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APRESENTAÇÃO

“Assim como um amor que não é lembrado     
nem comemorado acaba, uma vida sem 

momentos fortes se dilui, perde sua coesão”.

Queridos equipistas:

O documento que vocês têm em mãos é de um valor ímpar para 
as Equipes de Nossa Senhora. Ele trata do que é essencial a toda e 
qualquer pessoa, isto é, percorrer o caminho da conversão. Caminho 
esse que se concretiza em atitudes cristãs, assumidas no dia a dia e 
nas partilhas de vida, doada e sentida, na Reunião de Equipe, mediante 
o ânimo com que vivenciamos os Pontos Concretos de Esforço. Um 
momento especial em que cada um assume o outro, em sua fortaleza 
e em sua fraqueza.

Este “folheto”, como denominam os próprios autores, apesar de ter 
sido escrito em 1989, em nada está desatualizado; ao contrário, ele traz 
para nós um aspecto do sentido dos PCEs do qual já não costumamos 
falar nos momentos de formação, sua mística, ou seja, o mistério que 
envolve estes meios de aperfeiçoamento espiritual da pessoa e do casal.

“Mística dos PCEs e Partilha” é daqueles textos que nunca se perdem 
no e com o tempo, pela relevância e pertinência de seu conteúdo, como 
o constatou o próprio Pe. Bernard Olivier: “É um excelente documento, 
estudado pelas Equipes do mundo inteiro. Talvez seja até bom demais; 
alguns o acham místico demais” (CM fev/mar, 1995).

Importa fazermos a (re) leitura deste documento para captar o 
espírito que anima o esforço a realizar, para viver com profundidade 
a Partilha, o coração da Reunião de Equipe, e assim pôr em prática o 
pedido de Jesus ao Pai:

Que eles sejam perfeitamente um,
para que o mundo reconheça
que foste tu que me enviaste,
e os amaste como me amaste a mim (Jo 17,23)

Com o carinho e as orações 
da Equipe da Super-Região
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INTRODUÇÃO
PONTOS CONCRETOS DE
ESFORÇO E PARTILHA

Queridos amigos,

A partilha foi detectada ultimamente, em muitas ocasiões, como uma 
das partes da reunião menos compreendida e pior vivida em equipe. E 
isto, em equipes de diversas idades, e em numerosos países. Pensamos 
que a causa dessa falha seja a falta de uma compreensão profunda do seu 
espírito que motive e anime as equipes a assimilá-la verdadeiramente.

Ao tentar refletir sobre a mística da partilha para escrever um 
primeiro ensaio sobre este assunto, verificamos que era preciso, antes 
de tudo, refletir sobre a mística dos pontos concretos de esforço e 
aprofundá-la.

Pareceu-nos possível, também, que a mística da partilha não tenha 
ficado suficientemente clara por não se ter posto em evidência o sentido 
profundo dos pontos que nela se partilham e que nos são apresentados, 
de certo modo, desligados entre si, como se fossem escolhidos separa-
damente, sem uma coincidência de intenções.

Assim, pois, procuramos pôr em destaque essa mística que justifica 
não só a escolha dos pontos concretos de esforço como a da partilha.

Por isso este folheto se divide em duas partes:
1. Mística dos pontos concretos de esforço
2. Mística da partilha

Em primeiro lugar queremos esclarecer o que entendemos por “mís-
tica”. Não gostaríamos que fosse interpretada como um alheamento 
da vida normal, nem como um termo exces sivamente clerical para ser 
utilizado por leigos.

Cremos que a palavra mística expressa muito bem o que queremos 
dizer: mística é o espírito que dá sentido a uma proposta de vida, a 
intuição que descobre o que está oculto ao pensamento humano, a 
orientação que leva uma vida nor mal a se transformar em uma procura 
da comunhão com Deus.

No caso que estamos abordando, mística é o sentido oculto e também 
o espírito que orienta “para frente” alguns pontos concretos das ENS 
e uma parte da reunião de equipe.



4

Ao refletir sobre a mística dos pontos concretos não nos deti-
vemos no sentido de cada um deles. Isto já foi sobejamente feito 
e no Movimento há uma revisão e um aprofundamento constante 
de cada um. Ao contrário, fizemos um esforço de SÍNTESE que nos 
permitiu ver a coerência interior que unifica esses pontos concretos 
numa mesma direção e o fio condutor que lhes dá uma orientação 
convergente.

E foi assim que encontramos duas ideias básicas:
• A primeira é que todos eles nos convidam a atitudes que devemos 

assimilar e pôr em prática num caminho de conversão que, pouco 
a pouco, vai transformando nossa vida. Esses são pontos que nos 
oferecem os meios mais adequados para realizar um verdadeiro 
encontro com o Senhor.

• A segunda é que sua coerência interna se baseia em três apelos 
que se repetem em todos eles e estão na base que os unifica: 
o apelo à assiduidade em nos abrirmos à vontade de Deus, um 
apelo a desenvolver a capacidade de viver na verdade e o apelo 
a aumentar a capacidade de encontro e comunhão.

• Foi grande nossa alegria quando nos demos conta de que essas 
ideias básicas tinham um total paralelismo e correspon dência 
com as ideias que fundamentam a mística da partilha.

• A primeira ideia de caminho de conversão pessoal e do casal cor-
responde à ideia-chave da partilha, como caminho de conversão 
comunitária, onde se pratica o auxílio mútuo espiritual entre os 
membros das equipes.

• A segunda ideia aparece com os mesmos três apelos que desco-
brimos nos pontos concretos, porém, desta vez, para realizá-la 
em comunidade: a assiduidade na procura da vontade de Deus, 
a procura da verdade com todo realismo, a procura da vivência 
do encontro e da comunhão.
Como verão, este documento aborda principalmente reflexões 

fundamentais, tratando mais sucintamente das aplicações práticas, 
sobre as quais oferece apenas sugestões.

Quiséramos também explicar-lhes os passos dados na elaboração 
deste folheto.

