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APRESENTAÇÃO

“Aprendei a estar vazios de todas as coisas, 
tanto interiores como exteriores, 

e vereis como eu sou Deus”.
(São João da Cruz)

Cada vez mais, vemos o mundo se voltando e aderindo ao 
individualismo e ao materialismo.

Diante desta realidade, o cristão precisa organizar sua 
vida de tal maneira que possa dispor de tempo para o 
relacionamento exclusivo com DEUS.

As Equipes de Nossa Senhora oferecem o Retiro Espiritual, 
não simplesmente como um Ponto Concreto de Esforço a ser 
cumprido, mas como um tempo privilegiado de deserto, um 
tempo para que tenhamos uma forte experiência de DEUS, 
e uma oportunidade de avançarmos em nosso caminho de 
santificação. Um tempo “de jejum de palavras para ser fartura 
de escuta da voz de Deus, que fala no silêncio”. *(Frei Avelino)

Por ocasião do II Encontro Nacional de Sacerdotes 
Conselheiros Espirituais, realizado em agosto de 2011, os 
sacerdotes participantes refletiram sobre o Retiro nas Equipes 
de Nossa Senhora e entenderam que o Movimento estaria a 
necessitar de uma orientação comum a todos os Setores e 
Regiões da Super-Região Brasil.

* Avelino Pértile OCD
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A Equipe de Super-Região, desejando contar com a 
participação de todos os equipistas a respeito do que pensavam 
sobre o Retiro, resolveu lançar, em novembro do mesmo ano, 
através do balanço anual,  as seguintes perguntas: 

	Como têm sido realizados os retiros de seu Setor/
Região? 

	Como você sugeriria que os retiros fossem realizados? 

Considerando "os resultados:" grande variedade de estrutura, 
condução na pregação, conteúdo e duração dos retiros, a 
Super-Região Brasil decidiu elaborar o presente documento: 

“O Retiro nas Equipes de Nossa Senhora”, com o objetivo de 
auxiliar todos os casais e conselheiros espirituais a fim de 
melhor aproveitarem esta graça.

Equipe da Super-Região



7

O RETIRO ESPIRITUAL 

INTRODUÇÃO
“O progresso na vida espiritual exige recolhimento, 

silêncio, aplicação das faculdades(inteligência, 
consciência, memória, vontade, imaginação...).

Mas não se pode dizer que seja fruto de nossa técnica. 
É GRAÇA. É dom.”1

O “retiro”, ou seja, o fato de isolar-se para sair de si e 
ir ao encontro com o Absoluto era uma atividade constante 
do programa de vida de grandes santos: São João da Cruz, 
São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santo Inácio de 
Loyola , os padres do deserto ... E o que dizer do jovem de 
Nazaré? Em sua caminhada, não poucas vezes, se afastava das 
multidões que o seguiam e retirava-se para um lugar ermo 
onde pudesse entregar-se à contemplação. Lembramos o seu 
recolhimento no deserto por quarente dias e quarenta noites, 
e foi tentado pelo demônio. Quando precisava conversar com 
seus discípulos ao voltarem da missão, igualmente, retirava-
se. com eles para que pudessem na solidão  estar a sós com 
Deus e orar ao Pai.

No Antigo Testamento, como é linda a imagem de Elias, 
quando, esperando escutar Deus, sente-o na suavidade de 
uma brisa! Na contemplação os profetas, em recolhimento, 
sentiram o chamado e deixaram-se impregnar pelo Espírito, 
adquirindo forças para sua missão. Silêncio e solidão, dois 

1 Pe. Marcos de Lima, sdb. Para fazer bem  o Retido -10- QUERER, p. 71- Edições Loyola 
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instrumentos imprescindíveis para se fazer a experiência de 
encontro com Deus.

Quando a Palavra de DEUS se faz “o murmúrio de uma 
brisa suave”, ela é capaz de transformar os nossos corações.  
A tempestade do Monte Sinai abria fendas nos rochedos, mas 
a palavra silenciosa de DEUS é capaz de quebrar corações 
de pedra.

O silêncio prepara-nos para um novo encontro com DEUS. No 
silêncio, a palavra de DEUS pode atingir os recantos escondidos 
dos nossos corações. No silêncio ela revela-se “mais penetrante 
do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da 
alma e do corpo” (Hb 4,12).

Fazendo silêncio, deixamos de esconder-nos diante de DEUS, 
e a luz de Cristo pode atingir, curar, e mesmo transformar 
aquilo de que temos vergonha.

“O silêncio e o recolhimento na oração foram e são 
marca constante na Igreja, desde quando os Apóstolos, no 
Cenáculo, por nove dias, na oração e no silêncio, esperaram a 
manifestação do Espírito Santo".2 

Vivemos hoje num mundo de muitas solicitações. Não 
temos tempo para nada, tal o volume e velocidade de 
informações. Somos desviados pelas imagens e cultura para 
as concupiscências alheias ao espírito. Então o retiro, o 
recolhimento e a oração tornam-se mais necessários para 
superarmos as forças negativas e nos realizarmos como pessoas 
criadas à imagem e semelhança de Deus.

