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“Dar um passo mais além”
Não se trata de teorizar.
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PREfácIo

Cada vez mais, nosso mundo se volta para o materialismo 
e a busca de novos ídolos. Ele perdeu a visão de uma grande 
parte de suas referências de vida. Hoje, como que “em estado 
de imponderabilidade”, inúmeros casais se sentem inseguros, 
procuram restabelecer seu equilíbrio e encontrar um sentido 
para o seu amor.

Eles querem viver, eles querem existir. Mas, enganados pelas 
ideias veiculadas pelo individualismo crescente, agarram-se, 
muitas vezes, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa.

Mas só as testemunhas cujos atos “se moldam” ao Evangelho 
são portadoras de vida e possuem uma força suficiente de 
testemunho para dar uma nova orientação a muitos homens e 
mulheres.

Somos chamados a nos tornarmos essa testemunhas. E 
isso não é fácil, pois os cristãos de hoje são continuamente 
confrontados com correntes de pensamento e descobertas 
novas da ciência, que os interpelam profundamente sobre as 
mais importantes questões de sua vida e sobre sua fé. Portanto, 
é urgente que nos tornemos, por nossa convicções pessoais e 
pela nossa coerência de vida, mais capazes de dar uma luz e 
uma resposta sobre as razões mais profundas que fundamentam, 
hoje, nossa fé, nossa esperança e nossa caridade.

Não é com o intuito de formar um clube de elite, privilegiado, 
que nos encontramos a cada mês, para receber, num ambiente 
só nosso, uma formação religiosa e humana estruturada e viver 
intensamente uma vida espiritual no espírito da entreajuda 
fraterna. É essencialmente para que, pelo testemunho que brota 
da transformação de nossas vidas, espalhemos ao nosso redor 
tudo o que temos recebido. Pois, como diz São Paulo: “Nós não 
vivemos para nós mesmos, nós vivemos para os outros”.

No quadro de uma pedagogia que nós sabemos muito 
concreta, as Equipes de Nossa Senhora nos propõem orientações 
de vida, pontos concretos de esforço e uma vida de equipe. 
É o que nos permite evitar certas guinadas e até mes mo, às 



6

vezes, o caos no avanço de nossa vida espiritual e humana. 
Esses meios se inscrevem na direção comum do crescimento 
espiritual e humano a que nos propusemos, em casal. Falando 
mais precisamente dos Pontos Concretos de Esforço, vemos 
que a maioria deles se refere ao casal e são, portanto, comuns 
a todos os equipistas. Mas a Regra de Vida, ao contrário, se 
refere mais particularmente a cada pessoa do casal. Ela abre 
o horizonte sobre todos os outros aspectos que podem fazer 
crescer cada um dos cônjuges, respeitando sua liberdade, suas 
diferenças espirituais e humanas e o nível de sua fé. 

Ao longo da história das Equipes de Nossa Senhora, esses 
Pontos Concretos de Esforço conheceram vários ajustamentos a 
fim de que se tornassem mais eficazes na nossa vida de casal. 
A Regra de Vida, principalmente, conheceu várias definições 
diferentes. Este documento tem dois objetivos. O primeiro é 
esclarecer e unificar o conceito de regra de vida. O segundo 
é revalorizar esse ponto de esforço, que assim será melhor 
compreendido e praticado no quadro de nossa missão de 
testemunho, nos dias de hoje.

A Equipe Responsável Internacional
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É difícil compreender o que representa a “Regra de Vida”, 
sem conhecer as etapas que nos levaram progressivamente a 
melhor definir o conjunto dos Pontos Concretos de Esforço.

1. Nos primeiros tempos do Movimento, a “regra” (que não 
era ainda “regra de vida”) continha alguns pontos julgados 
importantes para enquadrar a vida espiritual dos casais das 
Equipes de Nossa Senhora. Os pontos eram: a frequência 
aos sacramentos da Penitência e da Eucaristia, a oração 
pessoal e familiar, e os primeiros esboços de um dever de 
sentar-se.