Fizemos primeiro a leitura prévia e atenta de vários textos, entre 
eles os seguintes:



5

• O que é uma Equipe de Nossa Senhora (Complemento  
Carta)

• Mística da partilha – Conselho Internacional -1984
• Reunidos em nome de Cristo – nO 3, 6, 10 e 11
• Editorial do Padre Tandonnet
• A Partilha e os Pontos Concretos de Esforço – Manoel  

Iceta, Espanha 1986
• Artigos e testemunhos de Cons. Espirituais e casais espanhóis.

Este documento também é fruto de uma reflexão pessoal e 
conjugal, que procuramos tornar a mais séria e realista possível, 
utilizando experiências pessoais e o que vimos e ouvimos em outras 
equipes, em muitos lugares do mundo. Finalmente, fizemos deste 
tema objeto de orações frequentes e confiantes, desejando que 
fosse não só uma procura mas, também, um início de resposta que 
não viria somente de nós, casais de equipe, mas da Palavra e da 
experiência de Deus.

Toda a Equipe Responsável Internacional leu este folheto, 
acrescentando-lhe algumas sugestões, embora a sua orientação 
geral fosse unanimemente aprovada.

Submetemos agora este texto à sua reflexão. Sabem que, como 
sempre sucede nas equipes, cada país poderá adaptá- lo e completá-
lo, anexando textos e testemunhos, pois é difícil encontrar o tom 
justo que pode chegar a todos, embora haja pontos fundamentais 
que podem e devem ser comuns.

Tratar-se-ia mais de refletir sobre alguma ideia básica que não 
lhes pareça ter ficado bem clara; como poderiam difundir este 
documento etc.

Valência, março de 1986
Álvaro e Mercedes Gomes-Ferrer                                                

Equipe Responsável Internacional
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I. Mística dos Pontos 
Concretos de Esforço

1.1. Atitudes de Vida

Os Pontos Concretos de Esforço são atitudes a despertar e não 
“coisas” a cumprir. Eis porque no documento “O que é uma Equipe 
de Nossa Senhora”, suplemento da Carta das Equipes e anexo 4 do 
Guia das Equipes de Nossa Senhora (p.71, 2010), fala-se deles utili-
zando o infinitivo dos verbos e não o imperativo: escutar, reservar, 
encontrar-se, fixar, pôr-se.

Alegra-nos esta maneira de formulá-los, tão de acordo com o 
modo de ser e os métodos das equipes.

Nas equipes não nos utilizamos de uma imposição sem fundamen-
tos, de atos arbitrariamente escolhidos, de um formalismo infantil. 
Isso nos levaria apenas a enumerar, etique tar, classificar atividades 
que só executaríamos para assegurar a tranquilidade de nossa cons-
ciência. Seria substituir a verda deira razão de ser das equipes por 
um “culto”, um “ritual” como qualquer outro e que poderia não 
ter consequências benéficas para nossa vida.

Se vemos ou nos fizeram ver assim os Pontos Concretos de Es-
forço, está na hora de redescobrirmos todo o seu sentido e toda a 
sua profunda riqueza.

1.1.1. Para transformar a vida

Nas equipes, ao contrário, somos convidados a ir despertando 
atitudes que devemos assimilar e que vão nos levando a um novo 
modo de viver: um modo de viver mais cristão. As equipes nos pro-
põem que personalizemos esse modo e que o construamos não só 
na reunião de equipe, mas também com a ajuda de alguns meios, 
por caminhos concretos, ao longo de todo o mês e nas atitudes que 
devemos tomar face à vida.

É, portanto, algo muito mais exigente. É um apelo ao esforço 
pessoal e do casal: um esforço de discernimento, de criatividade e 
constância, que abrange todo o nosso ser. Um esforço ao qual cada 
um de nós se obriga voluntariamente e não um esforço que nos é 
imposto de fora. E isto, a partir de um mínimo que iremos aprofundar 
de uma maneira exigente.
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Os casais vão ou deveriam ir às ENS com um duplo desejo: procu-
rar a “glória” de Deus e o seu próprio “bem”, como casal, tendo um 
fim intermediário, que é o de todo o cristão na Igreja e no mundo: 
seguir a Jesus Cristo. Sabemos que as equipes são um meio para 
atingir este fim, meio cujo modo específico é fazê-lo a dois, como 
casal, apoiado no auxílio mútuo entre os casais.

Esse desejo de seguir a Cristo, que não é mais do que um cami-
nho de conversão, ranq-se nos três pontos seguintes que constam 
do suplemento da Carta e do Guia das ENS (21-32):
•	 Orientações de vida

•	 Uma vida de equipe

•	 Pontos Concretos de Esforço

1.1.2. Para facilitar um verdadeiro encontro com o Senhor

Esses Pontos Concretos de Esforço querem nos ajudar a adquirir ou 
reforçar certas atitudes interiores. São apelos a fazer sempre um pouco 
mais. Abrem-nos a possibilidade de realizar por nós mesmos, em nossas 
vidas, um verdadeiro encontro com o Senhor, que é o ponto de partida 
de toda a conversão. Os Pontos Concretos de Esforço são escolhidos para 
que vivamos esse encontro e não para que se transformem numa rotina 
ou numa espécie de devoção. Deveríamos aprender a não separar, a 
não opor “momentos fortes” e nossa vida do dia a dia, para que estes 
momentos fortes de cada dia, de cada mês, de cada ano, não dividam 
a vida, mas a transformem, unificando-a numa mesma direção.

Deveríamos igualmente aprender a não opor “ser” e “ter”. Devemos 
“ser” e devemos “ter”. É verdade que “ter” um rosário de ações e 
acontecimentos vividos superficialmente, sem engajamento pessoal, 
não acrescenta nada ao nosso modo de “ser”. Mas é igualmente verdade 
que, se o que desejamos “ter” não é somente o cumprimento de certas 
coisas que tranquilizam nossa consciência, mas uma atitude renovada 
em relação a Deus e aos homens, que certamente vamos exteriorizar, 
esse “ter”, sem dúvida, nos ajudará a “ser” mais pessoas, a “ser” mais 
membros da equipe, a “estar” mais perto de Deus.

