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Apresentação

Queridos irmãos

Todos nós temos o impulso de louvar a Deus e de seguir as 
pegadas de Jesus dando de coração o que somos. Ele chama a 
cada um pelo nome e lhe reserva uma vocação: uma caminhada 
própria, aquela que verdadeiramente tem as melhores condi-
ções de conduzir determinada pessoa até Ele.

Foi atendendo a esse impulso que os casais da primeira equi-
pe procuraram o jovem sacerdote Pe. Henri Caffarel, ávidos 
por encontrarem uma maneira de viverem a sua fé do modo 
mais rico possível; e desse modo só podia ser o que melhor se 
adequasse ao seu estado de pessoas casadas. Disposto a auxiliar 
os casais, Pe. Caffarel responde: “Façamos o caminho juntos”.

Pois este caminho, percorrido juntos por casais e sacerdotes, 
desde 1939 – num verdadeiro casamento entre dois sacramen-
tos – veio a se constituir no Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, oficialmente aceito pela Igreja, com estas caracterís-
ticas fundamentais. De tal sorte que o Papa Paulo VI, dirigindo-
se aos Conselheiros Espirituais no Encontro de Roma (22/9/76), 
assim se pronunciou: 

“Aos sacerdotes, Conselheiros das Equipes, ‘rogo eu, presbí-
tero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e partici-
pante da glória que se há de manifestar’(1 Pd 5, 1): não hesiteis 
em dar o melhor da vossa competência, das vossas forças, de 
vosso zelo pastoral a este privilegiado campo apostólico. Nele 
encontrareis uma porção da Igreja de que sois pastores. Não ce-
dais à tentação de crer que o vosso trabalho pastoral se limita 
a um pequeno grupo de cristãos. A vossa ação multiplicar-se-á 
pela irradiação de tantos lares. Vós os ajudais a aprofundar a 
sua vida cristã: que a vossa se aprofunde em igual medida”. 

Louvando a Deus por tantas graças concedidas ao Movimen-
to, o bendizemos por mais esta, que resultou na elaboração 
do presente manual sobre “O Sacerdote Conselheiro Espiritual” 
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das Equipes de Nossa Senhora. Ele é fruto de longo trabalho, 
mas principalmente do discernimento e reflexão dos Sacerdotes 
Conselheiros de Setor e Região, reunidos em Itaici, em feverei-
ro de 1998, com o Pe. Cristobal Sàrrias, s.j. e Pe. Mário José 
Filho, css, Conselheiros respectivamente da Equipe Responsável 
Internacional e da ECIR.

Agradecendo a casais e sacerdotes que colaboraram para a 
edição deste manual, temos a alegria de passá-lo à considera-
ção e ao estudo de todos os equipistas e estimados Conselheiros 
Espirituais, com votos de que os ajude na caminhada proposta 
pelo Movimento, sob a intercessão da Santa Mãe de Deus.

Com nossas orações.

Equipe da Super-Região
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Queridos Casais e Conselheiros Espirituais

Paz e Bem!

É com alegria que apresentamos o “Manual do Conselheiro 
Espiritual” do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. Este 
documento está integralmente calcado no manual preparado 
e divulgado pela ERI (Equipe Responsável Internacional) e enri-
quecido por longas reflexões, pautadas na oração e na vivência 
cotidiana das Equipes de Nossa Senhora no Brasil.

Como todo documento é passível de adaptações e de inter-
pretações, quero deixar bem claro a opção do Movimento em 
contar na sua estrutura com a colaboração de um SACERDOTE, 
como Conselheiro Espiritual.

Nestas páginas encontramos pistas, respostas/ propostas, 
para a diversidade das nossas realidades deste imenso Brasil.

Que este material possa servir como mais um instrumento de 
unidade do Movimento das Equipes de Nossa Senhora.

Agradeço a colaboração de todos os Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais de Setor e Região, bem como aos casais que nos aju-
dam a rever, refletir e elaborar este material.

Continuando a contar com as bênçãos de Deus, e a proteção 
de Nossa Senhora desejo a todos um bom trabalho. Que este 
Manual não seja a “Lei”, mas o “Espírito” que nos une.

Abraços + orações.

Pe. Mário José Filho – css 
Conselheiro Espiritual – ECIR
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Preâmbulo

O lugar e a função do Sacerdote Conselheiro Espiritual den-
tro da equipe foram objeto de bom número de textos muito 
interessantes e ricos que podem ser encontrados nos arquivos 
das Equipes de Nossa Senhora.

Novas interrogações surgiram nestes últimos anos, levando a 
ERI, o Colégio ERI/SR, a ECIR e seu colegiado a retomar o estudo 
aprofundado desse tema.

O presente documento é fruto dessa reflexão desenvolvida 
durante vários anos e foi finalmente reelaborado no Primeiro 
Encontro de Sacerdotes Conselheiros de Setor e de Região das 
Equipes de Nossa Senhora, em fevereiro (16 a 19) em Itaici, 
Indaiatuba – SP - 1998.

1. Ele reafirma, em primeiro lugar, que a escolha do Sacerdote 
Conselheiro Espiritual é uma opção fundamental, que não 
pode ser mudada, pois ela faz parte do carisma do Movi-
mento.

2. O documento sublinha também a necessidade de explicitar 
essa experiência e de aprofundar mais a significação da 
presença do padre na equipe.

3. Este documento, ao mesmo tempo que nos convida a con-
tinuar nossa reflexão, marca os princípios de base e define 
assim a posição oficial do Movimento sobre o assunto, bem 
como aprofunda e orienta a função do Sacerdote Conselhei-
ro Espiritual numa equipe, num setor, numa região.

4. Porém, diante do crescimento do número de equipes e da 
escassez de Sacerdotes Conselheiros Espirituais, sobretu-
do em algumas regiões, o documento formula proposições 
concretas para suprir, se houver necessidade, a falta real 
de Sacerdotes Conselheiros Espirituais nas Equipes de Nossa 
Senhora.
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Capítulo Primeiro

Uma opção fundamental desde a fundação 
das Equipes de Nossa Senhora

1.1. O texto da Carta Fundacional

“Cada equipe deve contar com o concurso de um sacerdote” 
(capítulo: Estrutura das Equipes). O texto não diz: “cada equipe 
deve contar com uma pessoa prudente e de espírito amadure-
cido que possa dar uma assistência espiritual”. Ele diz precisa-
mente: “de um sacerdote”.

1.2. O Sacerdote Conselheiro Espiritual

“O Movimento sempre fez apelo a padres para que fossem 
Conselheiros Espirituais das Equipes. Essa é a sua tradição es-
tabelecida. Esse é o seu firme desejo. O que ele espera do 
Conselheiro Espiritual, é, antes de tudo, que seja padre e que 
preencha em primeiro lugar na equipe, comunidade eclesial, 
sua função sacerdotal, “tornar presente o Cristo como Cabeça 
do Corpo” (Sínodo dos Bispos, 1971). O que por muito tempo 
foi uma experiência muito rica tornou-se uma convicção te-
ológica. A equipe de casais, “reunida em nome de Cristo” e 
constituindo uma pequena célula de seu Corpo, tem necessi-
dade do sacerdote que representa o Cristo Cabeça e faz dessa 
equipe uma verdadeira pequena comunidade de fé (ecclesiola). 
É provavelmente o aspecto mais difícil a ser captado pelos ca-
sais: mistério de fé. É também o mais fundamental. Qualquer 
que seja a maneira (e as circunstâncias poderão exigir alguns 
arranjos), “cada equipe deve ser assistida por um sacerdote”.