2. Em 1947, a Carta (Estatuto) propõe uma série de 
“obrigações” para orientar e sustentar os esforços dos 
casais. A primeira dessas obrigações é de se fixar uma 
regra de vida para evitar a fantasia e mesmo o caos na 
vida espiritual do casal.
“Essa regra de vida (cada cônjuge deveria ter a sua) não 
é outra coisa que a determinação do tempo e do lugar 
que cada um pretende dar à participação na missa, 
no sacramento da penitência, na oração, na leitura 
espiritual...”
Os aspectos humanos da vida do casal não são levados em 
conta. Podemos ainda notar o papel importante dado ao 
padre, “diretor espiritual”, para ajudar com seus conselhos 
e seu acompanhamento.

3. Em 1970, a Regra de Vida é redefinida de uma maneira 
mais ampla (ela se refere de agora em diante aos aspectos 
espirituais e aos aspectos humanos da vida do casal) e faz 
um maior apelo à consciência pessoal. Não somente a 
oração e a frequência assídua à Palavra saem do domínio 
da Regra de Vida, para se tornarem pontos concretos de 
esforço separados, mas é pedido que a ascese cristã entre 
na vida de todo o equipista para que cada um possa se 
encarregar de sua própria educação. A ascese não deve ser 
entendida no sentido estreito de meio de mortificação, 
mas como “direção de crescimento humano e espiritual 
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que cada um exerce sob a condução do Espírito Santo”. 
(END, Crescimento e missão dos casais cristãos, p.24).

4. Em 1976, no documento “O que é uma equipe de Nossa 
Senhora”, a liberdade de se fixar, pessoalmente e em 
casal, uma direção de crescimento é reforçada.
“As Equipes de Nossa Senhora não impõem a seus membros 
uma espiritualidade determinada: querem simplesmente 
ajudá-los a trilhar como casal o caminho traçado por 
Cristo”.
Mas esse desejo de se fixar uma direção de crescimento 
e de se escolher livremente orientações de vida não 
é suficiente: é perigoso confiar somente na nossa boa 
vontade! Nesse assunto, é importante contar com a ajuda 
mútua da equipe. 
Essa direção de crescimento espiritual e humano arrisca-
se muito a tornar-se “letra morta”. Por isso as Equipes de 
Nossa Senhora propõem a seus membros:
1. assumir como obrigação1 seis pontos precisos: são os 

“Pontos Concretos de Esforço”.
2. solicitar regularmente o controle e a ajuda mútua2 da 

equipe sobre esses pontos: é “partilha” na reunião 
mensal.
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ATEnÇÃo À  
ARMADILHA DAS PALAVRAS!

1 “Assumir como obrigação” não quer dizer “ser 
obrigado”. 
“Ser obrigado” é decidir por um ato de autoridade 
que reclama obediência.
“Assumir como obrigação” é decidir pessoal e 
livremente. Por amor ao outro, abrir-se, tornar-se 
disponível, responder àquilo que alguém nos pede e 
espera de nós.

2. “Controle e ajuda mútua” não significam 
“correção fraterna”.
Controle e ajuda mútua devem sempre ser entendidos 
no sentido do interesse especial e fraterno que todos 
os equipistas têm pelo desenvolvimento humano e 
espiritual de um outro equipista. Portanto, controle 
= escuta e acolhimento, compreensão e compaixão; 
liberação do sentimento de culpa e perdão; busca e 
imaginação; partilha de experiências e, sobretudo, 
encorajamento.
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o quE é A REGRA DE VIDA?

“Assim como meu Pai me amou, eu também 
amei vocês; permaneçam no meu amor. Se vocês 
obedecem aos meus mandamentos, permanecerão 
no meu amor, assim como eu obedeci aos 
mandamentos do meu Pai e permaneço no seu 
amor. Eu disse isso a vocês, para que minha 
alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja 
completa. O meu mandamento é este: amem-se 
uns aos outros, assim como eu amei vocês.” 