Assim como um amor que não é lembrado nem comemorado acaba 
morrendo, uma vida sem momentos fortes se dilui, perde sua coesão. 
Quem não imprime uma orientação global à sua vida, apenas “deixa-
se viver”.
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Teríamos que compreender que esforço e carisma se completam. 
Se compreendermos, se formos capazes de captar o espírito que 
anima o esforço a realizar em cada ponto concreto, esse esforço se 
converterá em uma procura apaixonada e apaixonante, em um reco-
nhecimento profundo dessa ação interior que o Espírito Santo realiza 
em nós, para nos conformar aos traços de Jesus Cristo.

1.2. Coerência Interior

Nos Pontos Concretos de Esforço não há dispersão, nem arbitrarieda-
des. Há uma pedagogia que une esses pontos na procura de um sentido 
de vida mais evangélico. Esses pontos têm uma coerência interior, que 
está na base de toda a metodologia das equipes, em todos os níveis: 
uma lógica que os encadeia: fios que os integram uns aos outros.

• Leiamos novamente “O que é uma Equipe de Nossa Senhora? no 
suplemento da Carta (p. 10) e/ou no Guia das ENS (76-77): “A ex-
periência mostra que, sem certos pontos de aplicação precisos as 
orientações de vida correm o risco de se tornarem letras mortas. 
Por isso, as equipes propõem a seus membros:

• Que se comprometam à observância de seis pontos bem determina-
dos, que são conhecidos com o nome de esforços a serem vividos;

• Que peçam aos membros de sua equipe o controle e a entreajuda 
na vivência dos mesmos: é o que se conhece por “Partilha” nas 
reuniões mensais.

Os seis pontos são os seguintes:

1. “Escutar” assiduamente a Palavra de Deus;

2. Reservar, todos os dias, o tempo necessário para um verdadeiro 
“encontro com o Senhor” (meditação);                                  

3. Encontrar-se cada dia, juntos, marido e mulher em uma oração 
conjugal (e, se possível, em uma oração familiar);

4. Dedicar, cada mês, o tempo necessário para um verdadeiro diálogo 
conjugal sob o olhar de Deus (dever de sentar-se);

5. Fixar cada um  si mesmo uma “regra de vida” e revisá-la todos os meses;

6. Pôr-se cada ano ante o Senhor, se possível, em casal, durante um 
retiro de 48 horas no mínimo, para refletir e planejar a vida em 
Sua presença.
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Também não é em vão que encontramos as mesmas palavras repe-
tidas várias vezes: “regularmente”, “cada dia”, “cada mês”, “cada 
ano”, “verdadeiramente”, “ante o Senhor”, “encontro”.

Essas atitudes constantes, que as equipes pretendem despertar em 
nós, são essencialmente três:
1. CULTIVAR A ASSIDUIDADE EM NOS ABRIRMOS À VONTADE E AO AMOR 

DE DEUS;
2. DESENVOLVER A CAPACIDADE PARA A VERDADE;
3. AUMENTAR A CAPACIDADE DE ENCONTRO E COMUNHÃO.

1.2.1. Cultivar a assiduidade em nos abrirmos     
 à vontade e ao amor de Deus

Procurar constantemente a vontade de Deus sobre nós mesmos 
e sobre nossa vida. Para isso temos que imitar a atitude de Maria, 
que sempre esteve atenta à passagem de Deus em sua vida. Para 
consegui-lo duas coisas são necessárias:

a. Saber escutar – aquele que escuta está vazio de si mesmo porque, 
do contrário, não poderia escutar. O drama de nossa vida é 
que nosso “eu” nunca se cala. Saber escutar é saber guardar, 
é saber saborear esse fio condutor, esse apelo de Deus que nos 
vem principalmente por sua Palavra, mas que nos chega também 
pelo silêncio, pela natureza, pelos outros, pelos acontecimentos.

b. Reservar com assiduidade um momento para conhecer esta 
vontade de Deus – trata-se de um aprendizado que exige tempo 
e constância. É também um apelo à gratuidade de nosso tempo 
livre, do que é nosso e que sempre reservamos para nós e não 
para os outros. Deixar que esse Outro, que tem prioridade em 
nossa vida, ocupe seu lugar. Não quando temos vontade de 
fazê-lo, mas “todos os dias”. É esse o sentido que se oculta sob 
a “Escuta da Palavra”. A mesma assiduidade e a mesma procura 
são necessárias para a oração pessoal: “reservar cada dia um 
momento” e também para a “Oração Conjugal” que nos é pedida 
a “cada dia”. Alguns minutos são suficientes, contanto que se 
repitam diariamente. O mesmo para o “Dever de Sentar-se”, que 
não é outra coisa senão compreender o Plano de Deus para o 
casal. Assim também o “Retiro”anual, que não é e não pode ser 
a simples escuta de um bom pregador, mas que deve nos levar 
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a pôr toda a nossa vida sob o olhar de Deus.

1.2.2. Desenvolver nossa capacidade de viver na verdade

Desenvolver nossa capacidade de tomar consciência de nós mes-
mos, de assumir nossa verdade, de construir e trabalhar a partir 
dela e não a partir da imaginação, das evasivas, da alienação, das 
meias-verdades, da mentira.

Este é o sentido da “Regra de Vida” que devemos “fixar”, ou 
“adotar”, ou “revisar”. Antes de fixar essa regra de vida é preciso 
primeiro conhecer-se, conhecer as próprias fraquezas, as feridas, 
os pontos sobre os quais precisamos trabalhar. Os outros podem nos 
ajudar a escolher essa regra. A equipe também pode ajudar-nos, 
porque somos mestres em nos iludirmos a nosso próprio respeito. É 
preciso compreender que um caminho espiritual nem sempre é de 
um progresso contínuo. É um começar e recomeçar incessantemente. 
Por isso é que devemos rever essa regra.

Para viver na verdade a equipe pede-nos que nossa oração seja 
um “verdadeiro encontro” e não uma justificação ou uma projeção 
de nós mesmos; que a “Oração Conjugal” seja um encontro entre 
marido e mulher, cada um na sua verdade; que o “Dever de Sentar-
se” seja um “verdadeiro diálogo”, e não uma conversa baseada em 
nossas próprias máscaras ou na tentativa de manipular o outro.