2  Dom Eurico dos Santos Veloso – Retiro Espiritual – www.catequizar.com.br/texto/colunas/
eurico/65.htm
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PRIMEIRA PARTE

ENTENDENDO O RETIRO
O “retiro” na tradição judaico-cristã3

Somos herdeiros de uma tradição judaico-cristã. Essa 
afirmação nos remete obrigatoriamente a uma experiência 
que nos precede quando tentamos compreender algo que nos 
é importante hoje. Nossa herança encontra-se na Palavra de 
Deus contida na Sagrada Escritura e na Tradição. Palavra que 
continua viva hoje, mas que não se contradiz, sendo assim, os 
exemplos de ontem devem nos ajudar a discernir as atitudes 
do hoje com a preocupação de garantir a fidelidade no amanhã.

Na Sagrada Escritura, mesmo não sendo explícito o termo 
retiro, encontramos muitas vezes personagens importantes que 
buscaram um espaço onde pudessem escutar e discernir melhor 
a voz de Deus. No Antigo Testamento, Abraão (Gn 12, 1), Moisés 
(Ex 3, 1-6;19, 3-25), Elias (IRs 19, 1-8) foram chamados por Deus 
a um encontro pessoal. Desde o princípio, Deus é quem “atrai 
e guia ao deserto para falar ao coração” (Os 2, 16). O chamado 
para o “deserto” como lugar de oração está presente também 
no Novo Testamento desde João Batista, a quem foi dirigida 
a palavra de Deus durante sua permanência no deserto (Lc 3, 
2; cf. 1, 8). A solidão atraía o próprio Jesus. Particularmente 
significativo é o fato de que, no começo de sua vida pública, “foi 
conduzido pelo Espírito através do deserto durante quarenta 
dias e tentado pelo diabo” (Lc 4, 1-2). Foi um dos momentos 
mais intensos de sua vida; naquela ocasião, o homem Jesus 
aceitou o projeto do Pai sobre o modo da redenção. 

Em resumo: orar é encontrar-se com Deus para conhecer e 
aceitar sua vontade de salvação e os meios dos quais servir-se. 
A comunidade cristã primitiva, descrita no livro dos Atos dos 
Apóstolos, oferece não poucos exemplos de momentos fortes 

3  P.. Schiavone, "Exercícios Espirituais" 379,380 
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de experiência de Deus. A mais interessante é a dos primeiros 
cristãos: com Maria, mãe de Jesus, “perseveraram unânimes na 
oração” (At 1,14). Foi uma experiência magnífica e privilegiada, 
feita para dispor-se a receber o Espírito Santo, o “dom” que 
haveria de marcá-los e lançá-los definitivamente. Experiências 
análogas foram vividas pela comunidade depois que se ampliou 
com a chegada dos novos convertidos: “Eles mostravam-se 
assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, 
à fração do pão e às orações” (At 2, 42). Além da assiduidade 
e da concórdia na oração, temos, pois, a escuta da palavra 
e a fração do pão, no clima de caridade fraterna. Sempre 
reunidos em locais retirados, buscavam manter a fidelidade 
no discernimento da vontade de Deus.

Os monges, já desde os primeiros séculos, se dedicaram aos 
diversos exercícios de oração e de vida cristã, bem isolados 
nos lugares ermos (ermitãos), de modo bem comunitário nas 

“lauras” (ana-coretas) e nos mosteiros ou cenóbios (cenobitas). 
Na Idade Média, muitos mosteiros destinaram celas e até 
ermos para os que desejavam dedicar-se à oração durante 
determinado período, com o fim, por exemplo, de obter uma 
graça especial ou de se dispor a receber um cargo ou um 
ministério.

Desde fins do séc. XIII até o séc. XVI ocorreu, sobretudo 
na Europa, progressiva decadência do espírito cristão e da 
prática religiosa. Para reagir contra o perigo do laicismo e do 
naturalismo, promoveu-se a meditação cotidiana metódica: até 
as grandes ordens religiosas construíram desertos destinados 
à oração e à penitência. Todavia, temos de admitir que é com 
Inácio de Loyola (séc. XV), fundador da Companhia de Jesus 
(Jesuítas), através do método dos Exercícios Espirituais, que 
os retiros passam a receber uma forma mais sistemática, que 
até os nossos dias encontra-se entre os mais conhecidos e 
utilizados pela tradição cristã.
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TEmPO DO HOmEm NO TEmPO DE DEUS
A palavra tempo pode nos ajudar a entender melhor a 

necessidade que o homem sentiu e sente de encontrar-se com 
Deus particularmente, de parar o seu tempo e entrar no tempo 
de Deus. Quando falamos em parar o nosso tempo e entrar no 
tempo de Deus, estamos afirmando que existem dois tempos: 
o dos homens e o de Deus. Os gregos tinham grande sabedoria 
para distinguir essas duas realidades através de duas palavras: 
cronos e kairós.

