Super-Região Brasil
Caros casais e conselheiros espirituais, como SRB e responsável pelo Movimento das Equipes de Nossa
Senhora, nestes momentos de ansiedade e preocupação, gostaríamos de dirigir algumas palavras a vocês.
As redes sociais têm-nos inundados de informação, perante as quais nem sempre temos a capacidade de filtrar
o construtivo e edificante, e o destrutivo e nocivo. Sem dúvida, devemos privilegiar as informações
provenientes dos canais de comunicação oficiais e não ser o combustível que alimenta o fogo devorador do
pânico coletivo, que leva à escassez de alimentos, ao colapso dos sistemas de saúde, ao medo irracional e ao
desespero.
Não podemos permitir que a situação assuma o controle de nossa vida, mas a nossa vida pode assumir o
controle da situação.
Hoje o Coronavírus infectou mais de 170.000 pessoas em mais de 163 países, das quais 47% se recuperaram
e 3,71% morreram. As previsões mais otimistas, neste momento, são de que esta pandemia irá durar pelo
menos mais seis meses e não estará sob controle antes do mês de junho.
Caros amigos, nestes momentos de incerteza, nós, casais e conselheiros das Equipes de Nossa Senhora, somos
chamados a ser elementos diferenciais nos nossos ambientes, onde, sem ignorar ou desconsiderar as medidas
oficiais que todos somos chamados a tomar, podemos ser agentes de mudança, portadores de esperança,
testemunhas de fé e de confiança no Senhor.
Hoje, os nossos responsáveis internacionais nos enviaram uma mensagem de esperança que consideramos
muito adequada a serem retransmitidas, por isso estamos repassando essas sugestões que podem ser
aplicadas em nosso país/província/regiões/setores/equipes:
1. Manter a calma, a sensatez, ser socialmente responsável e solidário neste momento de crise global.
2. Convidar para assumir o dever de permanecer em nossas casas e sair somente em caso de necessidade
EXTREMA. Isto se aplica a pessoas de todas as idades, uma vez que somos todos corresponsáveis por
cuidar da população mais vulnerável e em risco de ter complicações graves, que podem até levar à
morte.
3. Aproveitar este tempo em casa para intensificar a prática dos Pontos Concretos de Esforço, de maneira
especial, a oração conjugal e pessoal, confiando o mundo inteiro à misericórdia de Deus e
intercedendo pela recuperação dos doentes, pela proteção do pessoal médico e paramédico que
atende a esta emergência e pela conversão dos pecadores.
4. Fazer reuniões virtuais de regiões/setores.
5. Realizar as reuniões de equipe de forma virtual, já que sair de casa, neste momento, é
contraproducente, pois pode haver pessoas sem sintomas que portam o vírus e que podem transmitilo a outros, piorando assim a situação da saúde pública de nosso país.
6. Suspender todas as atividades programadas (retiros, reuniões de formação, interequipes, etc.) em
cada um dos setores/cidades, até nova orientação.
7. Para os Casais Responsáveis de Província/Regiões, recomendamos manter contato telefônico ou por
Skype com os Casais Setores e as equipes de apoio, para continuar cumprindo a importante missão de
ANIMAR, LIGAR E ACOMPANHAR suas respectivas equipes.
8. Até que a situação volte à normalidade, promovam e mantenham uma comunicação frequente entre
todos os membros de cada equipe (casais e conselheiros).
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9. Promover iniciativas para que os responsáveis regionais ou de setor possam convocar reuniões virtuais
com cada equipe e/ou com todos os casais responsáveis de equipe do seu setor, para rezarem juntos
(Terço, novenas, escuta e meditação da Palavra, etc.). Em outras palavras, que nos mantenhamos
unidos e em comunhão "rezando uns com os outros e uns pelos outros".
10. Manifestar à todos os regionais e setores sua disponibilidade permanente para os ajudar e apoiar no
que precisarem (conselhos, oração, discernimento, esclarecimento de dúvidas, etc.), através de
videochamadas.
11. Aproveitar estes dias de recolhimento em casa para ter um diálogo conjugal, para compartilhar um
tempo valioso com a família, para desfrutar da oportunidade de acalmar o corpo, a mente e o espírito,
para refletir sobre o que é verdadeiramente importante para nós e para considerar uma regra de vida
que nos leve a transcender e a ser dignos da vida eterna com o nosso Pai.
Caros amigos, o trabalho da Super Região Brasil não para, pedimos que cada um de vocês nos acompanhe em
espírito e oração pelos frutos de todo o nosso trabalho, e que todos juntos não deixemos de redobrar nossa
oração de intercessão uns pelos outros, pedindo à nossa Mãe Maria, por intercessão do Padre Caffarel, que o
Senhor misericordioso nos ajude, nos encoraje, nos encha de esperança e nos salve nesses momentos de crise.
Que assim seja!
Super Região Brasil
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