
1

SUMÁRIO

Apresentação .................................................................. 03
Estatutos das Equipes de Nossa Senhora (1947 - 1972) ................  06
Reconhecimento das Equipes de Nossa Senhora pelo Vaticano ........ 15
Decreto - Pontificium Concilium Pró Laicis ............................... 16
Estatutos Canônicos das Equipes de Nossa Senhora ..................... 20



En
s 

ES
T 

ca
pa

/m
io

lo
_0

12
01

2_
N

B

A Equipe Responsável Internacional não autoriza nenhum 
grupo de casais, que não seja admitido no Movimento, 

a intitular-se “EQUIPES DE NOSSA SENHORA”.

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

Responsabilidade
Equipe da Super-Região Brasil

R. Luis Coelho, 308 • 5o andar • cj 53 
cep 01309-902 São Paulo-SP 

Fone: (11) 3256.1212 • Fax: (11) 3257.3599 
www.ens.org.br • secretariado@ens.org.br



3

APRESENTAÇÃO

Esta publicação faz parte das celebrações dos “60 anos dos Estatutos 
das Equipes de Nossa Senhora” no Brasil. O coroamento das celebrações 
dar-se- á, em todo o mundo onde há Equipes, na Festa da Imaculada Con-
ceição, em 8 de dezembro de 2007.

A obra apresenta dois documentos fundamentais para o entendimento 
das Equipes de Nossa Senhora. São eles: os “Estatutos (Carta) de 1947” 
(atu alizada até 1972) e os “Estatutos Canônicos” com o respectivo Decreto 
de Reconhecimento.

Esses dois documentos balizam a vida do Movimento. Ainda que di-
ferentes, não se opõem entre si. Pelo contrário, se interpenetram e 
complementam à medida que registram momentos históricos distintos da 
caminhada, na qual os casais são chamados a se santificarem no e através 
do matrimônio.

A Carta de 1947, definida por iniciativa do Padre Henri Caffarel e pelos 
respon sáveis pelo Movimento na época, atualizada até a sua última edição 
em 1972, foi publicada no Guia das ENS. O lançamento da Carta ocorreu 
em Paris, no período de euforia pós-guerra, quando parecia haver, mesmo 
entre alguns equipistas antigos, uma tendência a um descomprometimento 
com as intui- ções que levaram ao surgimento das Equipes. Havia uma 
crise, dizia o Padre Caffarel, e era necessário retomar a adesão aos fins 
originais para manter vivo o vigor dos primeiros anos e, assim, permitir 
sua expansão para outros países. As razões de ser do Movimento, logo no 
início da Carta, apresentam o ideal cristão do matrimônio e, a seguir, são 
determinados os meios que o Movimento propõe para ajudar os casais a 
compreendê-lo melhor.

Os “Estatutos Canônicos”, com o respectivo Decreto de Reconhecimento 
de 2002, foram publicados na Carta Mensal de maio de 2003. Eles zelam 
pela coerência do Movimento e pelo seu crescimento na continuidade e na 
fidelida de às intuições originais, cujos objetivos e métodos foram definidos 
na Carta (Estatutos) de 1947 que, para a Igreja, constituiu o verdadeiro 
ato de fundação do Movimento.

Assim, comemorar os 60 anos dos Estatutos é tornar célebre o peregri-
nar das ENS rumo ao Pai. É dar graças a Deus pela fecundidade concedida 
através dos pontos concretos de esforço, da partilha generosa dos dons 
recebidos e do amor mútuo vivido na profunda adesão à pedagogia do 
Movimento. Celebrar é manifestar gratidão a Deus pelo impulso de amor 
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colocado no coração do Padre Caffarel, para ajudar-nos a descobrir que 
os esposos foram inseridos por Cristo no mistério da Sua aliança com a 
Igreja pelo sacramento do matri mônio.