Cronos é o tempo do calendário, do relógio, tempo que 
costuma nortear a nossa vida. O mundo atual nos impõe que 
esse tempo seja cada vez mais rápido. A frase não se perde 
tempo, pois tempo é dinheiro, levada tão a sério por executivos 
e pessoas bem sucedidas, refere-se ao cronos. Nesse tempo as 
repostas devem ser imediatas, sejam elas pela internet, pelo 
celular ou mesmo pessoalmente. Ninguém quer perder cronos; 
ninguém quer ocupar-se com coisas ou afazeres que não tragam 
resultados ou satisfações dentro desse mesmo cronos. Gasto 
meu cronos trabalhando para poder ganhar dinheiro, e assim 
poder gastar meu cronos livre, viajando, divertindo... Esse mal-
estar, a ansiedade e o medo provocado por essa perspectiva 
do tempo fugaz é uma das muitas consequências do nosso 
afastamento de Deus. Ele, o Senhor do Tempo não encontra 
espaço no cronos do homem pós-moderno, o homem atual. 
Como Ele é o Senhor do tempo, então? É que Ele é Senhor de 
um outro tempo: o seu tempo.

Somos imediatistas, temos grande dificuldade de 
entendermos o tempo de Deus. Esse tempo tão diferente do 
nosso, expresso pelo vocábulo kairós. Nossa dificuldade de 
entender esse tempo de Deus é decorrente de nossa pouca 
intimidade com Ele. E o problema é que, mesmo sem pensar 
nisso, desejamos que Deus se adapte ao nosso tempo, ao nosso 
cronos, para termos um relacionamento com Ele. Somos o povo 
de Deus, nos dirigimos a Ele em nossas preces, muitas vezes 
cotidianas, todavia encontramos dificuldades em reservar a 
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Ele um pouco do nosso cronos. Mesmo quando, cheios de boa 
vontade, percebemos que precisamos dedicar mais tempo a 
Deus em nossas vidas as respostas são quase prontas: temos 
muito o que fazer, tenho a minha própria vida para viver. Eu 
trabalho, estudo, tenho família, preciso me divertir também… 
Isso não deixa de ser verdade, porém, como pessoas de fé, 
sabemos que é só em Deus que entenderemos e discerniremos 
corretamente a profundidade dos nossos sonhos, projetos, 
ideias e ideais.

O retiro é a abertura do nosso cronos para o kairós d Éle. 
Impossível de ser realizado no cotidiano de nossas vidas 
repletas de outras atividades pessoais, profissionais, familiares 
que, mesmo sendo justas e necessárias, não priorizam o 
encontro com Deus. O retiro é a parada do cronos para uma 
experiência do kairós.

“Vinde vós sozinhos e descansai um pouco em lugar 
deserto” (Mc 6, 31). É um tempo de vinde, tempo de atender 
ao convite do Senhor para a reflexão. Tempo para uma forte 
experiência de Deus. Para uma séria revisão de vida e para a 
retomada de novos propósitos dentro da realidade do cronos. 
Possibilidade de proporcionar que Ele realize sua promessa 

“Eu o conduzirei para o deserto e lhe falarei ao coração” (Os 2, 
16). Todos os cristãos são convidados a, de vez em quando, se 
retirar para a solidão completa, a fim de recuperar a unidade 
interior. Se os homens não organizarem retiradas frequentes, 
inevitavelmente serão arrastados pela correnteza e ventanias 
da vida e submergirão.

Retirar-se para ganhar significatividade espiritual; para 
encher a própria vida humana de dinamismo divino, deixar 
que o kairós penetre no cronos e dê significado à nossa 
cotidianidade e assim reconhecer e encontrar a própria 
identidade, que só encontra perfeito discernimento em Deus. 
A dinâmica dos retiros, “o recolhimento prolongado que eles 
demandam, as instruções que se ouvem, as leituras que se 
fazem, acompanhadas de exames de consciência e de orações 
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e, sobretudo das graças mais abundantes que, nesses dias, 
recebemos, contribuem para nos fortificar as convicções, 
fazem-nos conhecer melhor o estado da nossa consciência 
e detestar mais cordialmente os próprios pecados e as suas 
causas, sugerem resoluções mais práticas e generosas, e avivam 
em nós um ardor novo para a perfeição”.4

CONDIÇÃO ImPRESCINDívEl: O SIlêNCIO
As ocasiões e ambientes que frequentamos exigem atitudes e 

comportamentos condizentes com os mesmos. Ninguém deveria 
ir assistir a uma peça de teatro com os amigos para, durante 
a peça, colocar a conversa em dia, melhor seria escolher um 
restaurante. Ninguém deveria ir à praia de terno e gravata, 
pronto para responder suas mensagens eletrônicas, seria melhor 
deixar essa vestimenta bem como os aparelhos eletrônicos no 
escritório, e assim por diante. Podemos concluir que todos os 
ambientes e situações exigem atitudes, comportamentos e 
posturas que estejam de acordo com os mesmos.