1.2.3. Aumentar a capacidade de encontro e comunhão

Viver o encontro e a comunhão exige todo um aprendizado para 
modificar a maneira de viver, para descentralizar-se de si mesmo e 
começar a caminhar para os outros, para o Outro. É preciso, primeiro, 
deixar o outro ser ele mesmo, ser o que ele é e começar a doar-se, não 
naquilo que queremos dar, mas naquilo que o outro precisa receber.

Todos os pontos concretos de esforço tendem para esse encon-
tro. Encontro com o Senhor na Oração, na Escuta de sua Palavra, nos 
outros, nos acontecimentos da vida; porque quando deixamos que 
Deus aja em nós, deixamos que Ele nos fale, nos ame, nos transforme.

Encontrarem-se “marido e mulher”, juntos. Juntos, não somen-
te um ao lado do outro, um em face do outro, ou só um dos dois, 
mas, juntos. Essa palavra comporta um esforço comum. Não são 
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dois estranhos, nem “cão e gato”, mas um homem e uma mulher 
que procuram encontrar-se e acolher o Cristo, cada um com a sua 
própria personalidade, mas convencidos de que a “Oração Conjugal” 
vai aumentar a comunhão entre eles. Assim, o “Dever de Sentar-se”, 
que não é um monólogo nem um diálogo fragmentado, deve durar, 
não o tempo que nos sobra, mas o tempo necessário para criar um 
clima de encontro que torne a comunhão possível.

Todos esses encontros preparam-nos para viver a vida num clima 
de comunhão na Igreja e no mundo.

Vimos que a mística dos Pontos Concretos de Esforço baseia-se 
no fato de serem eles atitudes de vida que devemos assimilar, para 
nos deixarmos transformar pelo Cristo como pessoa e como casal.

Esses pontos foram pensados para nos oferecer os melhores e mais 
objetivos meios de realizar o encontro com o Senhor.

Por outro lado, essa mística nos revela também que há uma ver-
dadeira coerência interior entre eles. Uma coerência interior que é 
baseada nas três linhas de força que os une e que revelam a intenção 
que determinou a sua escolha: a procura da vontade de Deus que se 
realiza na assiduidade; a procura da capacidade de viver na verdade; 
a aquisição de um espírito de comunhão na Igreja e no mundo. São 
atitudes básicas para urn cristão, mas que nas equipes revestem-se 
de um matiz de conjugalidade – são vividas a dois, pelo casal.

Os pontos concretos de esforço não são obrigações inventadas 
arbitrariamente e que se acrescentam às muitas outras, que a vida 
nos impõe. São, ao contrário, um profundo caminho de conversão 
cristã que passa por atitudes de assiduidade, de interiorização, de 
realismo e de comunhão. Um caminho que realmente pode trans-
formar nossa vida.

II. Mística da Partilha

2.1. O que não é a Partilha

A partilha tornou-se um dos pontos mais fracos da reunião e 
isto porque não vivemos em equipe senão uma caricatura do que 
a partilha poderia ser.
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Há equipes que vivem os pontos concretos de esforço como obri-
gações a cumprir, de acordo com uma regra, cujo sentido profundo não 
perceberam, apesar de fazerem parte das Equipes de Nossa Senhora.

A sensibilidade de muitos cristãos leigos, depois do Vaticano II, 
leva-os a não se sentirem à vontade diante de algo que lhes parece 
converter as equipes em abrigo de adultos. E isto porque os pontos 
concretos de esforço não foram compreendidos como atitudes de 
vida, sua coerência interior profunda não foi descoberta, ou se foi 
compreendida no início, durante a pilotagem, por exemplo, o esforço 
para vivenciá-los não foi mantido.

Outras equipes aceitam essa parte da reunião, mas se limitam a um 
simples formalismo de “sim” ou “não”, enumerando-os rapidamente, 
sem descobrir a riqueza de sua integração na vida do casal, nem a 
grande ajuda que poderiam dar à sua equipe, se cada um pusesse em 
jogo o mais profundo de si mesmo.1

Outras vezes, quando o aspecto negativo da partilha predomina, 
cria-se um certo mal-estar, um sentimento de culpa generalizado, 
que nos levam, talvez,  inconscientemente, a minimizar a partilha, 
como algo que não serve para nada e onde encalhamos com frequ-
ência. A situação agrava-se se o responsável da equipe ou alguns de 
seus membros emitem julgamentos precipitados, duros ou irônicos, 
sobre o que está sendo partilhado, levando os mais fracos ou mais 
responsáveis a uma inibição.

2.2. O que é a Partilha?

A partilha resulta da fidelidade ao que somos. Temos que ser o que 
somos. Tomar consciência da própria identidade. A perda do sentido 
de nossa identidade é um dos grandes riscos da nossa época, que 
massifica as pessoas para mais facilmente manipulá-la.

As equipes agrupam-nos em pequenas comunidades, onde cada 
um conserva sua identidade própria e formam um Movimento que 
tem sua fisionomia e nos oferece meios livre mente aceitos. Isso 
deve unir-nos aos membros de nossa equipe e a todas as outras, num 
mesmo caminho.