O distintivo visível da busca comum do pensamento de Deus sobre o 
amor humano, fruto da espiritualidade conjugal, é a comunhão fundada 
no amor aceito e oferecido que se expande. As dezenas de equipes exis-
tentes na Fran ça em 47 tornaram-se cerca de 10.000 equipes em 70 países 
do mundo. A primeira Equipe brasileira nascida em 1950, em São Paulo, 
já na vigência da Carta de 47, multiplicou-se. Hoje somos cerca de 2.900 
equipes em 24 unida des da federação.

Que a Santa Mãe de Deus interceda pelo nosso Movimento, para que 
sejamos fiéis à mensagem de amor que nos foi confiada para enfrentarmos 
as dificul dades que abalam os casais e as famílias brasileiras e possamos 
responder à conclamação do Padre Caffarel a nós dirigida em sua primeira 
visita ao Brasil:

“Eu vos conclamo a empreender uma ação sistemática, organizada, fun
dar uma equipe em todos os pontos principais do Brasil, lançar sobre vossa 
Pátria uma imensa rede de que as equipes sejam os nós.”(ENS  ensaio 
sobre seu histórico, p.57)

Outubro de 2007
Equipe da Super-Região Brasil



Estatutos 
das Equipes de Nossa Senhora                          

(1947 -1972)
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ESTATUTO 
DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

1947 - 1972

Razão de ser das                            
Equipes de Nossa Senhora

Vivemos uma época de con-
trastes. Por um lado, o divórcio, 
o adultério, a união livre, o neo-
maltusianismo triun fam. Por outro 
lado, multiplicam-se os casais que 
aspiram a uma vida inte gralmente 
cristã. Alguns destes últi mos funda-
ram as Equipes de Nossa Senhora.

Ambicionam levar até o fim o 
com promisso de seu Batismo. Que-
rem vi ver para Cristo, com Cristo, 
por Cristo. Entregam-se-LHE sem 
condições.

Resolvem servi-LO sem discutir. 
Reconhecem nELE o chefe e Senhor 
do seu lar. Fazem de seu Evange lho 
o fundamento da própria família. 
Querem que o seu amor, santifica- 
do pelo Sacramento do Matrimônio, 
seja: 
• um louvor a Deus, 
• um teste munho aos homens 

demonstrando-Ihes, com toda 
evidência, que Cristo salvou o 
amor, 

• uma reparação dos pecados 
contra o Matrimônio.

Querem ser, por toda parte, os 
missionários de Cristo. Devotados 
à Igreja, querem estar sempre 
prontos a responder aos apelos de 
seu bispo e de seus sacerdotes. 

Querem ser competentes na própria 
profissão. Querem fazer de todas as 
suas ati vidades, uma colaboração à 
obra de Deus e um serviço prestado 
aos ho mens.

Porque conhecem a própria fra-
queza e a limitação das próprias for-
ças, como também da boa vontade 
que os anima.

Porque a experiência de todos 
dias prova-lhes o quanto é difícil 
viver como cristãos num mundo 
pagão, e porque depositam uma 
fé indefectível no poder do auxílio 
mútuo fraternal, decidiram unir-se 
em equipe.

Tais equipes não são abrigos para 
adultos bem intencionados, mas sim 
grupos de voluntários, generosos e 
ativos.

Ninguém é obrigado a ingressar 
nas Equipes ou nelas permanecer.

Quem delas fizer parte, porém, 
deve com lealdade fazê-lo franca-
mente.

Sentido da denominação

A palavra EQUIPE, preferida a 
qualquer outra, implica a idéia de 
um fim preciso, procurado ativa-
mente e em comum.

As equipes colocam-se sob o pa-
trocínio de Nossa Senhora. Com 
isto acentuam o desejo de servi-la 
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e afir mam que não há melhor guia 
para levar a Deus do que a própria 
Mãe de Deus.

MÍSTICA DAS EQUIPES 

Auxílio mútuo

1o Não há vida cristã sem fé viva. 
Não há fé viva e progressiva sem 
re flexão.