Sublinha-se a ambiguidade da expressão “Conselheiro Espi-
ritual”:

“Esta denominação pode criar algum problema. Ela não ma-
nifesta o que há de mais fundamental na função do padre em 
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relação à equipe (e que é a sua presença sacerdotal). Ela foi 
escolhida preferencialmente à de capelão, que representa so-
bretudo uma designação por uma autoridade, para indicar a 
livre escolha da equipe. Essa expressão é usada por todos e, 
na falta de expressão mais adequada, pode ser mantida. O que 
importa, é determinar bem o que ela representa”.*

* Extraído de um folheto informativo sobre as ENS.

1.3. Os estatutos canônicos do Movimento, aprovados em Abril 
de 1992 pelo Pontifício Conselho dos Leigos, definem também o 
papel dos sacerdotes conselheiros espirituais, no artigo 7:

“Os padres trazem às equipes a graça insubstituível de seu 
sacerdócio; não assumem responsabilidade de governo; é por 
essa razão que são chamados “conselheiros espirituais”. O 
Sacerdote Conselheiro Espiritual de equipe é escolhido pelos 
membros da equipe entre os sacerdotes que exercem legitima-
mente o ministério sacerdotal em conformidade com o Cânon 
324 § 2”.

A linha seguida pelo Movimento até hoje é, portanto, clara 
e coerente: o que se quis desde o começo, é que o Conselheiro 
Espiritual fosse um padre pela razão de seu sacerdócio minis-
terial. 
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Capítulo Segundo

Ordem e Matrimônio:                                                          
dois sacramentos para uma espiritualidade

 “Dois outros sacramentos, a Ordem e o Matrimônio, estão 
ordenados à salvação de outrem. Se contribui também para a 
salvação pessoal, é através do serviço aos outros. Conferem 
uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do 
Povo de Deus. (Catecismo da Igreja Católica n.º. 1534)

2.1. Uma opção para explicitar e aprofundar

Diferentes pontos destacados ao curso dos últimos decênios 
puderam levar os membros das Equipes de Nossa Senhora a 
questionar essa opção:

• a expressão “Igreja, Povo de Deus”, melhor entendida e 
melhor vivida do que a expressão de São Paulo: “Corpo 
Místico do Cristo” (expressões que, na verdade, não são 
contraditórias, mas complementares);

• leigos mais sensíveis à presença do Espírito Santo que lhes 
é dado e melhor formados em matéria teológica e pastoral;

• um desejo, aliás legítimo, de desenvolver uma imagem de 
Igreja mais democrática, menos hierárquica e, portanto, 
menos clerical;

• uma evolução da imagem do sacerdote (em geral, podendo 
ocasionar em certos casos, uma crise de sua identidade). 

Mesmo reconhecendo a realidade e o valor dessas 
abordagens, os responsáveis pelo Movimento não veem nisso 
uma justificação para um questionamento, que lhes parece 
apoiar-se mais numa opção ideológica.

De outro lado, pensam que é ainda mais necessário aprofundar 
a significação da presença do sacerdote na equipe, esclarecer 
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a especificidade de sua função, descobrir toda a riqueza dessa 
relação sacerdote-leigos numa pequena comunidade de fé, uma 
“ecclesíola”.

A presença do Sacerdote Conselheiro Espiritual tem um valor 
teológico fundamental junto às ENS.

2.2. Elementos para reflexão

Não é possível apresentar aqui uma teologia do sacerdócio e 
além do mais não é esse o propósito do documento. É preciso, 
antes de tudo, compreender que é necessário que nos apoiemos 
na fé, porque se trata de um mistério.

“Nenhuma teologia do sacerdote é plenamente satisfatória. 
Perde-se sempre alguma coisa de riqueza integral do sacerdócio. 
O padre só pode ser plenamente compreendido à luz da fé. E 
a fé é sempre mais do que uma síntese teológica” (Cardeal 
Danneels, Brochure de Pâques 1990). 

Podemos, entretanto, à luz de textos e comentários de 
diversos autores, ou de resoluções do Sínodo dos Bispos de 
1971, e, naturalmente, apoiados na riqueza de nossa própria 
experiência e da experiência do Movimento, aprofundar nossa 
reflexão sobre o papel específico do sacerdote na equipe. 

2.2.1. Plenitude dos Sacramentos:

 A Igreja como “sacramento primordial”, segundo palavras 
de Karl Rahner, está aqui representada em sua plenitude ao 
unirem-se os dois sacramentos: o do Matrimônio que dá a vida 
natural segundo o plano de Deus (“Sede fecundo e multiplicai-
vos e enchei a terra” - Cf Gn 1, 28) e o da Ordem, que é a 
presença santificadora de Jesus para a comunicação da vida 
espiritual, segundo indica o Concílio Vaticano II, ao afirmar que 
todos os presbíteros, diocesanos ou religiosos, participam e 
exercem, juntamente com o Bispo, o sacerdócio único de Cristo 
(Sínodo dos Bispos de 1971).
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É muito importante ter presente esta dimensão eclesial no 
mais alto nível, porque desta maneira a comunidade que se 
forma, com a vivência em comum de dois sacramentos capazes 
de dar vida natural e sobrenatural, proporciona às nossas 
equipes a possibilidade de viver em plenitude um carisma 
eclesial.

A união destes dois sacramentos de uma maneira viva, 
segundo a dinâmica e a peculiaridade das Equipes de Nossa 
Senhora, trabalha conjuntamente para progredir no amor a 
Deus e ao próximo, já que se ajudam mutuamente uns aos 
outros a construir-se em Cristo . . . e pôr seu amor a serviço do 
reino de Deus (O que é uma ENS, item 2). Os (casais) batizados 
são consagrados pela regeneração e a unção do Espírito Santo 
como casa espiritual e sacerdócio santo que, por meio de toda 
a obra do homem cristão, ofereçam sacrifícios espirituais e 
anunciam o poder d’Aquele que os chamou das trevas a sua 
admirável luz (LG 10 ).

Marido e mulher estão seguindo o projeto natural de Deus 
na criação, e respondem com sua união matrimonial à realidade 
antropológica do ser humano, composto de duas formas distintas 
e complementares de “ser”, isto é, de existir, de pensar e de 
sentir, de manifestar-se, de trabalhar e de atuar, de criar e de 
animar a vida humana. E a condição do homem não se percebe 
com objetividade e profundidade, não se vê sua dimensão 
completa, se não levarmos em conta esta duplicidade da 
existência humana, decisiva para a identificação do indivíduo 
humano, como para a compreensão da sua convivência.

Entretanto o que seria uma simples dinâmica natural é 
elevado à ordem sobrenatural pelo sacramento. Os crentes, 
segundo o Concílio Vaticano II, são consagrados como sacerdócio 
régio e nação santa, para oferecer hóstias espirituais em todas 
as suas obras e para dar testemunho de Cristo em todo o 
mundo (AA, 3a). E porque estão conscientes de que isto não 
é empreitada fácil senão complexa, e que precisa de pontos 
de apoio e orientação, na busca autêntica do estilo de vida 
que exige o sacramento que livremente têm aceitado, querem 
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contar com o auxílio do sacerdote que os ajude com seu aporte 
doutrinal e espiritual, com seu papel de guia e consultor que 
os (faça conhecer) os princípios . . . E (seja quem) os ajude a 
encontrar aplicação dos mesmos em sua vida (Estatutos). 

 

2.2.2. Sacramento da Ordem: 
      as duas formas do Sacerdócio

“A participação no único sacerdócio do Cristo faz-se, 
portanto, de duas maneiras: por todos os fiéis, em virtude 
de seu sacerdócio batismal; pelos padres, em virtude de seu 
sacerdócio ministerial recebido na ordenação. As duas formas 
não coincidem: diferem pela natureza e não pelo grau; não são 
intercambiáveis e não podem reduzir-se uma à outra... Mas 
elas não podem também estar separadas. A única razão de ser 
do sacerdócio do padre é de tornar possível o sacerdócio dos 
fiéis: dar aos fiéis a capacidade de apresentar a Deus o que eles 
são e o que eles fazem como uma oferenda espiritual” (Cardeal 
Danneels, Brochure de Pâques 1990).