(Jo 15, 9-12)

Amar-se uns aos outros, o caminho está traçado!

Esse “amor mútuo” a que somos chamados pelo Cristo e 
que temos a missão de testemunhar no mundo de hoje, não 
nos é dado “pronto e acabado”.

Para que o outro possa se sentir amado, aceito e liberado 
na sua singularidade, recebido como um complemento 
à minha verdade, respeitado até nas suas indagações 
e problemas, chamado pelo nome; para que se sinta à 
vontade; para que não tenha necessidade de se proteger; 
para que possa continuar a ser ele mesmo, nas suas alegrias 
como nas suas aflições, o Senhor nos convida a realizar em 
nós uma conversão pessoal e uma conversão de casal. É em 
equipe que essa conversão se realiza.

A longa experiência positiva adquirida nesse terreno 
pelos casais das Equipes de Nossa Senhora permite propor 
as etapas para que se chegue a isso.

1ª etapa: 
Fixar uma direção de crescimento espiritual e 

humano para que não se perca a visão do ideal.

Antes de ser e de fazer, é preciso saber muito bem onde 
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está a fonte. Essa fonte, é o Cristo! O ideal está, portanto, 
no Evangelho. O caminho, a verdade e a vida só nos serão 
dados no encontro com a pessoa do Cristo que nos ama. O 
estatuto que rege nossa vida de casal, nossa vida de família, 
nossa vida com os outros e nossa vida profissional está inscrito 
no Evangelho. A direção de nosso crescimento espiritual e 
humano só pode ser fixada numa relação de amor.

2ª etapa:
Assimilar progressivamente atitudes cristãs de vida.

 • Procurar, assiduamente, abrir-se ao amor de Deus.
 • Desenvolver nossa capacidade de viver na verdade.
 • Aumentar nossa capacidade de encontro, de comunhão 
e de compaixão.
Para assimilar essas três atitudes, e enriquecidas por 
sua longa experiência, as Equipes propõem a seus casais 
“assumir como obrigação” pontos de esforço bem concretos 
e ajudar-se mutuamente em equipe para materializá-los. 
Esses pontos são: a escuta frequente da Palavra, a oração 
diária, a oração conjugal e, se possível, familiar, o dever 
de sentar-se e o retiro anual, preferivelmente em casal. 
Mas isso não é tudo: os equipistas são convidados também a 
empreender uma ação pessoal: a dar um passo mais além.

3ª etapa:
Dar um passo mais além...

As diferenças que existem nos planos espiritual e 
humano são muito grandes entre as pessoas. Por isso, as 
Equipes não quiseram propor outros pontos concretos de 
esforço ao conjunto de equipistas. É importante igualmente 
evitar a dispersão e, sobretudo, uma grande sobrecarga de 
esforços, pois isso pode provocar rapidamente o desânimo. 
As Equipes de Nossa Senhora acharam então melhor propor 
a cada cônjuge que trate de fixar para si mesmo um esforço 
pessoal de crescimento.
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Esse passo à frente... é a Regra de Vida.
A Regra de Vida é, portanto, o ponto sobre o qual cada 

membro do casal decide pessoalmente concentrar seus 
esforços a fim de melhor seguir sua direção de crescimento 
e responder com alegria ao chamado de amor que Deus lhe 
dirige.
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A REGRA DE VIDA SE 
InScREVE nA LóGIcA DoS                                                  

PonToS concREToS DE ESfoRÇo

Seguir uma direção de crescimento espiritual e humano 
supõe tomar um itinerário lógico e usar os meios para seguir 
corretamente essa direção. Em plena liberdade, assumimos 
como obrigação fazer esforços sobre pontos concretos e 
complementares. É o seguimento do conjunto desses meios que 
nos faz crescer.

