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1. INTRODUÇÃO
Esta formação é necessária e indispensável para uma boa preparação dos Casais
Responsáveis de Equipe, que têm como missão o bom andamento da sua equipe durante o
ano, estimulando os outros casais no seu caminho para o Senhor.
O papel do Casal Responsável de Equipe “consiste em estimular e reforçar o
compromisso dos membros da equipe desta pequena comunidade, para que a ajuda
mútua seja efetiva e que cada um se sinta verdadeiramente aceito, reconhecido e
amado”.
Guia das ENS
A formação específica para os Casais Responsáveis de Equipe deve ser feita em nível
do Setor, com uma duração mínima de quatro horas. É indispensável a presença dos Casais
Ligação, que constituem a Equipe do Setor.
É fundamental que no início do ano se dê relevância às tarefas do Casal Responsável
de Equipe para o bom funcionamento da sua missão, assim como a necessidade de ligação
ao Setor. O Casal Ligação deve estabelecer contato pessoal com os casais responsáveis das
equipes que liga e deve transmitir as informações e o programa das atividades do Setor.
Importante também em uma reunião de fim do ano, é fazer o balanço da vida das
equipes e das atividades do Setor.
A Formação (realizada pelo Setor, pelo menos, no início e no fim do ano) é composta
por dois módulos (módulos 1 e 2), cada um com os seus conteúdos específicos para refletir e
pôr em prática.
O módulo 3 faz referência ao Encontro de Casais Responsáveis de Equipe, que deve
realizar-se todos os anos, em nível da Região, com duração de um dia. Este encontro é
essencial para a animação do Movimento.
o

Módulo 1 - A Missão e o Espírito do Casal Responsável de Equipe.

o

Módulo 2 - As responsabilidades e tarefas do Casal Responsável de Equipe.

o

Módulo 3 - O Encontro de Casais Responsáveis de Equipe.

Para preparar bem a formação dos responsáveis de equipe, deve-se utilizar o
documento “O Casal Responsável de Equipe”, Manual da Formação, A Responsabilidade nas
Equipes de Nossa Senhora e “O Guia das ENS”. Além dos livros: Missão do Casal Cristão;
Um Homem Arrebatado por Deus; Equipes de Nossa Senhora no Brasil: Ensaio sobre seu
histórico.
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2. OBJETIVOS
Os objetivos específicos da Formação são:
-

Refletir sobre a missão e o espírito do Casal Responsável de Equipe.

-

Enunciar e discutir as responsabilidades e as tarefas do Casal Responsável de Equipe.

-

Incentivar a ligação entre as equipes e o Setor, reforçando o conhecimento pessoal
entre cada Casal Ligação e os casais responsáveis das equipes que liga.

Os objetivos do Encontro de CasaisResponsáveis de Equipe são:
-

Ajudar a conhecer as ENS e a sua missão na Igreja;

-

Ser um momento de evangelização, de celebração e de formação, contribuindo para a
unidade do Movimento;

-

Proporcionar uma ocasião de contato e intercâmbio de ideias e experiências a todos os
Casais Responsáveis de Equipe sobre a vida das suas equipes;

-

Transmitir as principais orientações do Movimento para o ano as equipes, através dos
seus casais responsáveis.

-

Fazer uma reflexão profunda para compreender e viver o melhor possível o serviço
durante o ano.

3. PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO
“ Esta formação interpela e ajuda cada um a discernir a vontade de Deus sobre o casal e sua
família, tocando os aspectos fundamentais de toda a existência humana. Isto não ocorrerá por
uma simples transmissão de conteúdos, mas dando sempre a prioridade às relações interpessoais
e mostrando pelo testemunho e pela permuta de experiências como a nossa vocação do amor está
encarnada na realidade das nossas vidas. Todos os momentos da formação (jornadas, 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 da Formação)
A Formação deve conter o seguinte:
- Oração inicial;
- Apresentação dos casais participantes com um pôr em comum;
- Desenvolvimento do conteúdo dos módulos;
- Atividades de grupo (Casal Ligação com Casais Responsáveis de Equipe que liga);
- Fórum;
O Encontro de CasaisResponsáveis de Equipe deve conter o seguinte:
- Fortes momentos de oração e de celebração;
- Referência ao pensamento do padre Caffarel sobre a espiritualidade conjugal;
- Comunicações sobre o aprofundamento da vida de equipe e do Movimento;
- Reuniões para intercâmbio de ideias e experiências;
- Orientações gerais do Movimento;
- Fórum;
- Momentos de Convivência.
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Módulo 1
Tipo :