No retiro não é diferente. Sendo um tempo dedicado para a 
escuta de Deus, o correto é nos colocarmos na atitude de escuta. 
A melhor maneira para isso é o silêncio. Assim lembrava Bento 
XVI: “esforçai-vos por descobrir o valor do silêncio como condição 
para o recolhimento interior, para poder escutar a DEUS”.5 

O silêncio, que num primeiro momento pode parecer 
desnecessário e até aborrecido, é, na verdade, um grande 
desafio para deixar de falar a fim de ouvir quem é maior 
que nossas convicções ou certezas pessoais. "...cercados 
de barulho, não se consegue, de modo conveniente a 
disponibilidade psicológica e a paz interior necessária à 
vida espiritual, à oração, à contemplação, ao encontro 
com o mais íntimo denós mesmos. (...). Quem foge do 

4  A. Tanquerey, A Vida Espiritual, 250.
5  Bento XVI, "Audiência geral de 10 de agosto de 2011".
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silêncio, foge do Mistério, que é Deus. No silêncio, de 
modo mais natural, a mente se limpa asceticamente”.6

 A agitação dos nossos pensamentos pode ser comparada 
com a tempestade que sacudiu o barco dos discípulos no mar da 
Galileia enquanto Jesus dormia. Também a nós acontece estarmos 
perdidos, angustiados e incapazes de nos apaziguarmos a nós 
mesmos. Mas Cristo também é capaz de vir em nosso auxílio. Da 
mesma forma que falou imperiosamente ao vento e ao mar, e que 
se fez grande calma, Ele pode igualmente acalmar o nosso coração 
quando está agitado pelo medo e pelas inquietações (Mc 4).

Silêncio exterior e interior
Por vezes nos calamos, mas, por dentro, discutimos muito, 

confrontando-nos com interlocutores imaginários ou lutando 
conosco mesmos. Manter a alma em paz pressupõe uma espécie 
de simplicidade.

Fazer silêncio é reconhecer que as minhas inquietações não 
têm muito poder. Fazer silêncio é confiar a DEUS o que está fora 
do meu alcance e das minhas capacidades. Fazer silêncio é como 
um repouso sabático, uma santa pausa, uma trégua da inquietação. 
Fazer silêncio é ter a capacidade de conseguir o vazio interior.

Frei Inácio Larrañaga nos ensina que, para se chegar ao 
silêncio interior, é preciso acalmar as ondas, silenciando 
os ruídos, controlando e deixando em quietude todos os 
movimentos, sem permitir que as recordações e as distrações 
agitem de um lado para o outro; sem permitir que a carga de 
sentimentos fixados na alma quebre e desintegre a unidade 
interior do homem.7

Enfim, o silêncio é o “espaço” de Deus. Se tirarmos o silêncio 
não há mais espaço para Deus. É o lugar escolhido por Deus 
para falar aos seus amigos.

6  Pe. Marcos de Lima SDB, Querer Fazer Bem o Retiro, Edições Loyola, SP, 2005, pp. 
42-43

7  Inácio Larrañaga, Mostra-me o Teu Rosto, Caminho para intimidade com Deus, Edições 
Paulinas SP, 1975, p. 155
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O necessário para que o retiro seja eficaz

a) A força criadora do Espírito de DEUS, que não falha. Antes 
de tudo o Retiro quer colocar a pessoa em sintonia com o 
Espírito de DEUS. 

b) A boa disposição do retirante. Sua liberdade interior, sua 
docilidade generosa para abrir-se às inspirações de DEUS, 
aceitar e agradecer livremente sua graça.

c) A ação discreta e humilde de um orientador espiritual, 
preparado e competente.

d) A colaboração de todos, para estar com Deus. Colaborar 
com o meu silêncio também é ajuda mútua, também é 
caridade.
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SEGUNDA PARTE

ENTENDENDO O RETIRO                                                          
NAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Em nosso Movimento, para caminhar numa direção de 
crescimento espiritual e humano, nos é sugerido tomar um 
itinerário lógico, usando os meios necessários para seguir 
fielmente essa direção. 

“A experiência mostra que, sem certos pontos de aplicação 
precisos, as orientações de vida arriscam-se muito a se tornar 
letra morta”.8 

As Equipes  de Nossa Senhora deram o nome de Pontos 
Concretos de Esforço (PCE) a esses “pontos de aplicação 
precisos”, que se tornam um Processo Consciente de 
Esforço. Os PCE são uma característica essencial das 
Equipes. Correspondem a atitudes interiores que precisam 
ser despertadas e assimiladas e que vão conduzir a uma nova 
maneira de viver. São uma disciplina que ajuda os casais das 
ENS a pôr o Evangelho em prática, no seu dia a dia.

Os Pontos Concretos de Esforço exigem da parte de cada 
um dos cônjuges, assim como do casal, um engajamento às 
vezes difícil de sustentar. Uma pessoa sozinha seria tentada 
a abandonar o esforço. É por isso que cada um pede ajuda e 
encorajamento ao seu cônjuge e à sua Equipe.

Entre os “convites de santificação” propostos pelos PCE, 
destacamos o RETIRO ANUAL.