A escuta assídua da Palavra permite aos equipistas não 
somente conhecer Deus mas, acima de tudo, enraizar-se melhor 
no Evangelho. Ela faz com que cada pessoa do casal entre em 
contato direto com a pessoa do Cristo. É Jesus que dá a cada 
um o Espírito Santo. Ele é aquele que nos leva a conhecer a 
vontade do Pai. Esse contato pessoal é portanto o pilar de toda 
a vida espiritual, pois “A ignorância das Escrituras é a ignorância 
do Cristo” (João Paulo II) e a ignorância do Cristo é a ignorância 
do bom caminho a tomar.

um tempo quotidiano de oração desenvolve em nós uma 
real capacidade de escuta e de diálogo com Deus. Na oração, 
escutamos Deus nos falar e, na verdade, tomamos uma 
consciência melhor de nossa realidade. Graças à oração, nós 
descobrimos e acolhemos, dia após dia, o projeto concreto 
do Senhor para a nossa pessoa e também para o nosso casal. 
Podemos então perceber muito melhor o que, eventualmente, 
se interpõe a essa vontade e o que precisamos melhorar ou 
mudar no nosso comportamento. Esse tempo de oração nos 
permite conduzir, de maneira certa, o exame pessoal que 
precede a escolha de uma regra de vida.

Adotar uma regra de vida na verdade ajuda cada um a 
aderir pessoalmente e de maneira concreta ao projeto que 
Deus tem para a pessoa e para o casal. É uma atitude ou várias 
atitudes práticas que se tomam para progredir na direção do 
crescimento espiritual e humano. Não se trata de multiplicar 
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obrigações, mas, quando tomamos consciência de que somos 
amados, entendemos que nos é pedido que reforcemos, pouco 
a pouco e com tenacidade, alguns de nossos pontos fracos ou 
melhoremos algumas de nossas qualidades.. Como podemos ver, 
a oração, o diálogo conjugal e a ajuda mútua fraterna ajudam a 
fixar regras de vida, ao longo de toda a nossa existência.

Quando a leitura da Palavra e a oração são praticadas 
regularmente por cada membro do casal, a oração conjugal 
torna-se de alguma maneira, a expressão conjugal das duas 
orações individuais. Elas fazem com que a oração conjugal seja 
mais fácil e verdadeira e cada vez mais profunda. A oração 
conjugal nos ajuda a perceber melhor o projeto de Deus para 
cada um dos cônjuges. Contribui também para construir um 
projeto mais coerente e, sobretudo, dinâmico da vida do casal. 
Leva por isso a uma percepção da necessidade de inúmeras 
regras de vida. 

O dever de sentar-se (que se faz em presença do Senhor) 
permite fazer um balanço sincero e sereno; é uma forma 
conjugal do exame pessoal que preside a escolha de uma regra 
de vida. Como regra de vida, este ponto de esforço nos leva a 
decisões concretas para o progresso na vida do casal e para o 
desenvolvimento da família.

O retiro anual, feito em casal, é a oportunidade de uma 
renovação espiritual bem precisa e de um aperfeiçoamento 
aprofundado. É, muitas vezes, uma possibilidade de melhorar 
o conhecimento do pensamento divino e do ensinamento da 
Igreja que nós geralmente compreendemos de uma maneira 
fragmentária ou sumária, nas nossas leituras da Palavra e 
nos nossos contatos com a mídia. O retiro pode ser também 
oportunidade para se fazer uma revisão geral de nossa vida, 
para fazer um balanço de nossa caminhada de crescimento.
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ALGuMAS SuGESTõES  
PARA AjuDAR nA EScoLHA  

