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1. INTRODUÇÃO
É necessário preparar muito bem os casais informadores. Eles serão os transmissores
da imagem e do espírito do Movimento durante o encontro de Informação, que é o
primeiro contato com os casais que querem pertencer às ENS.
“A informação tem como finalidade explicar, com toda a clareza e objetividade, o
que é o Movimento, suas riquezas suas exigências”.
Guia das ENS
A formação dos casais informadores deve ser dada no nível dos Setores ou das
Regiões, e não necessita de exceder as três horas. Ninguém melhor que o Setor tem
conhecimento das suas próprias realidades e necessidades.
Esta formação é composta por três Módulos, cada uma com conteúdos específicos para
refletir e pôr em prática:
o Módulo 1 – Difusão, Informação e Expansão.
o Módulo 2 – A Missão e o Espírito do Casal Informador.
o Módulo 3 – O Encontro de Informação.
Para preparar convenientemente o encontro de Informação (antes, durante, depois)
deve-se consultar o documento “Manual da Informação”, adaptado do Manual do Casal
Informador da ERI, não esquecendo de consultar “o Guia das ENS”.

2. OBJETIVOS
Os objetivos específicos deste tipo de formação são:
- Apresentar os conceitos gerais da pedagogia da Informação, da Difusão e da
Expansão do Movimento;
- Refletir sobre a missão e o espírito do Casal Informador;
- Apresentar e estudar a forma e os conteúdos de um encontro de Informação.

3. PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO
“Todos os momentos da formação (sessões, encontros) devem realizar-se tendo como
referência o modelo da reunião de equipe, para que se crie um ambiente forte de oração e de
partilha.»
“A Formação nas ENS: Um caminho” (Equipe Satélite de Formação)
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A Formação deve obedecer ao esquema seguinte:
- Oração inicial, com um texto bíblico sobre o serviço;
-

Apresentação dos casais participantes com um pôr em comum;

- Desenvolvimento dos conteúdos dos módulos;
- Acolhimento
- Momentos de convivênvia.
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Módulo 1
Tipo :
FORMAÇÃO DO CASAL INFORMADOR
MÓDULO 1:
DIFUSÃO, INFORMAÇÃO E EXPANSÃO
Objetivos :
Introduzir os temas da difusão, da informação e da expansão

Pontos-chave :

Desenvolvimento
- O que é a difusão?
Na difusão transmite-se o espírito das ENS em que
os casais são convidados a percorrer juntos um
caminho de fé. A difusão é responsabilidade de
todos os casais das ENS, pois é sua missão dar a
conhecer o Movimento aos casais cristãos.
- Como fazê-lo?

DIFUSÃO

Não existe um método específico. Faz-se através
do testemunho, da atenção e da escuta dos casais
que procuramos e da Palavra que convida a seguir
um caminho.
- Com quem?
Com todos que se mostrem interessados em seguir
um caminho de fé em casal.
- O que é a informação?

INFORMAÇÃO

É o passo seguinte à difusão. Consiste em dar
informações,
principalmente,
através
do
testemunho, sobre o carisma e o método das ENS,
com clareza e objetividade.
- Qual é o papel do Casal Informador?
Dar uma primeira informação a todos os casais
que querem conhecer as ENS, os seus objetivos e a
sua pedagogia.
É necessário evitar que a informação seja feita por
um único casal, sempre o mesmo, para que a
imagem das ENS para o exterior não seja só a
daquele casal.
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- O que é a expansão?
É o produto final da difusão, porque representa a
renovação do Movimento, com a constituição de
novas equipes.
- Como fazê-lo?

EXPANSÃO

Para que a difusão e a informação sejam mais
eficazes, é conveniente que existam casais que
acompanhem de uma maneira regular este aspecto
da vida das ENS. Após o encontro de Informação,
um casal do Setor deve acompanhar os casais
interessados em entrar para as ENS; o que se fará
mediante a Experiência Comunitária (SR Brasil),
seguida da pilotagem, se os casais decidirem
continuar. Esta tarefa é realizada pelo Casal
Responsável do Setor se não existir uma equipe
específica para a Difusão, Informação, Experiência
Comunitária e Pilotagem.
MÉTODO

Ação

O Casal Formador apresenta de uma maneira resumida
os conceitos da Difusão, Informação e Expansão.

Tipo

Comunicação
(30 min)

O Casal Formador propõe as questões e convida os
casais participantes a responder, tendo por base a
experiência de cada um:
- Já falaram das ENS a outros casais?
- O que deve conhecer o Casal Informador sobre os
casais participantes, antes do encontro?

Discussão em grupo
(30 min.)

- De que se recordam do seu encontro de Informação?
- Quais foram os aspectos positivos e quais são as
falhas a não repetir?
O Casal Formador escreve no quadro as ideias
propostas “brainstorming” e no final expõe as
conclusões.
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Módulo 2
Tipo :
FORMAÇÃO DO CASAL INFORMADOR
Módulo 2:
MISSÃO E ESPÍRITO DO CASAL INFORMADOR
Objetivos :
- Refletir sobre a vocação e a missão do Casal Informador
- Refletir e debater as atitudes interiores necessárias à Informação

Pontos-chave :

Desenvolvimento
- Chamados ao serviço: (Mt 20, 26-27; Jo 13, 14-15)

VOCAÇÃO
E
MISSÃO
DO CASAL
INFORMADOR

- Missão: oferecer uma informação sobre as ENS.
O serviço não é um simples trabalho, uma atividade que
implica simplesmente melhorar uma estrutura organizativa. É
muito mais, implica uma entrega pessoal e em casal, que vai
transformando a vida dos que querem servir e dos que são
servidos.