1 A esse propósito sugerimos enfaticamente o estudo do artigo do Pe. Bernard                   
  Olivier, contido na Carta Mensal de Fev/Mar-95 - “A partilha como meio 
  de conversão”.
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É algo específico das equipes não se limitar à reunião mensal, 
para realizar esse esforço de construção da espiritualidade pessoal 
e conjugal, mas oferecer os meios de levar os casais a atitudes 
adequadas para que possam realizar nas suas vidas um verdadeiro 
encontro com o Senhor e de orientá-los num caminho de formação 
e conversão permanentes.
Temos necessidade de partilhar para criar e construir a comunidade. 
A comunidade não existe só pelo fato de um grupo de pessoas se 
reunir. A comunidade se cria e se destrói. Cria-se, quando parti-
lhamos a vida, quando realizamos, jun tos, essa procura, quando 
nos ajudamos, quando colocamos em comum o dom de Deus que 
recebemos. Esse partilhar de nós mesmos realiza-se durante toda 
a reunião, mas o momento da partilha propriamente dito quer ir 
mais longe. “Quer ser uma comunicação em profundidade sobre 
a vida profunda, centrada sobre os Pontos Concretos de Esforço. São 
justamente esses pontos que são as vigas mestras da vida profunda 
do casal. É preciso, portanto, centrar a Partilha sobre esses pontos 
(não se fala de qualquer coisa...), sabendo, porém, ultrapassá-los 
para comunicar experiências profundas de vida e ... Não se deve, 
portanto, contentar-se em dizer se observaram ou não os pontos, 
mas, partindo daí, fazer uma verdadeira partilha de vida.2

Embora as expressões “Partilha” e “Coparticipação” possam criar 
alguma confusão, guardaremos aqui a terminologia adotada pelo 
Movimento. 
A Carta de Fundação distingue que a “Coparticipação” das preocu-
pações familiares, profissionais, cívicas, eclesiais, dos êxitos e dos 
fracassos, das descobertas, tristezas e alegrias, não é a “Partilha” 
sobre os Pontos Concretos de Esforço.
A realização da primeira constitui uma condição necessária para 
chegar de maneira verdadeira, profunda e durável à segunda; é 
necessário conhecer-se para ajudar-se.
A partilha é o lugar e o momento em que “eu te assumo e tu me 
assumes”, onde cada um assume o outro no sentido mais completo 
e mais profundo, o de partilhar nosso projeto cristão, realizando, 
assim, um sinal real, como sacramento, pelo qual cada um faz parte 
do outro no Cristo. Um sinal de que a equipe quer ser uma comu-

2 “A Partilha como meio de conversão” - Olivier, Pe.Bernard, Carta Mensal 
  de Fev/Mar-95.
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nidade viva, uma comunidade nessa santificação, responsabilidade 
da qual não pode fugir sem prejudicar o conjunto.
A partilha deveria ser feita procurando-se assimilar sempre as 
mesmas três atitudes que estão na base dos pontos concretos de 
esforço:

a. A procura assídua da vontade de Deus;
b. A procura da verdade;
c. A vivência do encontro e comunhão.
Porém, há uma diferença: na partilha procuramos viver essas 

três atitudes em comunidade e em cada reunião.

2.2.1. Procura assídua da vontade de Deus

O hábito de procurar a vontade de Deus, que cada um pessoal-
mente e como casal foi desenvolvendo, ao pôr em prática os pontos 
concretos de esforço, completa-se na partilha com a procura, o 
intercâmbio, o discernimento e a exigência fraterna de toda a equi-
pe. Essa ajuda e essa exigência só podem nascer de uma atitude de 
amor. Um amor que não é apenas um enternecimento sentimental 
disposto a desculpar tudo, mas um amor autêntico que quer o bem 
do outro como se fora o seu próprio bem. Um amor desse tipo não 
se vive nas nuvens. Refere-se a pessoas concretas. Leva em conta 
seus dons e suas deficiências e procura ser infinitamente respeitoso 
para com a vocação de cada um. O que é bom para uns pode não 
o ser para outros.

Nenhum casal deve julgar os pontos fracos do outro, pois a 
exigência que o amor suscita é paciente e desinteressada. Essa 
exigência fraterna leva-nos a suportar o que se poderia romper, 
a não dizer nada de irreparável, a facilitar a volta à partilha e a 
acolher os inseguros. Porém, ela nos leva também a não deixar que 
as situações se deteriorem, a responder com a verdade, a ajudar 
os outros a ver claro e com discernimento, a acolher a impaciência 
e compreendê-la. O que não se deve fazer é calar, solução que se 
adota com muita frequência, ou não reagir. Nós nos conhecemos 
bem, em diversos níveis. Julgamos que os problemas de cada um 
vão morrer com ele. De um certo modo estamos acostumados com 
esses problemas. Acostumados, nesse caso, quer dizer resignados, e 
isso significa perder a esperança. Um cristão nunca pode deixar-se 
levar por esta atitude, nem uma equipe.
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Um amor corajoso que progride apesar de tudo revela uma força: 
Deus está ali.

Como não desejar apaixonadamente que a pessoa mais bloque-
ada volte a caminhar? Esse desejo é um ato de fé que já nos faz 
progredir porque nos coloca no interior do desejo de Deus para 
cada pessoa. “Quando quero o teu progresso, sou Deus para ti”. 
Deus não nos quer apenas como somos. Ele nos quer progredindo 
sempre, quer que modifiquemos nossas atitudes. Deus já ama em 
nós o que poderemos vir a ser se lhe dissermos SIM. Sim, a este 
longo caminho de conversão, porque temos confiança nele. Sim, à 
vida, à nossa vida. O que nos é pedido é que façamos de nossa vida 
uma história de amor.

Quando uma pessoa assume uma atitude legalista, pode chegar a 
dizer: já fiz o bastante, já cumpri com todas as minhas obrigações. 
Porém, numa história de amor, não se pode dizer isto. O amor nunca 
se detém. E essa história de amor pode ser um êxito, ainda que a 
nossa vida humana, conjugal, fa miliar ou profissional, não o seja 
completamente.

Quando se é jovem, é difícil admitir que o amor vá mais longe 
do que a eficácia e seja mais importante do que o êxito. Depois, 
aprendemos na vida, na assiduidade à vontade de Deus todo um 
caminho de esperança. Não são os lugares e as situações que en-
grandecem uma vida, mas a coragem de não se negar, ali onde se 
está, a fazer a escalada que Deus nos propõe.

2.2.2. Procura da verdade

Amar exige o conhecer. Amamos mais o outro à medida que mais 
o conhecemos. Esse conhecimento deve ser crescente. O conheci-
mento de que falamos não é o conhecimento intelectual, mas um 
conhecimento íntimo, onde se unem o coração e a razão e onde nos 
aplicamos a fundo no que interessa ao outro.

Na partilha, falamos em “ajudar”. Porém, como ajudar sem 
conhecer?