De fato, o maior número dos cris-
tãos casados renuncia a todo esfor-
ço de estudo e de meditação, por 
não conhecerem a sua importância, 
por falta igualmente de tempo de 
orientação, de treino. Por isso sua 
fé conserva-se medíocre e frágil; 
o co nhecimento do pensamento 
divino, do ensinamento da Igreja, 
sumário e fragmentário. Conhecem 
mal os ca minhos da união com Deus. 
Só têm uma idéia superficial das 
realidades familiares: casamento, 
amor, paterni dade, educação etc...

Consequências: pouca vitalidade 
religiosa, uma irradiação muito 
limi tada. Os casais das Equipes 
querem reagir. Assim sendo, esfor-
çam-se em aprofundar os próprios 
conhecimen tos religiosos e em 
avaliar as exigên cias de Cristo a fim 
de conformarem toda sua vida com 
essas exigências. É em comum que 
realizam este es forço.

2o Não se trata apenas de conhe-
cer a Deus e a seus ensinamentos, 
mas sim encontrá-LO: ao estudo é 

necessário juntar a oração.
Nas Equipes de Nossa Senhora, 

como os casais auxiliam-se mutua-
mente no estudo, assim também o 
fazem na oração. Rezam uns com 
os outros. Rezam uns pelos outros.

Em verdade eu vos digo que, se 
dois entre vós sobre a terra se uni-
rem para pedir alguma coisa a meu 
Pai, Ele os atenderá. Porque onde 
dois ou três estão reunidos em meu 
nome, eu estou no meio deles.. (Mt 
18, 19-20)

Escudados na promessa do Se nhor, 
os casais das Equipes esmeram-se 
em não perder de vista a pre sença 
de Cristo entre eles e praticam a 
oração em comum com alegria e 
confiança.

3o Não seria ilusório pretender 
aju dar os amigos a levarem uma 
vida espiritual, sem auxiliá-los 
primeira mente a superar as pró-
prias preo cupações e dificuldades? 
É por isso que os casais das Equipes 
de Nossa Senhora praticam entre 
si o auxílio mútuo, tanto no plano 
material como no plano moral, 
obedientes ao gran de ensinamento 
de São Paulo:

Carregai os fardos uns dos outros 
e desta maneira cumprireis a lei de 
Cristo.. (Gl 6,2)

Esforçam-se, portanto, em satis-
fazer a quádrupla exigência da ami-
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zade fraterna: dar, receber (é mais 
difícil que dar) pedir (é ainda mais 
difícil), saber recusar (a simplicida-
de em saber pedir não pode existir 
onde não haja a simplicidade em 
recusar o serviço pedido, quando 
este não pu der ser prestado sem 
uma dificuldade excessiva).

O auxílio mútuo deveria conseguir 
esta legítima segurança que tantos 
outros esperam do dinheiro.

Testemunho Ante os primeiros 
cris tãos de quem nos falam os Atos 
dos Apóstolos (4,32) que .eram 
um só coração e uma só alma., os 
pagãos admiravam-se: “vede como 
eles se amam.” E a admiração 
levava à ade são. Teria a caridade 
fraterna perdido, no século XX, o 
poder de irradiação e de sedução 
que possuía nos primei ros tempos 
da Igreja? As Equipes de Nossa Se-
nhora entendem que, hoje como 
então, os não-crentes serão ganhos 
para Cristo se virem os ca sais cris-
tãos amarem-se realmente e auxi-
liarem-se mutuamente na procu ra 
de Deus e no serviço prestado aos 
seus irmãos. Assim, o amor frater-
no, ultrapassando o auxílio mútuo, 
torna- se testemunho.

Disciplina das Equipes

Esta mística das Equipes, para ser 
viva e duradoura, exige uma regra.