Aapoia-se na oração
Face a face com Deus, em oração, o casal prepara-se para a
Informação, porque é chamado a transmitir um presente do
Espírito.

Em comunhão com o Movimento
O ESPÍRITO DO
CASAL
INFORMADOR

A organização da Informação deve ser acordada com o Setor.
O acompanhamento e a avaliação da atividade deve ser feita
pelo Casal Responsável do Setor.

Atitudes a cultivar:
- TESTEMUNHO : ser testemunhas credíveis e felizes. O
caminho do casal nas ENS é um dom de Deus: dele nasce o
desejo de fazer circular esta Graça para beneficiar outros
casais.
- HUMILDADE: Não ter uma atitude e um comportamento de
mestre, mas tê-la como testemunha, com simplicidade e
sensibilidade.
- ACOLHIMENTO : Criar um clima semelhante àquele que se
vive em equipe (falar na sua vez, incentivar os mais tímidos,
esclarecer que o silêncio também é aceito, dado que ninguém
deve julgar os outros).
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O ESPÍRITO
DO
CASAL
INFORMADOR

- DISPONIBILIDADE : não se esforçar por convencer todos,
porque as ENS são apenas um caminho, que não é o melhor em
absoluto. É simplesmente necessário ajudar os casais a
compreender se a equipe é o caminho apropriado para a sua
situação.
- ESCUTA : não ser o dono da razão: fazer emergir e escutar as
exigências profundas dos diferentes casais.
- CLAREZA E SIMPLICIDADE : comunicar, com um
discurso simples, a sua própria experiência de caminho na
equipe, sem fazer demasiada teoria.
MÉTODO
Ação

Tipo

O Casal Formador pede a cada casal participante que
fale de uma atitude fundamental para o bom sucesso da
Informação.
Enquanto as intervenções se sucedem, o Casal Formador
escreve no quadro as atitudes mencionadas.
Se for necessário, o Casal Formador pode sugerir
algumas das atitudes indicadas no Módulo.

Discussão em grupo
(30 min.)

No final, perguntar sempre se as atitudes mencionadas
são aplicáveis na prática.
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Módulo 3
Tipo :
FORMAÇÃO DO CASAL INFORMADOR
Módulo 3:
O ENCONTRO DE INFORMAÇÃO
Objetivos :
- Como organizar e conduzir o Encontro de Informação.

Pontos-chave :

ANTES DO ENCONTRO

O ENCONTRO

DEPOIS DO
ENCONTRO
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Desenvolvimento
o Após o Casal Responsável do Setor ( ou um casal
delegado) ter escolhido os casais que irão fazer a
informação, deve-se fazer um primeiro contato com
os casais participantes, convidando-os para o
encontro.
o Definir a data e o lugar do encontro.
o Receber as informações pessoais sobre os casais
convidados.
o Conhecer os casais participantes.
o Acolhimento.
o Oração em comum no momento próprio.
o Apresentação dos casais informadores e casais
participantes.
o Testemunho dos casais informadores sobre a sua
experiência no Movimento.
o Apresentação do Movimento.
o Questões e dúvidas.
o Fixar um período (10 dias) para que os cônjuges
possam dialogar entre si, antes de dar uma resposta.
o Manter o contato com os casais.
o Comunicar ao Setor.
o Fazer a sua integração numa equipe.
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MÉTODO
Ação

Tipo

Durante o Encontro :
Pode-se utilizar o método indutivo, colocando as questões e
escrevendo o esquema das respostas num quadro, tirando no
final as conclusões :
• Como criar um clima de escuta e de diálogo?
• Como apresentar a experiência das ENS?
• Como dar aos casais participantes a oportunidade de
expor as suas questões...?

Intervenção + discussão livre
(60 min)

CONTEÚDOS COMPLEMENTARES:
CComo conduzir o Encontro de Informação?

Apresentar-se à maneira das ENS e pedir aos casais para se
apresentarem.

• Criar um clima de escuta e
diálogo durante o encontro.
Pedir aos casais que façam um comentário muito breve
sobre as razões que os levaram a interessarem-se pelas
ENS.
• Apresentar a experiência das
ENS:
- Aspectos fundamentais

Não fazer a exposição num único e longo discurso.
Num primeiro plano:
• Feito pelo casal, não individualmente.
• É um caminho para a santidade.
• Consiste em seguir um método, feito de compromissos
tomados em casal e compartilhados em equipe.

- Aspectos a tratar num segundo Num segundo plano:
momento do Encontro (como
• Como se desenvolve a reunião?
resposta às questões dos casais)
• O que é o Movimento das ENS?
Evitar que um casal domine a discussão com as suas
perguntas.
A apresentação do Movimento deve limitar-se ao essencial,
• Dar aos casais a oportunidade de sem entrar em detalhe sobre as reuniões de equipe. Pontos
exporem as suas questões e Concretos de Esforço e principalmente sobre a sua
organização.
dúvidas.
Deve-se chamar sempre a atenção para a importância do
compromisso do casal e, principalmente, para a oração e o
diálogo em casal.
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Estar atento às exigências expressas ou não verbalmente
pelos casais.
Dizer a verdade sobre o compromisso e sobre o
Movimento, transmitindo também o sentido da
gradualidade do caminho, no qual cada um é respeitado nos
• A forma da comunicação durante
seus próprios tempos e ritmos e ajudado pelos outros
o Encontro de Informação
casais.
Não tentar convencer custe o que custar: somos parte de
uma Igreja onde existem outros caminhos para obter a
santidade.
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