DE uMA REGRA DE VIDA

Abrir-se ao amor de Deus pela oração

Antes de fazer a escolha de uma regra de vida, é bom 
encontrar-se com Deus para se abrir com humildade à sua 
vontade amorosa. É através da leitura da Palavra e da 
oração diária que Deus nos encontra e nos faz conhecer a 
sua vontade sobre nossa pessoa. Ele nos fala, Ele se revela, 
Ele nos esclarece sobre o que espera de nós e, mais que 
tudo, nos conquista. Tornamo-nos assim, progressivamente, 
mais capazes de compreender com que amor somos amados. 
E, sentindo-nos amados, decidimos nos tornar um pouco 
exigentes em relação a nós mesmos. Não é mais o esforço 
pelo esforço que nos guia, mas é a descoberta do amor de 
Cristo que nos leva a nos esforçarmos para transformar nossa 
vida.

A regra de vida é pessoal e deve ter em vista, 
sempre que possível, o essencial

Cada um dos cônjuges é convidado a assumir uma regra 
de vida pessoal. Não uma regra de vida que vise somente a 
um progresso individual , mas um esforço que está atento 
para que a vida do casal, da família e a vida em sociedade 
também progrida. A escolha da regra de vida deve ser feita 
com o fim de melhorar e tornar mais coerente a vida conjugal 
e familiar, tanto no plano religioso como no plano humano. 
Trata-se (como, aliás, acontece com todos os outros pontos 
de esforço) de melhorar nossa capacidade de encontro, de 
diálogo e de comunhão com Deus, com o nosso cônjuge, 
com nossa família e com os outros com quem convivemos. 
Melhorar... Trata-se tanto de desenvolver nossos dons e 
nossas qualidades pessoais, como de corrigir nossos pontos 
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fracos. Pedir conselho a um padre, ao cônjuge, a um amigo, 
pode ajudar. Entretanto, é acima de tudo, a nossa própria 
consciência, que deve ser livre e bem formada, que devemos 
consultar, para assegurar a liberdade dessa escolha.

Evitar qualquer tipo de angústia

A regra de vida não é um objetivo a atingir. Ela deve 
ser sempre um meio, uma ferramenta para progredir. Por 
isso deve ser razoável e acessível (não sejamos ambiciosos 
demais!). A regra de vida deve também ser flexível e exigente. 
Flexível, para poder ser adaptada ou mesmo mudada 
segundo as realidades vividas; exigente, pois ela diz respeito 
ao que é essencial na nossa vida. Convém, porém, não se 
deixar levar pela facilidade. A regra de vida deve permitir 
uma atualização progressiva e adaptada de progressos reais. 
É em grande parte, por todas essas razões que a regra de 
vida precisa ser simples, precisa e escrita. Longe de ser um 
“pequeno” ponto concreto de esforço marginal e limitado, 
entende-se que a regra de vida interpela diretamente nossa 
liberdade “de amar mais”. Para aqueles que não se sentem 
muito longe no seu caminho para a santidade, a regra de 
vida dá acesso a objetivos de progresso simples, aceitáveis e 
concretos. Para aqueles que desejam ardentemente “ir ainda 
mais longe”, a regra de vida dá possibilidades de responder 
com generosidade ao apelo que sentem em si mesmos.

A Regra de Vida deve ser revisada uma vez por mês 

É conveniente, analisar, uma vez por mês, o caminho 
percorrido, interrogar-se sobre o que representa um 
obstáculo às decisões que tomamos. Isso ajuda a revelar uma 
habilidade nova. A regra de vida dever ser mudada quando 
conseguirmos alcançar o objetivo fixado ou quando uma 
necessidade nova aparecer.
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A Regra de Vida na convivência do casal: 
alguns princípios a respeitar 

Cada um dos membros do casal terá a sua regra de vida. 
Ela pode abranger campos muito diferentes, como os que 
atingem a consciência individual e humana íntima de cada 
pessoa e os que tocam os aspectos mais práticos da vida 
conjugal e familiar. É evidente que, em todos os campos da 
consciência íntima, a discrição deve sempre ser preservada. 
Em todos os aspectos da vida conjugal ou da família, a ajuda 
mútua e a cumplicidade entre esposos podem se tornar uma 
ajuda muito eficaz. 