No seio da “pequena Igreja” que é uma equipe, encontra-
se “a riqueza espiritual que decorre das duas formas de 
sacerdócio: o sacerdócio ministerial e o sacerdócio dos fiéis” 
(Padre B. Olivier). 

Na equipe, o sacerdote é “o homem dedicado a todos”. É o 
retrato daquele que se doa para amar. É para os casais apoio 
nos momentos de dificuldade, sinal sensível do perdão de Deus, 
ponto de referência e de discernimento para descobrir os apelos 
do Senhor. Ajuda os casais a fazer de suas vidas uma eucaristia, 
unindo-os ao sacrifício de Cristo e seu Pai. 

Quando um padre aceita entrar numa equipe, ele tem 
condições de avaliar de maneira positiva a vida do casal e da 
família e a espiritualidade que lhes é própria e, ainda, aceita 
uma responsabilidade suplementar: conhecer bem e aprofundar 
o carisma do Movimento, um dom de Deus que é preciso 
respeitar. Seu papel é ajudar os casais a serem dinamicamente 
fiéis a esse carisma.
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 Contribui grande e eficazmente à medida em que, como 
membro da equipe exercendo sua função sacerdotal, “tornando 
presente o Cristo como cabeça”, faz com que ela, reunida em 
nome de Cristo, viva numa verdadeira comunidade de fé, que 
se torna, assim, ponto de apoio para os sacerdotes continuarem 
sua caminhada como oferecimento espiritual de agradável odor 
de Cristo.

 O sacerdote, como ministro da palavra e da unidade, 
partilha da vida dos casais; é alguém com quem se estabelecem 
relações, partilha da vida, da fé, do conhecimento, tornando-se 
cada vez mais fonte de espiritualidade para eles, uma vez que 
ele é a presença do Cristo cabeça.

2.2.3. Sacramento do Matrimônio:

 Como homem e mulher chamados a uma vida comum, unidos 
no amor a serviço do Reino de Deus pelas suas obras, vida, 
conjugalidade, fé, oferecem sacrifícios espirituais e anunciam 
aquele que os chamou à luz para uma vida de santidade, e assim 
realizam o seu sacerdócio batismal (comum), discernindo e 
proporcionando discernimento em seus compromissos pessoais, 
opções apostólicas, e na educação e formação (seja na família 
ou na sociedade). Deste modo realizam os esposos o mistério da 
Igreja no quotidiano e se tornam sinal visível que revela a aliança 
entre Deus e os homens e mostra a Igreja como meio de santidade.

O matrimônio-sacramento significa e realiza o mistério da 
Igreja em um momento e em uma atuação da vida humana. A 
união e o amor do casal ficam assumidos pela Igreja como sinais 
que revelam o matrimônio entre Cristo e a Igreja como meio de 
santidade.

  O Sacerdote Conselheiro Espiritual está na vida como 
presença de Cristo, como resposta a uma vocação, alguém 
essencialmente ativo e transformador, presença essencial do 
sobrenatural. O matrimônio, fazendo uso do sacerdócio comum, 
se tornou uma presença santificadora na rua, no lar, no seu dia a 
dia, movidos pelo amor.
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Seja na Ordem ou no Matrimônio, algo em comum é o amor 
que os move a ser um serviço ordenado à salvação de outrem; 
como é o amor de Cristo por nós.

2.3. A estrutura da Igreja:      
  a ligação entre o Corpo e a Cabeça

“Assim, os sacerdotes não estão com os crentes, membros 
de Cristo, mas pelos crentes e voltados para eles; são os 
sacerdotes que representam o Cristo-Cabeça, que o tornam 
presente. São escolhidos dentre os homens, mas estabelecidos 
no seu cargo para eles, a fim de trabalhar por eles e no meio 
deles. A cabeça não está separada dos membros, mas ela não 
coincide com eles. Da mesma forma, o sacerdote: apesar da sua 
profunda solidariedade com o povo crente, permanece como 
alguém voltado para ele. Pertencendo ao povo, encontra-se 
também de frente para ele” (Cardeal’ Danneels, Brochure de 
Pâques 1990).

É por isso que o padre, de fato, faz parte da equipe, mas 
de uma maneira “diferente” dos outros membros, os casais. 
Pertencendo à equipe, encontra-se, ao mesmo tempo, como 
alguém que a contempla de frente. Apesar da sua profunda 
solidariedade, permanece sempre nessa posição. Torna clara, 
nessa “ecclesiola” que é a equipe, a ligação que une a Igreja à 
pessoa do Cristo.

Naturalmente, mesmo sem a presença do sacerdote na 
equipe, nós seríamos Igreja. Essa presença não é, portanto, 
uma necessidade absoluta para que uma equipe exista, comece, 
continue... Mas nós queremos viver plenamente a dimensão 
sacramental dessa estrutura da Igreja, manifestando por sinais 
visíveis a ligação do Corpo à Cabeça. (Os sacramentos são os 
sinais sensíveis do mistério que se vive). Isso não exclui uma 
participação adulta dos membros das equipes na caminhada da 
Igreja, Povo de Deus, e de sua participação na direção das Equipes 
onde preenchem todas as instâncias de responsabilidade. 
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2.4. A Igreja é comunhão

A presença indispensável do sacerdócio ministerial na Igreja 
tem ainda uma significação suplementar. Torna visível o ser 
mais profundo da Igreja: ela não tira de si mesma o que ela é, 
ela “se recebe” inteiramente do Cristo. A Igreja não existe pela 
sua própria graça; sua força não vem dela mesma. Tudo o que 
ela é, tudo o que ela faz, ela recebe de Cristo e de seu Espírito” 
(Cardeal Danneels, Brochure de Pâques I990).

Numa Igreja-Comunhão, o papel do sacerdote é também o 
de ser:

a) ministro da Palavra de Deus: a comunidade é criada pela fé, 
e a fé pelo anúncio e pela escuta da Palavra de Deus;

b) ministro a serviço da comunhão da Igreja: é uma função de 
promoção, de animação e de salvaguarda da unidade, seja 
dentro do pequeno grupo, seja entre o pequeno grupo e o 
conjunto da comunidade cristã, para que ela não se feche 
sobre si mesma. O padre também mantém a equipe aberta 
às necessidades e ao dinamismo da Igreja, aberta à graça e 
à força do Cristo.

Os membros da equipe ajudam também o padre pelo seu 
realismo, abertura e disponibilidade ao Espírito, a sempre se 
questionar, para não cair na burocracia nem no clericalismo.

2.5. Os Sacerdotes no seio das Associações de Fiéis

O documento apresentado pelo Conselho Pontifício para 
os Leigos se propõe fornecer elementos de reflexão para 
aprofundar e, portanto, melhor compreender a identidade e 
missão do assistente eclesiástico. Ele é endereçado aos Bispos, 
aos membros das associações de leigos e a todos os sacerdotes, 
sobretudo àqueles que têm a incumbência de um serviço 
pastoral junto a essas organizações.

O documento destaca passagens da Escritura para precisar a 
identidade e a missão de ministro ordenado.
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Ele interpreta algumas expressões utilizadas pelo Papa João 
Paulo II para definir e caracterizar o “assistente eclesiástico “.

•	 Ele é o “artesão da unidade” que se esforça em ajudar o 
Movimento a tomar consciência de sua inserção na Igreja.

