é buscar sempre mais a 

santidade, como se perguntava o bispo convertido do 

anglicanismo para o catolicismo: hoje eu sou mais 

santo do que ontem? Era todo dia antes de começar a 

missa: hoje eu sou mais santo do que ontem? A missa 

me ajudou a caminhar mais para a vontade de Deus? 

Eis ai também a meta de vocês. 

A palavra de Deus vem hoje manifestar que a 

preocupação das Equipes de Nossa Senhora não 

pode só envolver-se entre si, mas tem que olhar para 

fora, pois existem muitos pobres, muitos abandona-

dos, muitos aflitos a quem vocês devem ir, e ir com 

sensibilidade, sentir a co-responsabilidade e ver 

como se pode resolver. E assim também vemos em 

Jesus a delicadeza de acolher Zaqueu, mas antes Ele 

soube fazê-lo amado, fazê-lo valorizado, ai, Zaqueu 

se converte. 

Falou-nos também sobre a dificuldade de se 

implantar a Pastoral da Sobriedade que trabalha para 

a moderação da bebida, porque essa é 60% das 

causas de todos os problemas e divórcio nas famílias 

de hoje e, no entanto, parece que nós não vemos 

esse problema como um serviço pastoral, 

evangelizador, de promoção e de valorização.

Finalizou invocando que Nossa Senhora nos 

acompanhe em todos esses momentos no dia de 

hoje e amanhã para a maior glória de seu filho, a 

santidade da Igreja e para nossa santificação. 

Maria Sirley e Juvenil
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superem suas dificuldades. Sejam 
agraciados com as bênçãos de Nossa 

Senhora e que a paz, a saúde e a união 
estejam presentes em suas vidas. Amém.