Como viver a “partilha” sobre a regra de vida na reunião?

É importante respeitar a personalidade e a evolução 
humana e espiritual de cada um. É preciso sempre evitar 
que um problema muito íntimo ou pessoal seja revelado a 
todos, sob o pretexto de que, em equipe, deve-se fazer a 
experiência do poder da ajuda mútua fraterna. Entretanto, é 
bom saber, na reunião de equipe, se cada membro possui sua 
regra de vida e se ele se esforça para segui-la. Geralmente, 
não é necessário que os outros conheçam a nossa regra de vida 
pessoal, nem a maneira pela qual a seguimos. Mas é sempre 
possível nos encorajarmos mutuamente e nos ajudarmos, 
rezando uns pelos outros.
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ALGunS ExEMPLoS                                                 
DE REGRAS DE VIDA

É muito difícil apresentar exemplos de regras de vida que 
possam corresponder à “direção pessoal de crescimento” e 
à “personalidade” de cada um. Os exemplos que se seguem 
são apenas algumas pistas de orientação e de mecanismos que 
podem nos ajudar nas nossas decisões. É evidente que cada um 
é livre param escolher seu método e fazer suas escolhas. 

Aspectos Direção Pontos de Aplicação 

Vida espiritual – por exemplo: 
dificuldade de encontrar tempo 
para fazer oração.

Decisão de ser mais 
disponível aos apelos           
do Senhor.

Levantar-se 15 minutos mais cedo para fazer as orações                                                                        
em melhores condições. 

formação espiritual – por exem-
plo: dificuldade de compreender 
os textos da Bíblia e interpretá-
los corretamente.

Vontade de melhorar seus 
próprios conhecimentos 
religiosos.

Assumir como obrigação a leitura dos comentários sobre o Evan-
gelho (escritos na base da página). Comunicar ao esposo ou aos 
filhos as descobertas feitas.  

Vida do casal e da família – por 
exemplo: dificuldade de prestar 
atenção aos outros quando volta 
do trabalho.

Esforço para melhorar sua 
disponibilidade aos outros.

Reservar um tempo real de escuta e de encontro, mesmo se 
voltarmos cansados.

Vida de equipe – por exemplo: 
ausência de verdadeiros contatos 
com as outras equipes.

Melhorar seu senso de 
pertença a um Movimento 
de Igreja.

Participar de encontros. Unir-se à oração do responsável do Se-
tor. Ter contato com equipistas vizinhos. Ler a Carta Mensal e 
falar sobre ela com os outros 

Vida profissional – por exemplo: 
dificuldade de encontrar-se em 
profundidade com seus colegas 
de trabalho.

Encontrar os outros,                           
considerando-os co mo 
“pessoas”.

Levar em conta as dificuldades dos colegas. 
Ter compaixão. 
Falar-lhes daquilo que nos faz viver. 

Vida religiosa – por exemplo: crí-
ticas fáceis à Igreja à hierarquia. 

Amar e fazer com que se 
ame a Igreja.

Ler e pedir explicação sobre os ensinamentos da Igreja, em pon-
tos precisos. Dar um melhor acolhimento aos padres e religiosos. 
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ALGunS ExEMPLoS                                                 
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para fazer oração.
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tor. Ter contato com equipistas vizinhos. Ler a Carta Mensal e 
falar sobre ela com os outros 

Vida profissional – por exemplo: 
dificuldade de encontrar-se em 
profundidade com seus colegas 
de trabalho.

Encontrar os outros,                           
considerando-os co mo 
“pessoas”.

Levar em conta as dificuldades dos colegas. 
Ter compaixão. 
Falar-lhes daquilo que nos faz viver. 