FORMAÇÃO DO CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Módulo 1:
MISSÃO E ESPÍRITO DO CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Objetivos :
-

Compreender a missão do Casal Responsável de Equipe
Desenvolver o espírito que anima o serviço do Casal Responsável de Equipe

Pontos-chave :

A MISSÃO
DO CASAL RESPONSÁVEL
DE EQUIPE

Desenvolvimento
- Resposta ao chamamento do Senhor, que confia a um
casal (são os dois cônjuges que assumem a
responsabilidade) a tarefa de ajudar os outros membros da
equipe a caminhar para Ele;
-Resposta aos outros membros da equipe, que o elegeram
para a função de responsável naquele ano;
- Resposta perante o Movimento, aceitando estimular a
equipe no seu progresso cristão, na linha proposta pelas
ENS.

Apoiando-se na oração
- O Casal Responsável deve pôr, acima de tudo, a sua
confiança no Senhor, a quem entrega os membros da
equipe, pedindo para eles a luz e a força do seu Espírito,
e para si mesmo a sabedoria e o discernimento.

Em comunhão com o Movimento
- O Casal Responsável deve fazer um esforço por conhecer
bem o Movimento, para abrir a equipe ao exterior e unir
os seus membros, dando a conhecer e valorizando os
DO CASAL RESPONSÁVEL
objetivos e as orientações do Movimento.
DE EQUIPE
- O Casal Responsável deve esforçar-se por desenvolver
dentro da equipe um espírito de corresponsabilidade;
O ESPÍRITO

Em espírito de serviço:
- O Casal Responsável de Equipe caminha ao lado dos
outros casais, fazendo um esforço de escuta, de
compreensão, de caridade, mas ao mesmo tempo de
exigência, para proporcionar o bem-estar dos casais e o
crescimento da equipe.
Tudo isto não se improvisa, amadurece com a vivência
diária, ao colocarem-se os dois diante de Deus. É um
Equipe Satélite de Formação
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serviço em casal, procurando juntos, em sucessivos
deveres de sentar-se, entender o que acontece na equipe,
que dinâmicas são necessárias introduzir, quem precisa de
ajuda e que se pode fazer, no Espírito, para melhorar a
situação.
O Casal Responsável da Equipe deve fazê-lo:
- Pelo acompanhamento da vida comunitária da equipe,
que deve constituir uma unidade, para que todos os seus
membros sejam ativos, aceitos e queridos.
O ESPÍRITO

- Com muito amor: a ajuda eficaz aos outros membros da
equipe deve ser feita com o olhar de amor que eleva sobre
DO CASAL RESPONSÁVEL
eles Cristo, um olhar que não julga, que não condena, mas
DE EQUIPE
que estimula, que reconforta, que ajuda cada um a
superar-se, que transforma.
- Com sensibilidade e criatividade: sensibilidade para
captar o verdadeiro sentido e valor de cada Ponto
Concreto de Esforço; criatividade para conformá-lo com
fidelidade às circunstâncias.
MÉTODO
Ação

Tipo

O Casal Formador apresenta de forma breve a
missão e o espírito do Casal Responsável de Equipe.

Comunicação
(30 min.)

O Casal Formador pede a cada casal participante que
fale de uma atitude fundamental para o êxito da vida
de equipe.
Enquanto as intervenções se sucedem, o Casal
Formador escreve num quadro as atitudes
mencionadas, sugerindo, se necessário, algumas das
atitudes indicadas no módulo.