•	 Ele é o “educador da fé” que conduz os membros do Movi-
mento ao Cristo pela palavra e pelos sacramentos.

•	 Ele é o “verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo” que aprofunda 
a fé em vista da renovação do mundo segundo o Espírito do 
Evangelho.

•	 Ele é o “animador’ espiritual” que transmite o Evangelho de 
uma maneira verdadeiramente digna de fé, através de “arte 
de direção espiritual”.

•	 Ele é o testemunho do absoluto de Deus que preserva o Mo-
vimento de sucumbir ao “messianismo terrestre”.

Afirma o documento que não é nem delegação nem a eleição 
que confere ao sacerdote seu ministério, mas unicamente o 
sacramento da ordem.

Conclui o documento destacando a necessidade de valorizar 
ainda mais o serviço sacerdotal junto aos movimentos de 
espiritualidade.



15

Capítulo Terceiro

Atribuições do Sacerdote Conselheiro Espiritual      
nas equipes de base

3.1. O padre e a equipe

As ENS são um Movimento de casais e não “de casais e de 
sacerdotes”. Não existe, dentro do Movimento, uma espécie de 
corpo sacerdotal cujos membros seriam chamados a fornecer 
serviços às equipes que tivessem necessidade.

Os padres fazem parte do Movimento através da equipe, 
de cuja vida eles partilham. Quando se lê, na Carta: “Cada 
equipe deve contar com o concurso de um padre”, trata-se de 
um padre que partilha a vida dessa equipe e não simplesmente 
um padre “de algum lugar”, com quem se pode estabelecer 
relações.

Quando não se pode encontrar um sacerdote que participe 
verdadeiramente da vida da equipe, entra-se nos casos de 
exceção.

Abordaremos aqui, brevemente, algumas “pistas” sobre o 
significado da presença do sacerdote na equipe: compete a 
cada um meditá-las e aprofundá-las na oração, prosseguir e 
completar o trabalho de reflexão deste documento. 

3.2. O padre, Conselheiro Espiritual                                                
       de uma Equipe de Nossa Senhora

O papel do Padre numa Equipe de Nossa Senhora, tal como 
se apresenta na prática e na orientação do Movimento, pode ser 
explicado a partir dos diferentes termos desse título.

3.2.1. Um Padre

O Movimento tem feito sempre apelo aos sacerdotes para 
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que aceitem ser conselheiros espirituais das equipes. Esta é 
a sua tradição bem determinada; esta é a sua vontade muito 
firme. O que se espera do Sacerdote Conselheiro Espiritual, 
em primeiro lugar, é que ele seja sacerdote e preencha, 
incontinente, na equipe, comunidade eclesial, sua função 
sacerdotal: “tornar presente o Cristo, cabeça do Corpo” 
(Sínodo dos Bispos - 1971). O que, durante longo tempo, foi 
uma rica experiência, tornou-se uma convicção teológica. 
A equipe de casais “reunida em nome de Cristo”, formando 
uma pequena célula de seu Corpo, necessita do sacerdote que 
representa o Cristo Cabeça e faz dela uma “pequena igreja”. 
Esse mistério de fé é, sem dúvida, o aspecto mais difícil para 
os casais compreenderem. É também o mais fundamental. 
Qualquer que seja a maneira (e as circunstâncias poderão 
conduzir a direções desejadas), cada equipe deve ser assistida 
por um sacerdote.

Esta presença sacerdotal aparece em toda a sua amplitude 
na celebração da Eucaristia, no seio da Equipe. O sacerdote 
que ajuda os casais a fazerem de todas as suas vidas “uma 
eucaristia”, congrega-as, então, para uni-las à oferenda do 
Cristo ao Pai. Certamente a Eucaristia não está prevista no 
desenrolar habitual da reunião de equipe. Depois que a Igreja 
autorizou as Eucaristias domésticas, as equipes gostam de 
marcar um acontecimento importante da vida de suas equipes, 
ou coroar o ano equipista, com uma Eucaristia. O Conselheiro 
Espiritual então exerce plenamente sua função sacerdotal na 
equipe.

3.2.2. Conselheiro Espiritual

Esta denominação pode criar algum problema. Ela não 
manifesta o que há de mais fundamental na função do padre 
em relação à equipe (e que é a sua presença sacerdotal). Ela 
foi escolhida preferencialmente à de capelão, que representa 
sobretudo uma designação por uma autoridade, para indicar 
a livre escolha da equipe. Essa expressão é usada por todos e, 
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na falta de expressão mais adequada, pode ser mantida. O que 
importa, é determinar bem o que ela representa.

O Conselheiro Espiritual é escolhido pela equipe em alguns 
casos, designado pelo Movimento. É a equipe que lhe pede para 
ajudá-la na sua caminhada, com a mesma liberdade que tem 
uma pessoa de escolher seu conselheiro pessoal. Ao padre, se 
for o caso, cabe comunicar esse trabalho a seu bispo ou seu 
superior religioso. Na prática, isso faz parte das diversas tarefas 
pastorais para as quais ele é ordenado e da qual ele se incumbe 
de determinar as prioridades.

O Conselheiro Espiritual não é o responsável da equipe. 
No Movimento todas as responsabilidades são assumidas pelos 
casais. Mas seu trabalho não é menos considerável. O padre 
é chamado a exercer na equipe o seu ministério pastoral e 
espiritual junto aos casais, isto é: seu tríplice múnus: ensinar, 
santificar, reger.

O Concílio Vaticano II expressou essa participação de sua 
missão sacerdotal: “É dever dos sacerdotes, adequadamente 
formados em questões familiares, promover a vocação dos 
esposos na sua vida conjugal e familiar pelos vários meios 
pastorais, pela pregação da Palavra de Deus, pelo culto 
litúrgico e por outros recursos espirituais, bem como humana 
e pacientemente fortificá-los nas suas dificuldades e confortá-
los com caridade, para que se formem famílias que sejam 
verdadeiramente focos de luz” (GS 52, 5). O Movimento 
propicia aos Padres um terreno eminentemente favorável para 
o cumprimento de tal missão.

Podem-se assinalar algumas linhas diretrizes da missão do 
Padre na equipe. Ele é o homem da Igreja, aquele que torna 
visível o liame da pequena comunidade com os sucessores dos 
apóstolos. Ele é o homem da Palavra de Deus, que auxilia os 
equipistas a se abrirem para ela, a acolhê-la, a se deixarem 
transformar por ela. Ele é o homem da Eucaristia: não 
somente aquele que a celebra na pequena comunidade, mas 
também aquele que reassume toda a vida dessa comunidade 
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para incorporá-la à ação de graças do Cristo. Ele é o homem 
do discernimento: aquele que fornece à fé uma visão livre, e 
uma experiência espiritual à equipe, para que ela possa melhor 
reconhecer os apelos que o Senhor lhe faz.

A maneira de exercer essa missão depende de cada padre. 
Na verdadeira acepção da palavra, o Conselheiro Espiritual não 
participa da equipe da mesma forma que os outros, pois esta é 
uma equipe de casais. Seu grau de engajamento com a equipe, 
sua participação nas diferentes partes da reunião, é livre. Cada 
Conselheiro Espiritual encontra seu estilo próprio de relacionar-se 
com a equipe dentro do espírito do Movimento e de conformidade 
à solicitação da equipe. Os equipistas esperam que ele seja, 
segundo a expressão de Santo Agostinho, “cristão com eles, e 
padre para eles” (cf. LG 32). Que ele seja um irmão na fé e um 
padre de Jesus Cristo. Que ele caminhe com eles e exerça junto 
deles aquilo pelo qual a Igreja o ordenou. Que ele os ajude a 
progredir nos ensinamentos evangélicos. 