8  Guia das Equipes de Nossa Senhora  - O que é uma Equipe de Nossa Senhora?, edição 
2010, p.73
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VOLTAR À NASCENTE
“...com o primeiro grupo que eu animava, decidimos fazer 
um retiro. Fui bater à porta das casas de retiro dos padres 
jesuítas: - ´Podemos fazer um retiro na sua casa?̀  - ´É claro!̀  
Mas depois, reconsiderando: ´Mas haverá senhoras?̀  - ´Sim, 
senhor.̀  Eles nunca tinham aceitado uma mulher nas casas 
dos jesuítas. Vou ter então com as freiras do Cenáculo. - ´Mas 
haverá homens? ... Impossível!̀ ”.9

Este fato, que ilustra bem a novidade, em 1939, de um 
movimento de casais, atesta que o retiro está na fonte das 
Equipes de Nossa Senhora. 

A eficácia e a orientação do retiro como meio de 
crescimento espiritual são reforçadas pelo Pe. Caffarel em seu 
Editorial “As obrigações de um compromisso” nos seguintes 
termos: 

“Também não nego que esse casal consiga alcançar uma 
profunda vida interior sem praticar o Retiro Anual. Mas, uma 
regra não pode ser estabelecida para determinados casos 
particulares, mas sim para o conjunto. E, para este conjunto, 
pareceu-nos essencial esta obrigação do Retiro Anual. Admitir 
que alguém o dispense porque não necessita dele (o que 
também precisa ser comprovado), representa abrir a porta por 
onde desfilarão aqueles incomodados por esta obrigação. Por 
esta razão, pedimos àqueles que acreditam poder prescindir 
do Retiro, que o pratiquem da mesma forma que os demais”.10

A nenhum equipista compete, pois, furtar-se a essa 
orientação pedida a cada casal.

9  Henri Caffarel, O Carisma Fundador - Discurso de Chantilly, Edição revista, 2010, pp. 
20-21

10  Henri Caffarel, Padre Caffarel, centelhas de sua mensagem, Nova Bandeira, SP, 2009, 
  p. 128
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OS PRImEIROS RETIROS DAS ENS NO BRASIl
Com a permissão e bênção do Cardeal Dom Carlos Carmelo 

de Vasconcellos Motta, em novembro de 1950, Nancy e Pedro 
Moncau iniciaram os primeiros retiros das Equipes de Nossa 
Senhora em São Paulo. Pelos documentos recebidos da França, 
era recomendado que se fizessem por ano dois recolhimentos 
de um dia, ou um retiro fechado de dois dias, por ano.

Entre os anos de 1950 e 1954, realizaram 07 (sete) 
recolhimentos, mas sentia-se a necessidade, cada vez 
maior, de realizar um retiro de dois ou três dias. Após várias 
tentativas, frustradas, de realizar retiros para casais, pois as 
Casas tradicionais de Retiros se recusavam a recebê-los, afinal 
conseguiram uma permissão especial do Arcebispo de São Paulo.

Então, nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 1954, teve lugar o 
primeiro retiro fechado, em Barueri - SP, numa Casa de Retiros 
chamada Pavilhão Pio XI. No local onde estava construída a 
Casa de Retiros, havia outra, menor e mais antiga, onde as 
irmãs acolhiam os filhos de casais que não tinham com quem 
deixá-los.

Os retiros eram de silêncio. A adoração noturna era o ponto 
alto. Com a capela em penumbra, o Santíssimo exposto, os 
casais se revezavam na noite de sábado, numa oração profunda 
e silenciosa.

Iniciava-se o retiro na sexta-feira à noite e encerrava-se 
no domingo à tarde, com uma Santa Missa, na qual os filhos 
maiores participavam. 

“Tempos de ação de graças, e de conversão. Tempos 
inesquecíveis para aqueles que tiveram a felicidade de vivê-
los”,11 dizia Dona Nancy.

E depois, à medida que o Movimento se desenvolvia na 
Capital, os retiros se tornavam mais numerosos.

11  Nancy Cajado Moncau, Equipes de Nossa Senhora no Brasil, Ensaio sobre seu histórico, 
Nova Bandeira, SP, 2000, p. 34 
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QUE DIZEm OS DOCUmENTOS DAS ENS?
a) GUIA DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA12

 “Ter, a cada ano, um tempo suficiente para se colocar 
num lugar isolado, diante do Senhor, se possível em casal, 
num Retiro que permita uma reflexão sobre sua vida, na 
presença de DEUS”. 

b) MÍSTICA DOS PONTOS CONCRETOS DE ESFORÇO e PARTILHA13 

 “Pôr-se, a cada ano, ante o Senhor – em casal – durante 
um Retiro de 48 (quarenta e oito) horas, no mínimo, para 
refletir e planejar a vida em Sua presença”.

c) VEM E SEGUE-ME14

 “Pôr-se, a cada ano, ante o Senhor – em casal – durante 
um retiro de 48 horas no mínimo, para refletir e planejar 
a vida em Sua presença.”

d) ESTATUTO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA15

 “Fazer cada ano um Retiro fechado de 48 (quarenta e oito) 
horas, no mínimo,  marido e mulher juntos na medida do 
possível. É obrigatório pelo menos um Retiro antes do 
Compromisso da Equipe.” 