Dizemos que formamos equipes para “nos ajudarmos em nossas 
fraquezas”, mas como ajudar se não sabemos de que fraqueza se 
trata?

A partilha obriga aqueles que se reúnem em nome de Cristo a 
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revelar a verdade, simplesmente, sem se proteger atrás de meca-
nismos de defesa sempre repetidos e sem se contentar com uma 
comunicação superficial que esconde mais ou menos nossa verdade 
profunda.

Fazer a partilha sem ter um desejo real de dar-se a conhecer 
é um pouco como ir ao banquete sem a veste nupcial de que fala 
o Evangelho (Mt. 22). O amor só se realiza na verdade, não resiste 
à mentira, porque as pessoas não se “encontram” quando se apre-
sentam mascaradas, disfarçadas. Elas se encontram na pobreza e 
na simplicidade dos que não usam defesas.

É preciso reconhecer diante da equipe os passos em falso, as 
inconstâncias, as deficiências, as covardias. Não se trata de uma 
confissão. Não é preciso dizer tudo e nem mesmo é conveniente. 
Mas é preciso comentar nossos fracassos em relação às atitudes 
que nos propusemos assimilar. Isso é, às vezes, doloroso e difícil. É 
preciso coragem e humildade. Mas a compreensão e a solidariedade 
de cada um dos membros da equipe, que não se sentem superio-
res, mas iguais a nós nessa atitude de conversão, produzirão uma 
esperança renovada. Suportamos as fraquezas de cada um. Todos 
nós nos apoiamos nos pontos fortes dos outros.

Dizemos que só gostamos, que só amamos o que é bom. Mas 
com Deus acontece o contrário: Ele torna bom aquele a quem ama. 
Devemos experimentar fazer o mesmo: conhecermo-nos cada vez 
melhor, aceitarmo-nos com simplicidade e bom humor, dar-nos a 
conhecer e compreender os outros. E isso não como um exercício 
psicológico, mas para que uns e outros cheguem a ser melhores.

Para conhecer os outros, para que cada um deles se doe em suas 
palavras, é preciso que, em equipe, adquiramos uma qualidade 
de escuta que transforme de modo invisível, porém real, o clima 
de acolhimento da partilha. É preciso também que aprendamos a 
estabelecer uma relação de intimidade e não sejamos “esfinges 
misteriosas” diante dos outros. Uma presença “verdadeira” é con-
tagiosa. Procuramos então colaborar por meio da nossa verdade.

A verdade não é uma admiração recíproca, nem uma desculpa 
automática. Começa por se conhecer a si mesmo, avaliar suas possi-
bilidades, assumir sua própria vida, deixar de sonhar e de apresentar 
desculpas que justifiquem sempre nossas omissões: “se não fosse 
essa coincidência”, “se meu marido e meu filho...”.
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Os outros podem nos ajudar a ir descobrindo nossa verdade, ainda 
que, às vezes, o façam com menos tato do que poderíamos desejar.

É preciso aprender a não exagerar emocionalmente as sugestões 
ou críticas que nos são feitas, não tomá-las ao pé da letra, mas a 
conservá-las em nossos corações para chegar a descobrir sua parte 
da verdade.

Uma verdadeira partilha não nos culpabiliza psicologi camente, 
mas nos dá espiritualmente uma confiança maior no Senhor. É como 
um trampolim, o lugar onde surgem as iniciativas no discernimento 
e na esperança.

2.2.3. Vivência do encontro e da comunhão

Já dissemos que o clima da partilha não deve dar lugar a brin-
cadeiras, ironias, nem a culpar ou condenar, nem a acolher com 
indiferença aquele que fala.

O primeiro encontro que fazemos na partilha é com o amor de 
Deus. Devemos saborear esse amor. O Cristo não é como um professor 
que intimida seus alunos com o medo do fracasso. Em todo o Evan-
gelho, Jesus insiste nessa mudança de atitudes que Deus nos pede 
para restabelecer uma relação de amor com Ele e com os homens. 
Quase toda a nossa experiência humana está centrada sobre amores 
condicionados. Amamos sob certas condições. E por isso torna-se 
difícil para nós sentir verdadeiramente esse amor incondicional de 
Deus para conosco. É um amor assim que devemos ir cultivando por 
nossos irmãos de equipe.

Viver a comunhão na partilha é sair de si mesmo, escutar com 
a mente e o coração, compreender e respeitar o outro, ir ao seu 
encontro, responder na verdade e permutar no amor.

Viver esse encontro exige um dinamismo. Viver é crescer, atra-
vessar crises, amadurecer, superar situações, aproximando-nos dos 
outros, olhando, amando, acolhendo, sofrendo.

Viver não é recusar-se a crescer, a agir, a caminhar; não é abster-
se, ser apenas espectador.

Para viver um encontro é preciso velar incessantemente para 
que haja entre os membros da equipe o equilíbrio entre aceitação 
e exigência. Só podemos ser radicais conosco mesmos. Mas devemos 
convidar uns e outros a ir mais longe, sugerindo, estimulando-os, 
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animando-os. Respeitemos os apelos recebidos e a liberdade de 
cada um em responder a esses apelos. Lembremo-nos também que 
a natureza não dá saltos. As grandes conversões são raras. Nosso 
crescimento é lento, primaveras e verões, podas e florescimentos. 
Umas vezes invernamos; outras vezes são as sementes que neces-
sitam de água e calor e, de repente, põem-se a germinar quando 
menos esperamos.

Viver a comunhão é viver no amor, aprender a olhar os outros 
com amor. Quando vivemos a comunhão na partilha, vivemos esse 
tempo com intensidade, aceitamos as pessoas presentes com amor, 
desfrutamos esse encontro e contamos o que ele despertou em nós.

III. Prática da Partilha

3.1. O que partilhar?

Partilhar simplesmente o cumprimento ou o não- cumprimento 
dos compromissos assumidos pode ser válido no princípio da vida de 
equipe, quando o conhecimento mútuo ainda é muito superficial; 
porém se torna pobre e empobrecedor, quando a equipe já tem mais 
alguns anos. Além disso, esses pontos evoluem com a vida e não são 
partilhados da mesma maneira depois de estar três anos em equipe 
ou depois de vinte e cinco.