N O S S O S A G R A D E C I M E N T O S E O R A Ç Ã O A O S N O S S O S P A T R O C I N A D O R E S

Senhor Jesus ilumine todos os nossos 
patrocinadores para que todos os dias 

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

29 Fausto Wagner Pereira Schoenstatt

31 Cleonice Roca Vilalva Caacupe

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

Dia Aniversariante Equipe

1 Jucleides e Juarez Fátima

3 Maria Candida e Nilson Torraca Rainha da Paz

3 Rosinha e Custódio dos Navegantes

4 Mariana e Ricardo Natividade

4 Valéria e Edvaldo dos Anjos

7 Eliane e José Romero Abadia

17 Cristiane e Marcos Rosa Mística

21 Jaíza e Osni das Dores

26 Marly e Jairo Fátima

29 Regina e Edson das Dores

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

Dia Aniversariante Equipe

1 Nilton Santana de Oliveira das Dores

2 José Aldo Colpani Perpétuo Socorro

2 Aristides Silveira de Matos Filho Lourdes

2 Fernando Silva da Costa Medalha Milagrosa

3 Jucleides Alcará Fátima

5 Maria Cândida de P. Almeida Rainha da Paz

6 Douglas Luiz Borges Mãe da Eucaristia

6 Maria de Lurdes Muniz Guadalupe

7 Edvaldo Cezar Germiniani Anjos

7 Elizabete do Carmo C. Pereira Lourdes

8 José Eliatar Bezerra Rainha do Amor

9 Moisés Barbosa e Souza Rainha do Amor

10 Nilson de Souza Batista Medjugorge

11 Antenor Pereira de M. Neto Mãe da Eucaristia

12 Antoninho Bruschi do Pantanal

12 Anabela Reis Cabral M. de Vito Schoenstatt

13 Maria Helena Fávero Costa Guarda

14 Elaine Cristina F. Baez Sarti do Pantanal

14 Marisa Pereira de M. Pacheco Mãe da Eucaristia

14 Otacílio Santos da Silva Guadalupe

15 Janete Alves P. Figueiredo de Nazaré

ABRIL

MARÇO
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

Dia Aniversariante Equipe

1 Marilete Otano Peixoto Ferenczdo Carmo 

1 Márcia Maria B. T. Silva Vitória

1 Marco Antonio F. de Castro Auxiliadora

1 Maurício Ferreira de Castro Luz

2 João Carlos Visioli Mãe da Igreja

3 Bento Wilson da Silva Mãe da Igreja

6 Alberto Barros Aquirre do Carmo 

6 Leonir Wiechert N. Barros Mãe de Deus

7 Marco Aurélio Boza da Natividade

8 José Romero Toniasso Abadia

8 José Rovilson da Fonseca Caacupe

10 Pe. Geraldo Grendene Conselheiro

10 Marcelo Kawhata Barreto Medjugorge

11 Ceide Liberati Catalani Desatadora de Nós

11 Maria Perciliana C. De Oliveira Imac. Conceição

11 Delma Pereira Rosa Luz

12 Maria Aparecida e Paulo Imac. Conceição

14 Maria de Aguiar Toledo Graças

14 Vanderlei Basílio dos Santos Amor Divino

17 Fábio Cesar Stoppa Rainha do Amor

17 Pe. Lauro Takaki Shinohara Conselheiro

19 Maria José G. Fabres Queiroz das Dores

19 Jair Soares Madureira Anjos

20 Antonio de Oliveira Mendes Desatadora de Nós

20 Elaine Silva Cruz Vieira do Pantanal

20 Lidio Vargas da Estrada

20 Tadeu de S. Lourenço Ferreira Natividade

20 Carlos Márcio M. Gonçalves Vitória

21 Oriana Maria Recque N. da Silva Schoenstatt

23 Ana Maria Magge de C. Souto Guadalupe

24 Luiz Antonio Ferencz do Carmo 

24 Adair Fidelis Vitória

25 Francisco Moreira de Freitas Aparecida

27 Jonir Eduardo dos Santos Mãe da Igreja

29 Milton Salvino da Cruz Esperança

15 Vinício Antonio da Silva Graças

15 Soleide Silva Auxiliadora

16 Nilton Oliveira da Costa Guadalupe

16 Maria José Jonas de Resende Graças

16 Américo José de Moura Abadia

18 Maria Aparecida da  Silva Guarda

18 Nelson Bispo de Souza Schoenstatt

19 Cláudia Queiroz Pereira Medjugorge

20 Suéllem L. Costa B. Oliveira Divina Providência

21 Maria Jaci Sagmeister Aparecida

23 Wilson Peixoto Monteiro da Estrada

24 Kátia Regina K. Guimarães Divina Providência

24 Marta Gabinio Coppola Fátima

25 Evandro Rodrigo Pedão Divina Providência

25 Luis Carlos Vinhas Itavo Desatadora de Nós

27 Gerci da Silva Vargas da Estrada

27 Osni R. Schuschin das Dores

30 Rafael Escumbarti Galeano da Estrada

30 Yanko Slavec Júnior Saúde

30 Eliane Rodrigues Toniasso Abadia

30 Avelino Alves Imac. Conceição

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

Dia Aniversariante Equipe

8 Telma e Marco Antonio Esperança

10 Maria Cristina e Carlos Eduardo Saúde

14 Carmen e Erwin do Carmo

17 Ana Maria e Arturo Guadalupe

18 Fânia e Rafael da Estrada

20 Zilda e Luciano da Luz

25 Leonir e Paulino Mãe de Deus

25 Mirian e Décio Aparecida

26 Cristina e Fábio Rainha do Amor

26 Maria Perciliana e Idelfredo Imac. Conceição

27 Maria do Carmo e Gerson Fátima

28 Patricia e Silvio Medjurgorge

29 Maria do Carmo e Altair Mãe de Deus

ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO

Dia Aniversariante Equipe

26 Pe. Jair da Conceição Máximo Perpétuo Socorro

27 Pe. Vilmo Nolasco Souza Fátima

Estância 

Beira Rio
Córrego Jatobá
Jaraguari / MS

A G E N D A

13 de março

Pós-EACRE - Local: Auditório do Colégio Dom 

Bosco, na Av. Mato Grosso

Inicio: 13h30 e encerramento com a Missa 

Mensal na Capela do Colégio Dom Bosco. 

(O pós-EACRE é para “todos” os casais 

equipistas)

26 de março
Noite de Estudo/Oração Setor “B” 
Local e horário: a ser definido

14 de abril
Missa Mensal (Setor C) 
Local: Paróquia N. Senhora Auxiliadora
Horário: 18h

20 de abril
Encontro dos Conselheiros Espirituais
Local: Clube Estoril 
Horário: 20h

23 de abril
Noite de Estudo/Oração Setor “A”
Local e horário: a ser definido

Locação de 

Veículos Antigos 

Para Casamentos 

e Outros Eventos

Fone: 3321-2130

Cel: 9912-3880

Vintage