Equipe Satélite de Formação
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Módulo 2
Tipo :

FORMAÇÃO DO CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Módulo 2:
FUNÇÕES DO CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Objetivos :
-

Especificar as funções do Casal Responsável de Equipe: animação, ligação e gestão.
Desenvolver as tarefas do Casal Responsável de Equipe

Desenvolvimento

Pontos-chave :

- Animar, é dar uma alma, um sopro espiritual;
- Para enfatizar, com efeito, a prioridade do sopro do Espírito sobre
a organização e os métodos; mostrando aos equipistas que cada ponto
do compromisso com as ENS é um meio para o crescimento
espiritual.
- Construir uma comunidade que, em Cristo, partilhe o amor. O
Casal Responsável está atento aos problemas e necessidades de todos,
incentivando os outros casais da equipe a fazer o mesmo, oferecendo
uma ajuda concreta a quem precise.
- Estimular a “saída” da equipe para o exterior: promovendo, sempre
que possível, a sua abertura à Igreja e ao mundo; mostrando aos
equipistas que a equipe é ponto de partida e não de chegada na sua
vida espiritual.

ANIMAÇÃO

- Evitar que a rotina ou o desalento se instale em algum casal ou em
toda a equipe. É necessário ser criativo, modificando, se for
necessário, o ritmo habitual da vida da equipe;
- Atuar com toda a caridade. A caridade não esconde os inevitáveis
problemas que surgem por falta de amor e de paz; no entanto, não
convida à hipocrisia. O Casal Responsável, com o auxílio do
Conselheiro Espiritual, ajudará a equipe a enfrentar os seus problemas
com sinceridade, paciência, espírito de benevolência e perdão. Será
prudente e sensível que isto aconteça, pois os conflitos não devem
explodir sem controle, para que ninguém desanime perante as suas
incapacidades.
- O Casal Responsável de Equipe recorda aos equipistas o que resultou
da reunião de balanço do final do ano, as decisões tomadas para
melhorar a vida da equipe, procurando que as medidas estabelecidas
sejam cumpridas e, assim, que às palavras se sigam os atos.
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LIGAÇÃO

- Uma Equipe não vive isolada, faz parte de uma grande família, o
que supõe simultaneamente uma riqueza e uma responsabilidade.
Uma riqueza, já que se beneficia da experiência e da ajuda dos
membros das ENS, com as suas orações e intenções. Uma
responsabilidade, visto que a equipe compromete-se a partilhar as
suas experiências, a colaborar nas tarefas comuns, a ter presente os
outros na sua oração.
- O Casal Responsável deve cuidar que a sua equipe esteja aberta ao
Movimento, que a comunicação flua bem nos dois sentidos, e que
cada um se sinta responsável pela vida da comunidade e nela
participe ativamente;
- Fazer a ligação da sua equipe ao Setor, através do seu Casal
Ligação.

- Organizar a vida da equipe ao longo do ano, em especial o
calendário das reuniões e os contatos mensais ;

GESTÃO

- Recordar o calendário de atividades anuais, transmitir e animar os
membros da equipe a participar nos encontros do Setor, da Região e
do Movimento;
-Fornecer

regularmente as informações administrativas ao Setor e ao
Secretariado do Movimento.

- Participar em todas as reuniões que o Setor proponha durante o
ano;
- Participar no Encontro de Responsáveis, organizado pela Região
no princípio do ano, ao longo de um fim de semana (EACRE);
- Incentivar a vida de equipe, tendo em conta a importância da
participação na reunião de equipe;

TAREFAS

- Fazer a ligação da equipe ao Setor, através do seu Casal Ligação;
- Lembrar os membros da equipe da contribuição e assegurar o envio
de todos os bens materiais ao Movimento ;
- Promover a escolha do Casal Responsável para o ano seguinte;
- Preparar com o novo Casal Responsável e o Conselheiro Espiritual o
questionário para a reunião de balanço e enviá-lo a todos os membros
de equipe. Na última reunião do ano, fazer o balanço e anotar as
decisões tomadas;
MÉTODO
Ação

Apresentação de todos os participantes (casais da Equipe
de Setor e Casais Responsáveis das Equipes).
O Responsável de Setor apresenta as funções do Casal
Responsável de equipe, em especial, no referente à
ligação.
Equipe Satélite de Formação
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Cada Casal Ligação reúne-se com os casais responsáveis
das equipes que liga, para conhecimento pessoal e para
estabelecer os meios de comunicação entre eles (balanço
da última reunião).
Discutir algumas das seguintes questões:
“Que indicações surgiram da última reunião de balanço
da equipe de base? Que pontos merecem atenção? Que se
pode fazer no próximo ano?”