Quando a equipe já se consolidou e o conhecimento mútuo é 
mais profundo, a partilha deve tornar-se mais profunda. Deve-se 
e pode-se partilhar com os outros qual tem sido o nível de nossas 
relações com Deus durante o mês nas nossas “Orações”; como temos 
vivido, que textos ou que palavras nos marcaram mais na “Escuta 
da Palavra”; qual tem sido a nossa resposta como casal.

Que enfoque temos dado ao “Dever de Sentar-se” e como nos 
temos ajudado? Quais os critérios que levamos em conta para revisar 
nossa “Regra de Vida” e como detectamos o ponto de nossa perso-
nalidade que devemos trabalhar e que devemos fixar nesta regra?

A partir de nossos “Retiros”, normalmente nos propomos a certas 
mudanças de vida. Por meio dessas mudanças, percebemos que faze-
mos parte do Povo de Deus e somos Igreja? Tomamos conhecimento 
dos documentos da Igreja, suas opções e prioridades, principalmente 
da nossa Igreja particular (diocese), a partir das motivações de 
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“Retiros” passados ou recentes? O que dificulta a vivência de um 
ponto concreto ou de outro? O que impede nosso progresso? O que 
há em nós que podemos mudar? O que nos parece insuperável  etc.?

3.2. Possíveis perguntas

Concretamente cada casal dirá nesse momento da reunião se fez 
durante o mês os esforços que os pontos concretos nos sugerem e, 
em particular, sobre aqueles que a equipe decidiu aprofundar na 
reunião anterior. Para isso é muito importante a maneira de formular 
as perguntas da partilha, de modo que nos livrem do formalismo e 
ajudem-nos a participar com mais profundidade. A título de exem-
plo poderíamos dar algumas sugestões de questionamentos a serem 
feitos na hora da partilha:
• Como vivi este mês a procura da vontade de Deus? O que descobri?
• Qual ou quais palavras me tocaram mais neste mês na Escuta da 

Palavra e por quê? Foi pela situação atual que estou vivendo que 
me interpelaram, ou porque me deram paz? Etc.

• Escutar não é só ler. É algo mais: como “contemplar” a palavra. 
Que tipo de questionamento e/ou resposta a Palavra provocou 
em mim?

• Que espécie de oração conjugal e familiar vivenciamos este mês? 
Qual a oração que mais facilmente podemos fazer juntos? Temos  
reservado um momento para a oração com assiduidade ainda 
que por pouco tempo? Houve algum aspecto de nossa vida que 
se transformou por essa oração? Qual a nossa maior dificuldade 
nessa oração?

• Reservar um tempo, para nos encontramos conosco mesmos, a 
fim de procurarmos a nossa verdade. Fazemos silêncio dentro 
de nós? Temos procurado viver todos os nossos pontos concretos 
(dever de sentar-se, oração conjugal etc.) em face da verdade?

• Sobre que tema, em especial, temos vivenciado o dever de sen-
tar- se? (no caso de não se tratar de coisa muito íntima e que 
podemos partilhar).

• Tem sido para mim possível encontrar-me e comunicar- me com 
o cônjuge? Que dificuldade tive ou tivemos? Sou capaz de reco-
nhecer minha parte de culpa nos pontos conflitantes? Que passo 
à frente temos dado?
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• Que ponto de minha personalidade tenho trabalhado na regra de 
vida? Como o escolhi? Que pistas me levaram a detectá-lo? Posso 
continuar este ponto? Os membros da equipe podem ajudar-me 
a ver mais claro na minha vida?

• Que descobrimos sobre a vontade de Deus nos últimos retiros? 
Que mais me impressionou? Com que sentimentos tenho termi-
nado os retiros?
Estes questionamentos ou outros parecidos podem ir nos levan-

do a interiorizar os pontos concretos de esforço. É realmente um 
trabalho que o Responsável de Equipe pode realizar ajudado pelo 
Conselheiro Espiritual. Um trabalho a ser realizado com sensibilida-
de, com capacidade para escutar, com compreensão e constância.

Esse tipo de perguntas é como o cofre de que nos fala o Evan-
gelho, de onde podemos tirar coisas novas e velhas, sem nunca 
esgotá-lo, um cofre que permanece sempre aberto. A partilha é 
uma oportunidade única. É onde se concretiza a perseverança, 
onde descobrimos a novidade, a vocação, onde se discernem os 
acontecimentos.

É aí que me dou conta de que a espiritualidade encarna- se nas 
circunstâncias concretas da vida, mas onde descubro igualmente a 
oposição que existe entre as diferentes dimensões de minha vida 
e que eu assumo, convencido de que o Espírito trabalha em mim, 
para o meu bem.

Durante a partilha, com a ajuda espiritual do Conselheiro Espiri-
tual e dos outros casais, procuro realizar em mim uma reconciliação 
comigo mesmo, uma unificação para a qual eu tendo, mas que sei 
só Deus pode realizar em mim um dia: o corpo e o espírito, eu e o 
mundo, o projeto com o desejo, a criatura com o Criador.

 

IV. Lugar da Partilha e modo de fazê-la

A partilha não é a coparticipação nem a oração, porém, está 
um pouco entre os dois, pois tem a dinâmica do “pôr em comum” 
e deve ser feita em “clima de oração”.

Cada equipe deve decidir o modo de fazer a partilha e o seu 
lugar na reunião. Não decidir de uma vez por todas, mas deve mo-
dificar essa decisão segundo as circunstâncias e o tempo de equipe. 
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Entretanto, não podemos deixar de dar alguns conselhos que nos 
parecem úteis:
• Existe a possibilidade de partilhar cada mês um meio mais a 

fundo e os outros rapidamente.
• Fazer a partilha sobre todos os meios, numa visão global.
• Pode também combinar-se que, a cada mês, um casal  

faria a partilha mais a fundo e os outros, de um modo geral.
É importante que só um fale e os outros escutem e que todos 

tenham compreendido o quanto é importante escutar. Não há diálo-
go se o que fala, fala sozinho. É também importante que os outros 
não se sintam obrigados a intervir. Que o façam aqueles que têm 
alguma coisa útil a dizer.