Vida religiosa – por exemplo: crí-
ticas fáceis à Igreja à hierarquia. 

Amar e fazer com que se 
ame a Igreja.

Ler e pedir explicação sobre os ensinamentos da Igreja, em pon-
tos precisos. Dar um melhor acolhimento aos padres e religiosos. 
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Para todos aqueles que tiverem dificuldades em escolher 
e assumir uma regra de vida bem adaptada à sua vontade de 
progredir na direção do crescimento espiritual e humano, eis 
aqui alguns textos para meditação.

As Bem-aventuranças (Mt 5, 3-12)

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu. 
Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, 
porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, 
porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, 
porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos 
por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu. Felizes 
vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo o 
tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres 
e contentes , porque será grande para vocês a recompensa no 
céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes 
de vocês.

A oração singela de São francisco

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa Paz,
Onde houver ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão,
Onde houver discórdia, que eu leve a União,
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver erro, que eu leve a Verdade,
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança,
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a Luz.
Ó mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado,
Compreender, que ser compreendido, 
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Amar que ser amado, 
Pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive 
Para a vida eterna.

Alguns conselhos práticos de São Paulo, 
tirados do capítulo 12 da Epístola aos Romanos

Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transfor-
mem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é 
a vontade de Deus: o que é bom, o que é agradável a Ele, o 
que é perfeito.

Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a vocês: 
não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, 
mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que 
Deus concedeu a cada um.

Que o amor de vocês seja sem hipocrisia: detestem o mal 
e apeguem-se ao bem; no amor fraterno, sejam carinhosos 
uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao 
zelo, não sejam preguiçosos; sejam fervorosos de espírito, 
servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes 
na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários 
com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na 
prática da hospitalidade.

Abençoem os que perseguem vocês; abençoem e não amal-
diçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com 
os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não 
se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem 
às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem 
a ninguém o mal com o mal; a preocupação de vocês seja 
fazer o bem a todos os homens.

Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com 
todos.
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concLuSõES

• Na Regra de Vida, a palavra mais importante é “VIDA” .

• Como os outros Pontos Concretos de Esforço,                                           
a Regra de Vida se inscreve numa direção                                        
de crescimento, tanto espiritual como humana.

• A Regra de Vida abre horizontes pessoais de vida 
para ajudar cada um a dar um passo mais além                                                                                     
para responder ao amor e ao apelo de Deus.

• A Regra de Vida deve ser uma escolha pessoal,                                
livre e assumida como obrigação. Podemos pedir                          
a ajuda do nosso cônjuge ou dos outros membros                                                                        
da equipe. Essa ajuda mútua deve ser sempre 
muito discreta e impregnada de amor e paciência.                                   
Não nos esqueçamos de que é grande a alegria no Céu,                        
quando alguém dá um pequeno passo na direção certa.

• No quadro de nossa missão de dar testemunho cristão              
no mundo de hoje, a Regra de Vida nos ajuda a “ser”                
antes de “fazer”. E, com o tempo, vamos contagiando                
os outros, pois o amor vivido é uma história de sedução. 
O amor que nos faz viver nos é dado para fazer viver! 
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Equipista de nossa Senhora,

Uma língua para se fazer entender pelos nossos 
contemporâneos,

Uma boca para proclamar a bondade do homem e 
da mulher no projeto de Deus,

Uma das mãos para manter uma visão ideal do 
casamento cristão acima dos conflitos,

A outra mão para praticar a hospitalidade para 
com todos aqueles que sofrem no seu amor,

Os dois pés firmes no lugar onde nosso dever de 
testemunhar nos convida a estar presentes hoje.
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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 Super-Região Brasil  

Av. Paulista, 352 .  3º andar . Cj, 36 
01310-905 São Paulo /SP  

Fone  11 - 3256-1212 /  Fax  11 - 3257-3599 
www.ens.org.br - secretariado@ens.org.br 
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