3.2.3. De uma Equipe de Nossa Senhora

A presença do Sacerdote Conselheiro Espiritual tem um valor 
teológico fundamental junto às ENS. 

É trabalhando na linha do Movimento que o Conselheiro 
Espiritual cumprirá plenamente o serviço que a equipe dele espera.

Ele encontrará na equipe as vantagens da amizade recíproca 
com os casais, a descoberta mais imediata das realidades 
conjugais, um incentivo para sua vida pessoal e para sua ação 
pastoral, como o testemunham grande número de conselheiros 
espirituais. Em 1976, ao receber as Equipes de Nossa Senhora, 
Paulo VI encorajou os conselheiros espirituais com palavras que 
reproduzimos.

“Aos sacerdotes, Conselheiros das Equipes, “rogo eu, presbí-
tero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e partici-
pante da glória que se há de manifestar” (1 Ped 5.1): não hesiteis 
em dar o melhor da vossa competência, das vossas forças, de vosso 
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zelo pastoral a este privilegiado campo apostólico. Nele encontra-
reis uma porção da Igreja de que sois pastores. Não cedais à tenta-
ção de crer que o vosso trabalho pastoral se limita a um pequeno 
grupo de cristãos. A vossa ação multiplicar-se-á pela irradiação de 
tantos lares. Vós os ajudais a aprofundar a sua vida cristã: que a 
vossa se aprofunde em igual medida”. (Paulo VI 22/9/76)

O Sacerdote Conselheiro Espiritual poderá consultar outros 
documentos do Movimento. Ele receberá regularmente a Carta 
Mensal. Para melhor se informar a respeito do Movimento, 
ele poderá também recorrer ao Casal Ligação ou ao Casal 
Responsável do Setor, ou ao Conselheiro Espiritual da Equipe do 
Setor. Certamente, será com eles que o padre terá a possibilidade 
de se abrir, caso surja alguma divergência ou mesmo um conflito 
entre ele e o casal responsável da sua equipe, a fim de tudo seja 
resolvido com diálogo e caridade... 

Supõe, certamente, um conhecimento de sua metodologia e 
de sua mística para poder ajudar os casais a alcançar as metas 
que propõe o Movimento, respeitando sua liberdade, e ajudando-
os a discernir tudo aquilo que lhe sirva para viver a vida familiar 
e de equipe como uma pequena Igreja, comunidade de chamados 
do Senhor.

“Uma vez na equipe, há de procurar que aquilo que possa 
ter sido assimilado de maneira genérica, se transforme em um 
conhecimento específico de cada um dos casais do grupo, que 
será paulatino, e há de ser o mais objetivo possível superando 
afinidades ou antipatias”.

O Sacerdote Conselheiro Espiritual deve: 

•	 ser porta-voz do Magistério da Igreja junto às ENS;

•	 ajudar os casais a viverem integralmente o sacramento do 
Batismo (os compromissos batismais), no estado Matrimonial, 
numa doação total a Cristo e à Igreja;

•	 fazer uma experiência gradativa que leve a uma doação do 
Conselheiro e da Equipe, proporcionando solidariedade, hu-
mildade, e paciência;
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•	 acolher as ENS com amor, humildade e respeito e, na sua 
escolha, deixar-se acolher;

•	 ser um promotor vocacional junto às famílias principalmen-
te pelo testemunho de vida sacerdotal

3.2.4. Seu relacionamento com a Equipe

A missão do Conselheiro Espiritual de uma Equipe de Nossa 
Senhora se entrelaça com a do Casal Responsável da equipe. 
Ela tem seu desempenho concreto na reunião preparatória e na 
reunião mensal.

3.2.5. Relacionamento com o Casal Responsável

Nas Equipes de Nossa Senhora, as responsabilidades são 
exercidas pelos casais. Isso se dá em nível de cada equipe, onde 
o casal responsável é escolhido cada ano pela equipe, para 
animá-la (ver o documento: O casal responsável). O Conselheiro 
Espiritual tem um papel complementar nessa animação, um 
papel que exige dele muita discrição (ele não é o responsável) 
e muita atenção (suas intervenções são de grande importância).

É apoiando-se no Conselheiro Espiritual que o casal 
responsável pode realizar sua missão. Eles trabalham para 
fazer da equipe uma pequena comunidade cristã. O Conselheiro 
Espiritual ajuda o casal responsável a enxergar justamente o 
objetivo da equipe, seus problemas, suas aspirações, suas 
necessidades, muito além de todas as considerações parciais ou 
passionais. Ele o ajuda a agir com fé dentro de uma perspectiva 
espiritual, a perseverar, a suportar as situações críticas e as 
dificuldades, a determinar os esforços a fazer, a não ser nem 
muito tolerante nem muito exigente, mas atento ao progresso 
de cada um.

Ele o ajuda a assumir essa responsabilidade como casal, 
ocasião em que marido e mulher aprofundam seu amor e sua 
união. Assim, o Conselheiro Espiritual presta uma primeira 
ajuda à equipe, através do casal responsável.
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3.2.6. A preparação da Reunião

A reunião preparatória se faz, habitualmente, na casa do 
casal animador (cada casal por sua vez). O Conselheiro Espiritual 
e o Casal Responsável participam dessa reunião, seja indo os 
dois para o jantar, seja indo somente o Conselheiro Espiritual e 
o casal responsável chegando depois. Juntos, eles determinam 
o desenrolar da reunião e preparam, especialmente, a troca 
de ideias sobre o tema.

Esta é a ocasião propícia para o Conselheiro Espiritual 
conhecer melhor os diversos lares da equipe, vendo-os no seu 
cenário habitual de vida, e estabelecer com cada um deles 
(e eventualmente com seus filhos) um relacionamento mais 
personalizado.

Na reunião preparatória, o Conselheiro Espiritual é 
chamado a exercer seu papel de discernimento: ele revisa com 
o Casal Animador e o Casal Responsável os pontos essenciais 
a abordar, a partir das respostas dos casais da equipe; ele 
completa ou retifica as ideias formuladas; ele chama a atenção 
para a importância espiritual de tal reação, de tal experiência 
relatada; ele completa assim uma missão de educação 
espiritual junto aos casais que preparam a reunião, esperando 
fazê-lo também junto a todos os casais das equipes.

3.2.7. A Reunião

A reunião mensal é o tempo forte da vida de equipe. O 
Conselheiro Espiritual contribui para dar à reunião todas as 
dimensões de “assembleia cristã”.

A refeição é um momento de troca de ideias, muito livre. 

Os casais contam as novidades, discutem os acontecimentos 
etc. O Conselheiro Espiritual faz o mesmo. A refeição é 
também o momento no qual se criam e estreitam os laços de 
amizade entre os membros da equipe, incluindo o Conselheiro 
Espiritual. Cristo fez da rica realidade humana de uma 
refeição, o símbolo da Eucaristia e da vida futura (o banquete 
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eterno). A presença do Conselheiro Espiritual lembra esse 
grande sentido da refeição tomada em comum, na pequena 
comunidade cristã.

A oração na equipe compreende as intenções de cada 
um, leitura da Palavra, tempo de silêncio, oração pessoal 
em voz alta, segundo uma ordem que deve ser variada. O 
padre participa da oração e favorece seu pleno desabrochar. 
Ele conclui as orações pessoais e as congrega na sua. Ele 
desempenha também um papel de “mestre da oração”, 
lembrando suas grandes dimensões: a adoração, o louvor, 
a ação de graças e, algumas vezes, convidando a equipe a 
refletir sobre sua maneira de rezar. A oração lhe permite 
conhecer melhor os casais, espiritualmente; por conseguinte, 
aconselhá-los melhor.