Devemos realçar o papel do Casal Responsável como moderador 
desse diálogo e também o do Conselheiro Espiritual para destacar 
os pontos realmente importantes, para ajudar e animar, orientar 
o discernimento. Essas “respostas” devem ser dadas em clima de 
oração e nunca superficialmente ou de maneira frívola.

Um bom lugar para a partilha é depois da oração, para que 
participe desse clima da presença de Deus e seja como um prolon-
gamento.

Estamos diante de Deus. Só Ele pode dar êxito a nossos esforços, 
sentido a nossos fracassos e perdão a nossas fraquezas. Foi Ele que 
nos deu esses companheiros de equipe desejosos de nos ajudar e 
receber nossa ajuda. E é seu Espírito que nos esforçamos por en-
carnar em nossos comportamentos concretos.

V. Meios para revitalizar a Partilha

Encontramos aqui sugestões já experimentadas. No entanto, 
essa lista não é limitativa. A criatividade das equipes pode propor 
muitos outros meios:
• Prepará-la em casal antes da reunião como se fosse um tema 

para estudo. Ao menos o Casal Responsável deve  prepará-
la. Pensar o momento da reunião, nos pontos que deveria tocar 
com mais profundidade, na maneira de fazer as perguntas etc. 
Se a partilha fosse assim preparada, as reuniões ganhariam em 
verdade, em escuta e em tempo.
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• Que os Conselheiros Espirituais se interessem por sua  
compreensão e profundidade.

• Propor que a partilha se constitua no tema central de uma reunião 
de equipe, a cada dois anos.

• Insistir sobre a partilha nas Formações para pilotos.
• Que os Casais Responsáveis de Equipe e Casais Ligação  

compreendam sua importância.
• Que todos os quadros façam um esforço conjunto para difundir 

este folheto, assimilar a mística e dar razões coerentes de sua 
vital importância.

5.1. Conclusão: duas dinâmicas

Os pontos concretos de esforço e a partilha são postos em prá-
tica por meio de dois métodos fundamentais do nosso Movimento: a 
dinâmica da oração e a dinâmica da comunhão. Estes dois métodos 
aparecem em todas as partes da reunião e na prática dos pontos 
concretos de esforço.

São dois métodos que nos fazem sair de nós mesmos, que abrem 
para este intercâmbio interior, o único capaz de gerar o amor. Cada 
um de nós, em sua vida, chega a uma encruzilhada. Podemos es-
colher o caminho de culpar os outros, as pessoas que encontramos 
na vida, nossa maneira de ser, a situação em que estamos, o tempo 
e até o nosso horóscopo. Esse caminho de atribuir os meus atos e 
as minhas reações aos outros é um beco sem saída, que nos leva à 
morte do que poderíamos ser.

Podemos, porém, escolher o caminho de reconhecer o que há 
em nós. Não podemos mudar os outros, o mundo etc. Podemos 
apenas mudar a nós mesmos, na reflexão, na comunicação, na 
oração. Podemos procurar as raízes de nossos problemas, não para 
nos condenar, mas para crescer dinamicamente. São dois métodos 
que também nos ajudam no caminho da conversão, na mudança de 
nossas atitudes. Essa conversão é, sobretudo, uma experiência de 
fé e, por conseguinte, do trabalho da graça em nós. Abrir-nos a esse 
trabalho pela dinâmica da oração e da comunhão com os outros é 
o que pretende toda a metodologia da equipe, seja pelos pontos 
concretos de esforço, seja pelas diferentes partes da reunião.

Os métodos não são algo acidental. Escolher um método ou outro 
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implica a escolha antecipada de toda uma filosofia, porque a escolha 
dos instrumentos apropriados facilita os resultados.

Um caminho de conversão que nos facilita o encontro com o 
Senhor, deve ser um caminho progressivo, um caminho de interio-
rização e um caminho comunitário.

Podemos mudar como pessoas e como casais, ajudados pela 
dinâmica da oração, presente na escuta da Palavra, na oração con-
jugal, pessoal e familiar, na oração da reunião de equipe, nos retiros 
anuais. Podemos converter-nos num testemunho de comunhão uns 
para com os outros, na equipe e no mundo se recorrermos à dinâmica 
do encontro que está presente no dever de sentar-se, no pôr em 
comum, no diálogo sobre o tema de estudo, na troca de ideias, no 
retiro e na partilha sobre os pontos concretos de esforço.

Desenvolver o espírito de oração e a capacidade de comunicação, 
aumentar a possibilidade de conhecermos a nós mesmos, aprender 
a respeitar e afirmar o valor dos outros, fazer crescer a vontade 
de estabelecer uma comunhão com todos os que nos cercam, não 
significa refugiar-se num perfeccionismo intimista, mas conduz 
inevitavelmente a uma presença estável e cheia de esperança no 
mundo em que vivemos.

Concluindo, os pontos concretos de esforço são meios propostos 
pelo Movimento das ENS, visando a nossa transformação, a nossa 
conversão. Não se pode imaginar, nem se pode querer que seja uma 
transformação repentina, pois se trata de um processo lento e grada-
tivo. Ao longo da caminhada, quando se toma consciência, percebe-
se que essa transformação é sólida e profunda. O interessante é 
notar que esse processo se dá em todos os dias de nossa vida, isto 
é, nunca estamos perfeitos ou convertidos totalmente. Daí o valor 
da nossa pequena comunidade chamada Equipe de Nossa Senhora.
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A Equipe Responsável Internacional não autoriza nenhum 
grupo de casais, que não seja admitido no Movimento, 

a intitular-se “EQUIPES DE NOSSA SENHORA”.

Este documento é de uso interno do 
Movimento das Equipes de Nossa Senhora

Responsabilidade

Equipe da Super-Região Brasil
R. Luis Coelho, 308 • 5o andar • cj 53 

cep 01309-902 São Paulo-SP 
Fone: (11) 3256.1212 • Fax: (11) 3257.3599 
www.ens.org.br • secretariado@ens.org.br
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