12  Guia das Equipes de Nossa Senhora, Os Meios das Equipes de Nossa Senhora, Nova 
Bandeira, SP, 2010, p.27

13  Mística dos Pontos Concreto de Esforço e Partilha, Nova Bandeira, SP, Ed. Atualizada, 
2011, p. 8 

14  Pontos Concreto de Esforço, In. Vem e Segue-me, Unidade VI, p. 7
15 Guia das Equipes de Nossa Senhora, Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, Nova 

Bandeira, SP, Anexo I, 2010, 57
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TERCEIRA PARTE

Orientações e Sugestões da Super-Região Brasil                          
para o Retiro das Equipes de Nossa Senhora16

DA FINAlIDADE DO RETIRO
O retiro deve levar o casal a rever sua vida, na presença 

de Deus. Esse é certamente o objetivo primeiro e geral do 
retiro nas Equipes de Nossa Senhora. É, por isso mesmo, não 
deve ser apenas um momento pontual, mas deve ser retomado 
ao longo do ano, deve ter repercussão na vida do equipista e, 
consequentemente, na vida de equipe.

DA PREPARAÇÃO / PlANEJAmENTO 

(Setores e Regiões)
Papel do Casal Responsável de Setor (CRS)
• O CRS tem o papel primordial na logística do retiro. É dele 

a responsabilidade pela escolha e convite do pregador, a 
preocupação com o tema a ser desenvolvido, o roteiro e a 
metodologia geral. Junto com o pregador pode proporcionar 
textos preparatórios que auxiliem no pré-retiro dos casais.

• Cuidado do CRS: O pregador, sendo presbítero, deve estar 
exercendo legitimamente o ministério sacerdotal em 
conformidade com o Cânon 324 § 2. 

• O CRS deve cuidar da contribuição/ajuda do pregador de 
acordo com a realidade do Setor.

16 Em agosto de 2011, aconteceu o II Encontro Nacional de Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais (SCE) na Super-Região Brasil. Neste Encontro os SCE refletiram e avaliaram 
o PCE RETIRO, no tocante à sua realização nos Setores / Regiões, considerando alguns 
aspectos: finalidade, duração, ambiente, pregador etc. Além desses itens outros foram 
examinados, como por exemplo, dificuldades da parte dos casais e da logística; algumas 
orientações e encaminhamentos.
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• Como sugestão, o CRS pode designar um casal ou uma 
equipe para cuidar dos filhos pequenos daqueles casais que 
estão em retiro, se houver necessidade.

•  Programar transporte solidário, quando necessário e 
oportuno, pode ser uma  alternativa válida de auxílio para 
facilitar a participação nos retiros.

• O CRR deve divulgar uma programação de todos os retiros 
dos Setores que compõem a Região e divulgá-la, para que 
os casais saibam quando e onde haverá retiro durante o 
ano, e assim possam se organizar.

DOS PREGADORES
• O pregador deverá  ser, preferencialmente, um Sacerdote 

Conselheiro Espiritual das ENS ou outra pessoa devidamente 
preparada, pois o êxito do retiro depende, não exclusivamente, 
mas muito das indicações/motivações do pregador. 

• Ele deve apresentar o silêncio como valor e necessidade, 
não como obrigação, e enfocar seus benefícios. 

• Havendo possibilidade, o pregador pode ter a ajuda para 
o atendimento dos casais: confissão, aconselhamento etc. 

• É fundamental que, ao aceitar acompanhar o retiro, esteja 
liberado durante o final de semana só para o retiro.

DOS CASAIS
• Os casais devem ter consciência do que é o retiro nos moldes 

do que foi descrito acima, e querer dar um passo em direção 
à santidade, buscando fazer um encontro e experiência 
profunda com Cristo, valorizando principalmente o silêncio.

• Os casais devem ir se preparando aos poucos para os dias 
do retiro, sob a orientação do Conselheiro Espiritual de 
sua equipe, aprimorando, por exemplo, a Meditação da 



22

Palavra e a Oração Interior, para que, ampliando o tempo 
de oração, vá “desacelerando” a preocupação com os 
afazeres do dia a dia.

• Os casais devem ser esclarecidos que o retiro, mais que uma 
despesa, é um investimento para a vida cristã e conjugal.

DO RETIRO 
Duração

• O retiro promovido pelas ENS deve ajustar-se à tradição 
dos documentos do Movimento, descritos acima, e manter 
as 48 horas de pleno recolhimento efetivo.

•  É importante ressaltar que o fato de o equipista ou o casal 
participar de outros retiros que não os do Movimento não 
os dispensa do cumprimento deste PCE.

• O retiro deve ser preferencialmente fechado. Nos retiros de 
final de semana, é muito importante que o casal já durma 
no local na sexta-feira.