Durante a partilha dos Pontos Concretos de Esforço, 
propostos pelo Movimento, o Conselheiro Espiritual recorda, 
eventualmente, o porquê desses meios de aperfeiçoamento. 
Juntamente com o Casal Responsável, ele encoraja os casais a 
levar esses meios a sério e, progressivamente, a incorporá-los 
em suas vidas, a perseverar também, malgrado os revezes ou 
a lentidão em progredir.

No decorrer da coparticipação entre os casais, o padre pode 
favorecer uma melhor tomada de consciência das exigências 
da vida cristã em todos os domínios onde se desenrolam 
suas existências: na família, na profissão, no bairro, na 
Igreja... Trata-se de, na própria vida, os casais encarnarem a 
espiritualidade conjugal, cada um segundo sua personalidade 
e sua vocação. É difícil evangelização do casal, em que as 
orientações e os encorajamentos do Conselheiro Espiritual 
serão preciosos.

Esta educação espiritual das famílias continua através 
do tema. Ele permite entrar progressiva e pessoalmente no 
projeto de Deus. Os conhecimentos teológicos do Conselheiro 
Espiritual serão preciosos para esclarecer este ou aquele 
ponto, no qual se tem dificuldade. Sua experiência pastoral 
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ajudará ainda mais as famílias a descobrir, na própria vida, 
a ação do Espírito de Deus, realizando pouco a pouco esse 
desígnio de amor, e a colaborar ativamente nesse trabalho 
do Espírito Santo. O tema de estudos não é uma especulação, 
mas uma reflexão existencial engajando uma prática. Essa 
reflexão se faz num constante diálogo da equipe, entre todos 
seus membros, na presença do Conselheiro Espiritual.

Todas essas indicações práticas não constituem uma impo-
sição. Elas mostram uma direção. Cada Conselheiro Espiritual, 
dentro das Equipes, e de acordo com sua capacidade, encon-
tra seu estilo próprio em relação à equipe, segundo sua per-
sonalidade, seus dons, sua experiência, e os questionamentos 
da equipe. Algumas reflexões de Conselheiros Espirituais mos-
tram a variedade dessa convivência.

O Movimento é profundamente grato aos padres que o aju-
daram, aos que continuam ajudando - por sua presença e seus 
conselhos - a manter o objetivo autenticamente eclesial de 
sua caminhada espiritual. Em muitos lugares, e notadamente 
em terras distantes, foram os padres, os grandes artesãos de 
sua expansão.

Por contar muito com os padres para o encaminhamento 
das famílias é que o Movimento se sente orgulhoso deles. 
Como prova de gratidão o Movimento motiva as famílias a 
tratarem carinhosamente os padres que as auxiliam e a orar 
pelas vocações sacerdotais.

Ao convidar a participar do Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora, os casais esperam do Sacerdote Conselheiro 
Espiritual:

•	 Zelar pela fidelidade aos métodos e objetivos do Movimento;

•	 Testemunhar junto à hierarquia o valor das Equipes como 
Escolas de Vida Cristã.

•	 Conhecer melhor o Movimento, participando das programa-
ções promovidas pelo Movimento e consultando os docu-
mentos disponíveis e os casais mais experientes;
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•	 Procurar estar, sempre que possível, disponível aos convi-
tes formulados pelo Movimento;

•	 Oferecer sugestões ao Movimento para melhor adaptá-los 
às exigências do momento, sempre dentro da mística, do 
espírito e das grandes linhas do Movimento.
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Capítulo Quarto

Soluções possíveis  
diante da falta de Sacerdotes

4.1. Situação atual em algumas regiões

O crescimento do número de equipes e a diminuição do 
número de sacerdotes tornam cada vez mais difícil, sobretudo 
em alguns países, a presença de um padre junto a cada equipe. 
Somos, portanto, levados a procurar respostas para essa 
dificuldade, se não quisermos interromper a formação de novas 
equipes nas regiões onde a falta de padres é uma realidade 
dolorosa.

Devemos formular proposições por três razões:

•	 para responder a uma necessidade verdadeira e urgente;

•	 para não permitir que as equipes busquem soluções aleató-
rias, esquecendo os princípios;

•	 para guardar na unidade os sinais de identidade do Movi-
mento, regulamentando essa dificuldade de uma maneira 
comum.

4.2. Sensibilização e motivação dos Sacerdotes

“Cada equipe deve assegurar o concurso de um padre”.

Esse princípio deve ser seguido fielmente, sempre que 
possível. A situação ideal continua sendo aquela da equipe 
com um “Padre Conselheiro Espiritual”. É preciso insistir 
perseverantemente na busca de um padre, sem renunciar ao 
ideal diante das primeiras dificuldades.

Como levar os padres a descobrir que esse tipo de 
evangelização, com uma pequena comunidade, tem uma 
repercussão extraordinária? Como motivá-los?
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O fermento do Evangelho deve impregnar por primeiro as 
realidades cotidianas e fundamentais das relações familiares. 
É preciso renovar assim, pela base, as células da Igreja e 
da sociedade. E o Papa conta com a contribuição do nosso 
Movimento de espiritualidade conjugal.

“Incito, pois, os membros das Equipes de Nossa Senhora a 
procurarem sempre mais a perfeição na sua vida cristã no e 
através do sacramento do matrimônio, e faço votos para que 
muitos outros esposos cristãos ajam da mesma forma.

Desejo que façais beneficiar das vossas convicções e da 
vossa experiência a pastoral familiar da Igreja, nos vossos 
respectivos países, associando-vos, segundo as possibilidades, 
aos imensos esforços realizados neste campo. É preciso, com 
efeito, fazer brilhar aos olhos das novas gerações o maravilhoso 
plano de Deus sobre o amor conjugal, sobre a procriação, sobre 
a educação familiar, plano esse no qual só poderão acreditar 
mediante o testemunho dos que vivem isso com o auxílio de 
todos os recursos da fé.

É com esses sentimentos que vos expresso minha 
confiança, bem como a todos os homens e mulheres das 
Equipes de Nossa Senhora e aos seus Conselheiros Espirituais, 
incentivando-vos a continuardes a situar os vossos esforços 
bem dentro da Igreja, segundo a doutrina da Igreja, em união 
com os Pastores da Igreja, e com os outros Movimentos cuja 
ação complementa a vossa.”

João Paulo II 
17/9/79

a) Em nível pessoal (da parte dos equipistas):

•	 por um testemunho de vida coerente e um intercâmbio pes-
soal profundo, falando a partir da própria vida e não numa 
linguagem abstrata;

•	 pela hospitalidade e a oferta de uma amizade generosa;
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•	 pelo testemunho de uma vida engajada no serviço aos outros 
e na Igreja, fazendo-os compreender que as Equipes não são 
“simples consumidoras espirituais”.

b) Em nível pessoal dos Sacerdotes      
 Conselheiros Espirituais:

•	 lembrar aos padres o valor do trabalho de formação em pe-
quenos grupos, a ação do fermento na massa etc.;

•	 mostrar o valor da espiritualidade conjugal para a evangeli-
zação e, em particular, para a pastoral familiar;

•	 dar a conhecer o profícuo envolvimento dos equipistas em 
trabalhos pastorais junto aos pobres, nas paróquias e em 
outras iniciativas, aos padres que argumentam que o seu 
ministério pastoral visa preferencialmente aos pobres;

•	 mostrar positivamente ao padre os valores, o apoio, o con-
forto, a amizade que ele, como Jesus em Betânia, encontra-
rá numa equipe;

•	 empenhar-se em convencer outros padres a aceitarem equi-
pes, levando a eles seus conhecimentos;

•	 proporcionar informação adequada sobre o Movimento, sua 
pedagogia, bem como sobre as funções dos SCE – tanto aos 
padres convidados, como aos que hoje atuam nas equipes de 
base e nos setores.

c) Em nível da hierarquia da Igreja:

•	 falar com o bispo antes de introduzir as Equipes numa dio-
cese;

•	 enviar aos bispos a documentação publicada pelo Movimento 
e fazer todo o possível para que eles reconheçam as Equipes 
de Nossa Senhora como um Movimento que dá aos casais 
uma espiritualidade própria, forma-os e leva-os a engajar-se 
como presença da Igreja no mundo;
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•	 buscar novas perspectivas de anúncio das ENS nas casas de 
formação, junto a seminaristas e junto aos padres recém-
ordenados, para que possam assumir generosamente esse 
trabalho.