Grupos de Ligação
(60 min.)

Elege-se 1 ou 2 casos de estudo (situações
problemáticas) que sejam mais frequentes nas equipes
do Setor. Cada casal discerne como deve intervir para
superar o problema e partilha-o.
Debate sobre os assuntos tratados e a indicação do Plano
de Atividades do Setor e do Movimento em geral para o
corrente ano (na última reunião, as conclusões do
balanço do ano).

Equipe Satélite de Formação
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Módulo 3
Tipo :

FORMAÇÃO DO CASAL RESPONSÁVEL DE EQUIPE
Módulo 3:
O ENCONTRO DE CASAIS RESPONSÁVEIS DE EQUIPE
Objetivos :
- Partilhar experiências sobre a missão do casal cristão na Igreja.
- Aprofundar e trocar ideias e experiências dos casais responsáveis sobre a vida
das suas equipes.
- Transmitir as orientações principais do Movimento para o ano.
Pontos-chave:

Desenvolvimento:

A VIDA DE FÉ

- Partilhar a experiência sobre o caminho de fé em
casal, o que requer um projeto de vida em comum.
Este projeto comporta uma grande riqueza mas
também uma grande exigência.

EM CASAL

APROFUNDAMENTO DA
VIDA DE EQUIPE

Equipe Satélite de Formação

- Desenvolver a formação concreta dos casais para
uma vida de oração;
- Partilhar as experiências no que concerne ao
acolhimento, à comunhão e à ajuda mútua no
interior da equipe e com outros casais fora do
Movimento ;
- Compreender o sentido profundo da “Partilha
Cristã” com o Movimento, manifestado na
contribuição, evangelizando a sua motivação.
- Aprofundar o significado e o valor dos meios de
aperfeiçoamento espiritual das ENS: As
Orientações de Vida, Os Pontos Concretos de
Esforço e uma Vida de Equipe ;
- Aprofundar as partes da reunião de equipe, em
especial a partilha e o pôr em comum;
- Insistir na importância das reuniões informais para
criar espírito de equipe;
- Partilhar experiências sobre a importância e o papel
do Conselheiro Espiritual na equipe.
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-

Esclarecer que uma equipe só consegue
sobreviver se estiver unida ao Movimento;

- Aprofundar as funções essenciais do Movimento:
animação, ligação, formação e difusão ;

APROFUNDAMENTO
DO

- Debater e trocar experiências sobre o papel e as
tarefas do Casal Responsável de Equipe, pondo
em evidência a importância da sua relação com o
Casal Ligação;
- Atualizar e esclarecer os conteúdos e a orientação
dos documentos fundamentais, por meio da
partilha de testemunhos e experiências;

MOVIMENTO

- Aprofundar o exercício da responsabilidade e o
conceito de colegialidade.

MÉTODO
Ação

Fazer duas ou três comunicações, tendo como referência o
Padre Caffarel, sobre os temas seguintes:
- O Apelo ao Serviço. (30 min)
- Viver em Comunidade. (30 min)
- O Movimento das ENS: necessidades e orientações.
(30 min)
- A animação e a ligação: dificuldades, êxitos e
desafios. (30 min)
Partilha sobre o serviço e a ligação no Movimento:
- Modo de realização : Vantagens e inconvenientes;
- Dificuldades e casos de estudo: Idades, níveis
religiosos, econômicos e sociais dos casais

Debate sobre as conclusões das equipes mistes.

Tipo

Palestras
(120 min.)

Equipes mistas
(120 min. )

Fórum
(60 min.)

Partilha sobre o serviço e a ligação no Movimento:
- A situação dos Conselheiros Espirituais;
- A Formação em casal e em equipe;
- O exercício da responsabilidade e da colegialidade.

Debate sobre as conclusões das equipes mistes.

Equipes mistas
(120 min. )

Fórum
(60 min.)
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