Observação: Seja flexibilizado o tempo para uma adequação 
segundo a realidade de cada Setor, podendo, nesse tempo de 
adequação, continuar sendo de dois dias ou um dia e meio, 
com a possibilidade de dormir no local ou em casa. 

Ambiente

• O silêncio ajuda muito e deve ser motivado. É antes de tudo 
uma conquista e não uma imposição. 

• A organização favoreça o clima de silêncio, simplicidade 
e modéstia. Atenção especial para o volume e ritmo 
das músicas, que devem ser meditativas e ajudar na 
interiorização. 

• Durante a preparação, deve-se estar atento para que a 
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recepção, a decoração, o local do cafezinho, bem como 
outros espaços e momentos não sejam motivos de dispersão. 
Tudo, local e ambiente, deve favorecer o clima de oração, 
buscando o silêncio exterior.

• O tempo do retiro é tempo de despojamento, abnegação, 
renúncia e humildade. Os locais escolhidos, ainda que 
agradáveis, devem ser sóbrios e apropriados para a 
finalidade de um retiro, a qual é diferente de um final de 
semana de lazer.

metodologia e logística

• O retiro não é uma formação ou curso, por isso não há lugar 
para dinâmicas de grupo e confraternizações. É um exercício 
de reflexão, recolhimento e contato com a Palavra de Deus 
que deve levar à conversão. O exercitante (equipista) deve 
ser conduzido a um encontro consigo mesmo, com os outros, 
com o mundo e com Deus.

• Em algum momento deve-se proporcionar espaço para partilha 
e oração entre o casal (Dever de Sentar-se e Oração Conjugal).

•  Exercícios tais como: lectio divina, Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, silenciosa ou com uma discreta 
motivação, liturgia penitencial, oração do terço, devem 
ser incentivados durante o retiro. Estas práticas devem ser 
muito bem combinadas com o pregador.

• A experiência tem mostrado que merece atenção e cuidado 
com o número excessivo de palestras no mesmo dia, e com 
retiros realizados fora do ambiente apropriado, por exemplo, 
em hotéis. Essas situações podem comprometer o êxito 
espiritual, que é o foco principal do retiro.

• Considerando ainda que os retiros são, por vezes, muito 
caros para alguns casais, uma sugestão é parcelar o valor 
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até o dia do retiro. As dificuldades reais e soluções sejam 
administradas em nível de Região/Setor.

Conteúdo

• Ao estabelecer o conteúdo do retiro com o pregador, deve-
se levar em conta o Tema do Ano, o Carisma e a Mística 
do Movimento como elementos presentes em todos os 
momentos, bem como mencionar e enfatizar os PCE como 
meio de crescimento espiritual  e dar especial destaque à 
Palavra de Deus.

• Sendo o retiro  um Ponto Concreto de Esforço, deve  
ter em sua programação temas sobre o Matrimônio e a 
Espiritualidade Conjugal.

DOS ENCAmINHAmENTOS 
Algumas sugestões práticas: 

• Os Setores podem planejar e preparar estrutura especial de 
retiros ou momentos de recolhimento que possam acolher 
casais com filhos pequenos. 

• Os Setores devem buscar atender aos casais e pregadores 
idosos em suas necessidades, utilizando locais com estrutura 
adequada às suas limitações.

• É recomendável que haja sempre uma avaliação criteriosa 
por parte dos participantes, e que o Setor e o pregador 
tenham conhecimento do seu resultado.

• Sugere-se que os retiros sejam realizados com grupos de, 
aproximadamente, 25 casais, para facilitar o clima de 
oração e silêncio.
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CONCLUSÃO
Santa Tereza afirmava que Deus sempre quer nos falar, mas o 

mundo faz tanto barulho que não o podemos ouvir. “Tudo o que é 
definitivo nasce e amadurece no seio do silêncio: a vida, a morte, 
o além, a graça e o pecado. O palpitante está sempre latente”, 
escreve Inácio Larrañaga. Lembra este autor que hoje, mais do 
que nunca, é indispensável alternar a atividade profissional ou 
apostólica com o retiro total, em tempos determinados. 

O retiro é como o convite que Jesus fez aos discípulos 
prediletos a subir ao Monte Tabor, onde puderam presenciar a 
transfiguração do Senhor. É privilégio, é predileção da parte de 
Deus nos convidar para estar com ELE.

O sacramento do Matrimônio produzirá seus frutos 
progressivamente em nós, na medida de nosso crescimento 
humano e espiritual como casal. Um dos meios para revitalizar 
esse crescimento espiritual é o retiro vivido em casal.

O êxito da vida em casal depende em grande parte da qualidade 
dos encontros que marcam nossa vida. Rezar, viver um retiro em casal, 
é aceitar ser encontrado por Deus que se oferece a nós. É aprender a 
encontrar o outro, em um amor que nada retém para si mesmo. Vamos 
ao retiro com o propósito de falar pouco para escutar muito; para escutar 
mais que palavras humanas, para escutar a voz do Espírito Santo.