4.3. Participação parcial do Sacerdote na vida da Equipe

Diante da dificuldade de viver a situação ideal, é preciso 
modificar o nosso estado de espírito e encontrar maneiras 
menos exclusivas de participação do padre na vida de equipe.

Uma equipe que tem a alegria de caminhar com um padre 
deve estar atenta às necessidades do Setor, bem como estar 
pronta para modificar, eventualmente, sua maneira de viver, a 
fim de responder a essas necessidades.

Os Casais Responsáveis de Setor e os Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais de Setor deverão suscitar junto aos equipistas uma 
reflexão sobre esta questão e encorajá-los a tratar francamente 
o assunto em equipe.

Podemos pensar em diversas soluções:

•	 presença do Sacerdote Conselheiro Espiritual da Equipe a 
cada duas ou três reuniões;

•	 presença do sacerdote no começo e no fim do ano, fazendo 
contatos com ele no intervalo e chamando-o em caso de 
dificuldade séria;

•	 uma equipe mais madura, de acordo com o sacerdote, pode-
ria voluntariamente renunciar à sua presença contínua, em 
benefício de uma equipe que começa.

Isso permitiria:

•	 tornar mais suave a missão de um padre na equipe e favore-
cer, portanto, a decisão dos sacerdotes indecisos em parti-
cipar de uma equipe;

•	 assegurar a presença de um sacerdote a várias equipes;

•	 maior disponibilidade de sacerdotes para equipes novas.
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Em todos os casos, isso poderia e deveria ser também uma opor-
tunidade para valorizar o sentido de sua presença na equipe.

4.4. Equipes caminhando sem Sacerdote

O problema angustiante da falta de padres não deve impedir 
nem a formação de novas equipes, nem a caminhada equilibrada 
daquelas já existentes.

Podemos considerar duas situações:

•	 ou a equipe é constituída de casais suficientemente forma-
dos para caminhar sozinha;

•	 ou, então. ela pode ter necessidade, sobretudo no começo, 
de um “acompanhamento espiritual temporário”, até que 
um sacerdote seja encontrado.

Compete ao Casal Responsável de Setor, junto com o 
Sacerdote Conselheiro Espiritual de Setor e de acordo com a 
equipe interessada, encontrar a solução que melhor se adapte 
a cada caso particular.

Isso implica que todas as equipes de Setor, de Região, de 
Província ou de Super-Região devem ser acompanhadas por um 
Sacerdote Conselheiro Espiritual.

4.5. Acompanhamento espiritual temporário

No parágrafo precedente, apresentamos a noção do 
Acompanhamento Espiritual. Vamos tentar precisar seus 
diferentes aspectos. Mas, lembremo-nos de que só deveremos 
pensar nessa solução quando tivermos esgotado todas as outras 
possibilidades indicadas acima.

4.5.1. Por que esse acompanhamento espiritual?

Constata-se que numerosos casais jovens, desejosos de 
entrar nas equipes, não receberam uma formação catequética 
e doutrinal profunda e se ressentem, às vezes, de pontos de 
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referências sólidos para fundamentar sua vida de casal cristão.

É função das Equipes de Nossa Senhora ajudá-los a progredir 
no amor de Deus, no seu amor mútuo e no amor do próximo.

4.5.2. Quem poderia assegurar esse acompanhamento?

Esse Acompanhamento Espiritual poderia ser assegurado por 
pessoas competentes, prudentes e de espírito amadurecido, 
que possam exercer esse serviço individualmente.

A escolha deve ter em conta os seguintes critérios:

•	 vida de oração e discernimento espiritual;

•	 conhecimento e formação em matéria de fé e de teologia;

•	 comunhão com a Igreja e a hierarquia local: experiência de 
engajamento pastoral e abertura para a Igreja e para o mun-
do;

•	 concepção positiva do matrimônio: equilíbrio e maturidade 
pessoal e, quando a pessoa convidada for casada, conside-
rar o equilíbrio e maturidade como casal (capacidade de ter 
uma visão mais ampla e de não fazer de sua vida conjugal o 
parâmetro para seus aconselhamentos);

•	 conhecimento fiel e dinâmico do carisma e dos métodos das 
Equipes de Nossa Senhora e experiência de engajamento nas 
Equipes;

•	 concepção do acompanhamento espiritual como um serviço 
temporário e não como um poder ou uma pertença definitiva 
à equipe.

4.5.3. Condições para implementação do serviço   
      de Acompanhamento Espiritual

A fim de garantir o sucesso dos serviços dos Acompanhantes 
Espirituais nas Equipes que deles necessitarem, sugere-se que:

•	 O Setor que tiver equipes que necessitem desse serviço deve 
manter uma lista de pessoas (diáconos permanentes, leigos 
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com formação teológica, religiosos, religiosas, seminaristas 
etc.) que possam desempenhar pessoalmente essa missão, 
segundo os critérios enumerados no item 4.5.2 acima. Essa 
lista deverá ser do conhecimento do respectivo Casal Res-
ponsável de Região.

•	 O Casal Responsável de Setor, de acordo com os Casais Res-
ponsáveis das Equipes que necessitarem do serviço, indicará 
uma das pessoas da lista para ser Acompanhante Espiritual 
da Equipe por um tempo de dois anos, o qual poderá ser 
renovado por mais um ano.

•	 Considerar, ao escolher um membro das Equipes como Acom-
panhante Espiritual, que ele não seja indicado para prestar 
esse serviço à sua própria equipe de base.

•	 O convite de uma pessoa para desempenhar o serviço de 
Acompanhante Espiritual será realizado pelo Setor.

•	 Nas Regiões em que houver equipes com necessidade de 
Acompanhamento Espiritual, o Casal Responsável Regional 
deverá organizar uma equipe de discernimento, contando 
com auxílio de sacerdotes e membros do Movimento, para 
discernir, examinar, propor e realizar, de acordo com os se-
tores, a formação requerida para os Acompanhantes Espiri-
tuais.

4.5.4. Como definir esse acompanhamento?

O serviço de Acompanhamento Espiritual não deve ser 
confundido com as funções de pilotagem e de ligação.

Também devemos considerar que o Acompanhamento 
Espiritual não assegura a plenitude da missão do sacerdote 
na equipe; trata-se de um serviço que assegura algumas das 
funções de “Conselheiro Espiritual”. Tomando como referência 
textos recentes do Magistério, poderíamos defini-lo assim:

a) Missão de catequese:

“Em relação às novas gerações, os fiéis leigos devem dar 
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um precioso contributo, necessário como nunca, com uma obra 
sistemática de catequese”. (Christifideles Laici, nº 34)

b) Missão de evangelização e santificação:

“Os fiéis leigos, precisamente por serem membros da 
Igreja, têm por vocação e por missão anunciar o Evangelho: 
para essa obra foram habilitados e nela empenhados pelos 
sacramentos da iniciação cristã e pelos dons do Espírito Santo”. 
(Christifideles Laici, 33)

“A futura evangelização depende em grande parte da Igreja 
doméstica. Esta missão apostólica da família tem as suas raízes 
no Batismo e recebe da graça sacramental do Matrimônio uma 
nova força para transmitir a fé, para santificar e transformar a 
sociedade atual segundo o desígnio de Deus... Uma tal família 
torna-se, então, evangelizadora de muitas outras famílias”. 
(Familiaris Consortio, 52)

c) Missão de testemunho e discernimento:

“A síntese vital que os fiéis leigos souberem fazer entre o 
Evangelho e os deveres cotidianos da vida será o testemunho 
mais maravilhoso e convincente de que não é o medo, mas 
a procura e a adesão a Cristo, que são o fator determinante 
para que o homem viva e cresça, e para que se alcancem novas 
formas de viver mais conformes com a dignidade humana”. 
(Christifideles Laici, 34)

“A Igreja doméstica é chamada com o seu exemplo e com o 
seu testemunho a iluminar aqueles que procuram a verdade”. 
(Familiaris Consortio, 54)
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CONCLUSÃO

Não podemos concluir esta parte do documento sem 
lembrar a importância da oração. É preciso rezar pelas 
vocações. A Igreja e o mundo precisam de sacerdotes, nosso 
Movimento também. Como famílias cristãs, devemos rezar 
intensamente pelas vocações sacerdotais e, respeitando 
suas respectivas caminhadas de fé, ajudar nossos filhos a 
responderem a um chamado do Senhor. É no seio das famílias 
que as vocações despertam e, a esse respeito, os casais das 
Equipes de Nossa Senhora têm uma responsabilidade pelo 
futuro da Igreja.

Por outro lado, é preciso que os equipistas sejam 
incentivados a colaborar nas obras vocacionais para a formação 
dos seminaristas e para a manutenção dos seminários.

“A família deve formar os filhos para a vida, de modo que 
cada um realize plenamente o seu dever segundo a vocação 
recebida de Deus. De fato, a família que está aberta aos 
valores do transcendente, que serve aos irmãos na alegria, 
que realiza com generosa fidelidade os seus deveres e tem 
consciência da sua participação cotidiana no mistério da Cruz 
gloriosa de Cristo, torna-se o primeiro e o melhor seminário 
da vocação à vida consagrada ao Reino de Deus”. (Familiaris 
Consortio, 53)
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Capítulo Quinto

 Atribuições do Sacerdote Conselheiro Espiritual              
de Setor/Região

A) Para com os Conselheiros de Equipe

a) Participar da escolha dos Conselheiros Espirituais (principal-
mente quando não são Sacerdotes) junto com a Equipe de 
Setor.

b) Preocupar-se com a Formação das equipes através dos Con-
selheiros.

c) Acompanhar e avaliar a caminhada dos Conselheiros ajudan-
do-os, com subsídios na sua missão.

d) Promover e fomentar a UNIDADE e a amizade entre os Con-
selheiros Espirituais das equipes de base, e deles com o Se-
tor/Região.

e) Incentivar os Conselheiros Espirituais de Equipe para parti-
ciparem nos Pré-EACREs, nos EACRES e em outros aconteci-
mentos (como celebrações, oração, formação, dias de con-
fraternização dos Conselheiros Espirituais de Equipe, etc.)

B)  Para com a Equipe de Setor/Região

a) Fazer parte da Equipe de Setor/Região como membro ativo 
com plena disponibilidade.

b) Participar de todas as reuniões possíveis: setoriais, regio-
nais, nacionais, e sempre que for convocado.

c) Manter um relacionamento amigo, fraterno, constante com 
o Casal Responsável de Setor/Região além das reuniões ordi-
nárias.

d) Participar sempre que possível das reuniões regionais do Co-
legiado.
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e) Aconselhar ativamente em matéria de Retiros, noites de 
oração, formação, missas mensais, etc.

f) Participar ativamente do planejamento do Setor/Região.

g) Cooperar com oração e conselho na solução de crises, seja 
nas equipes de base, seja no Setor ou na Região, quando 
solicitado.

h) Disponibilidade para visitas da Equipe Setor/Região, a 
Equipes de Base, quando convidado.
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Capítulo Sexto

Expectativas do Sacerdote Conselheiro Espiritual     
em relação à Equipe de Base

•	 A equipe de base deve proporcionar o bem-estar do casal

•	 A equipe de base deve proporcionar ajuda mútua entre os 
casais e Conselheiros Espirituais.

•	 O Conselheiro, sendo ponto de unidade, que as suas pala-
vras sejam acolhidas e aprofundadas no sentido de estarmos 
construindo o Reino de Deus na nossa caminhada de Igreja, 
através do sacramento da Ordem e do Matrimônio.

•	 O cultivo sincero de amizade, sinceridade, fraternidade, 
compreensão, perdão e amor, onde o Conselheiro Espiritual 
possa sentir na equipe uma extensão de sua própria família.

•	 Que haja um esforço maior para a vivência dos Pontos Con-
cretos de Esforço.

•	 A conjugalidade assumida no seu aspecto total.

•	 Maior envolvimento nas pastorais.

•	 Maior conhecimento através de boas leituras.

•	 Equipistas devem vestir a camisa e comprometer-se.

•	 A Reunião é compromisso - evitar trocar as datas.

•	 Encontrar amizade, abertura e diálogo.

•	 Que não haja rodízio na escolha do Casal Responsável, mas 
que se escolha o que melhor convier.

•	 Correspondam aos anseios pastorais.

•	 Nas Reuniões Preparatórias conhecer os filhos dos casais.

•	 A oração é um momento de diálogo com Deus.

•	 Que os integrantes formem “uma equipe”, isto é, casais 
cristãos que vivam a união e a amizade fraternal. Devem 
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ajudar-se mutuamente e colocar o seu amor a serviço do 
Reino.

•	 Dispor-se a aprofundar a vida cristã.

•	 As reuniões sejam momento de partilha e abertura de co-
rações.

•	 Participação da Eucaristia e das celebrações semanalmente.

•	 Fazer mais reuniões sociais de confraternização.
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Capítulo Sétimo

Expectativas do Sacerdote Conselheiro Espiritual      
de Setor/Região para com a Equipe de Setor/Região

Deseja-se que os casais da equipe do Setor/Região sejam:

• Casais responsáveis, vocacionados para o Movimento e 
participativos. 

• Casais de oração.

• Casais disponíveis .

• Casais com características de liderança e com senso para 
discernir.

• Casais atualizados com a caminhada da Igreja e com relação 
ao Movimento.

• Casais que exercitem a caridade e equilíbrio.

• Casais que tenham exercido outras funções dentro do 
Movimento.

• Casais que tenham uma boa equipe de base. 

• Casais que tenham entusiasmo pelo Movimento.

• Casais que estejam engajados na Igreja e no mundo.

• Casais que levem as bases a se orientarem pelo Evangelho e 
não pela mídia.

• Casais que vivam a unidade e o testemunho conjugal.

• Casais que tenham espírito missionário. 

• Casais que estimulem as vocações sacerdotais e religiosas .

• Casais que saibam partilhar e não sejam donos do Setor/
Região.

O Conselheiro Espiritual espera que os casais do Setor/
Região vivam plenamente a fé, firmeza do Sacramento do 
Matrimônio, e como consequência dessa vivência, perseverança, 
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generosidade, doação e amor ao Movimento e a todas as equipes 
do Setor/Região em relação à ação Evangelizadora. 

• Na entreajuda, sejam um apoio constante aos casais equi-
pistas.

• Façam conhecer e aprofundar subsídios do Movimento e da 
Igreja para as equipes de Base.

• Promovam uma reunião de 4 em 4 meses para a troca de 
experiências e confraternização de Conselheiros. 

• Promovam os casais ligação (formá-los, animá-los) para que 
consigam entrosamento com suas equipes de ligação.