Diante do que nos foi apresentado, podemos concluir que o Retiro 
das ENS é um tempo privilegiado em que, marido e mulher, afastados 
das preocupações diárias, longe das distrações que infestam o seu dia 
a dia, vão procurar, primeiro cada um do seu lado (quem faz o retiro 
sou eu; ele começa quando decido ir para o retiro), e depois, juntos, 
fazer um balanço de suas vidas, procurando ao mesmo tempo, em 
clima de recolhimento e oração, OUVIR o que o Espírito pede a cada 
um e aos dois juntos, como casal, e colocar a vontade de DEUS em 
primeiro lugar, antes de qualquer outro interesse, mesmo legítimo.

Que esse documento possa proporcionar o tão almejado 
ENCONTRO PESSOAL COM JESUS CRISTO, de quem depende nossa 
realização existencial, e que “a Virgem Maria possa ensinar-nos a 
amar o silêncio e a oração”.17

17  BENTO XVI, "Audiência Geral de 10 de agosto de 2011".



ANEXO

AlGUNS TESTEmUNHOS                                                     
DE vIvêNCIA DE RETIROS NAS ENS

“... tivemos a imensa alegria de participar de mais um 
Retiro - Ponto Concreto de grande valia para a nossa vida 
conjugal. Momento de parar para escutar o que Deus nos 
quer falar. [O pregador] iniciou com um momento de Maria e 
um terço à luz de velas ao ar livre. Aos poucos nos conduziu 
ao silêncio. No sábado pela manhã, iniciou com um pequeno 
filme do Bom Samaritano e nos levou a refletir sobre o amor 
ao próximo. Quando um cristão vislumbra no outro a ação do 
Espírito Santo, não pode deixar de dar glórias ao Pai. Foi o que 
sentimos, no sábado à noite, durante a adoração ao Santíssimo. 
Um momento único, vivido pelos casais participantes do Retiro. 
[O pregador] nos levou a sentir e ouvir o Pe. Caffarel diante 
de Jesus no Sacrário, a nos falar com tanta ternura que não 
pudemos conter as lágrimas. Foi um momento de graças e 
bênçãos derramadas sobre os casais. 

Domingo pudemos compreender quando o silêncio é 
comunicação. Deus não fala enquanto nós falamos. Se 
quisermos ouvi-Lo, precisamos silenciar nosso coração 
e nossa alma dos murmúrios externos, e ouvir no mais 
profundo de nosso ser a voz de Deus. “Na medida em que o 
verbo cresce, a palavra se torna silêncio”18. (Carta Mensal 
468, dez 2012, pp. 33-34).

“O que podemos dizer deste Retiro? Para nós foi um dos 
melhores. Os PCEs foram revisados de uma forma clara e 
objetiva... são obrigações que devem partir do coração. 
Se nossa motivação não estiver viva, estamos fadados a 

18  João da Cruz, Quando o Silêncio é Comunicação. www.anunciame.com.br/portal/quando-
o-silêncio-é-comunicação, 2012.
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negligenciá-los. Pertencer a uma ENS é aceitar a iniciativa de 
Deus para nós. E o Retiro é um dos PCEs vitais para o cristão 
equipista, retirar-se, sair de sua rotina e hábito, passar de uma 
posição para outra, para olhar de longe o que está acontecendo. 
O cotidiano mata o espírito, e nosso espírito é criativo, por isso 
é necessário sair da rotina e nos renovarmos com a escuta da 
palavra de Deus no silêncio. Fazer silêncio é abrir espaço para 
uma manobra interior, criar espaço para que Deus nos fale, e, 
ouvindo sua palavra, possamos criar uma hierarquia de valores 
sobre o que é essencial. Quando não fazemos silêncio somos 
pessoas superficiais; a superficialidade dos bons é o maior mal 
do mundo. Quem não pratica o silêncio não reza bem e não 
tem discernimento das coisas” (Idem, pp. 34-35).

“Começamos o Retiro uma semana antes, pois a Equipe que 
cuidou da elaboração do roteiro enviou-nos como tarefa, a 
leitura da palavra e uma pergunta para cada dia da semana:

1º dia: Lc 1, 26-38 - o Sim de Maria, o Sim da disponibilidade, 
de quem estava cheia de graça, cheia do Espirito Santo. O 
meu sim ao Movimento das ENS, pode ser comparado ao 
sim de Maria?

2º dia: Lc 1, 39-56 - a oração do nosso Movimento: o 
MAGNIFICAT. Consigo ter a humildade, a dedicação e a 
disponibilidade com meus parentes, como teve Maria com 
Isabel?

3º dia: Lc 10, 25-37 - base do nosso tema de estudo: “Vai, 
também tu, faze o mesmo”. Qual a minha atitude em 
relação ao irmão necessitado?

4º dia: Lc 10, 38-42 - o grande dilema de sabermos o que 
é essencial, e o que é fundamental. Maria escolheu o 
essencial. No nosso dia a dia, somos Marta ou Maria?

No 5º dia: “Rezamos o terço”   (Idem, pp. 36).
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