Mística e regra, como a alma e o 
corpo, não podem passar uma sem 
a outra; a mística deve ser a alma 

da regra; a regra o suporte e a sal-
vaguarda da mística. A regra deve 
ser suficientemente suave para não 
entravar a personalidade e a missão 
dos cônjuges, bastante severa para 
preservá-los da moleza.

A Equipe

A Equipe compõe-se de 4 a 7 ca-
sais. Um deles é responsável por 
ela. É importante que este número 
não seja ultrapassado. Além deste 
limite, a intimidade torna-se de 
realização mais difícil e perde em 
qualidade.

A reunião mensal

A amizade resiste mal à separa-
ção prolongada. Exige encontros. 
É por isso que a Equipe reúne-se 
pelo me nos uma vez por mês. O 
comparecimento à reunião mensal 
é obrigatório

Eis o esquema:

Refeição em comum. É muito bom 
começar a reunião mensal com 
uma refeição em comum, ora na 
residên cia de um, ora na de outro 
dos casais da Equipe (na medida 
do possível, evidentemente). Os 
homens nada in ventaram ainda de 
melhor que uma refeição para se 
reunirem e estreita rem os laços 
de amizade: não é, por acaso, aí 
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que se reagrupa a família? Não é a 
refeição eucarística que reúne os 
filhos de Deus?

Os Atos dos Apóstolos relatam-nos 
que os primeiros cristãos partiam 
juntos o pão em suas casas e toma-
vam o próprio alimento com alegria 
e simplicidade de coração. (Atos 
2,46)

Oração em comum. A oração em 
comum é o grande meio para um 
en contro em profundidade, para 
a aqui sição de uma alma comum 
e para se tomar consciência da 
presença de Cristo em meio aos 
seus. Entretanto, ela somente 
opera nestes vários sen tidos se, 
suficientemente prolongada, ajudar 
a deixar as preocupações e a fazer 
silêncio. Consagra-se a ela pelo 
menos um quarto de hora, antes da 
troca de idéias.

Logo antes da oração, os casais 
põem em comum suas intenções. 
Para que sejam realmente adotadas 
por todos, a sua apresentação deve 
ser suficientemente circunstanciada 
e deve ficar bem evidente que são 
muito caras ao coração daqueles 
que as recomendam.

Evocam-se, em seguida, a fim de 
serem também adotadas na oração, 
as intenções atuais da grande famí-
lia católica (por exemplo: cristãos 
perse guidos, missões em dificulda-
de, de terminado esforço de aposto-
lado, as vocações sacerdotais etc).

Para que esta oração em co-
mum dilate os corações e os faça 

pulsar segundo o ritmo da Igreja, 
comporta rá salmos, orações e hi-
nos do breviário e do missal, que 
serão propostos às Equipes na Carta 
Mensal.

Outra parte da oração consistirá 
em cada um comunicar aos ou-
tros, em voz alta, as reflexões e 
sentimen tos que lhes forem sugeri-
dos pelo texto da Escritura indicado 
na Carta Mensal.

Dever-se-á também prever um 
tempo de silêncio a fim de se 
permitir que cada um tenha um 
contato mais íntimo e mais pessoal 
com Deus.

Partilha e Coparticipação

 Após a oração, um momento é 
consagra do à partilha, sobre as 
obrigações da Carta. Cada casal diz, 
com toda franqueza, se observou, 
durante o mês decorrido, as obriga-
ções que lhe cabiam, preconizadas 
na Carta.

Nas reuniões mensais, um mo-
mento deve ser reservado (pode ser 
a própria refeição) para que sejam 
postos em comum as preocupações 
familiares, profissionais, cívicas, 
eclesiais, os fracassos, as descober-
tas, tristezas e alegria de cada um.

Há, bem entendido, um domínio 
mais íntimo e pessoal que seria 
erra do desvendar, sob o pretexto 
de ami zade. Nas Equipes reage-se 
contra este impudor, por demais 
frequente hoje em dia, de casais 
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que não he sitam em revelar a todos 
os próprios problemas da vida con-
jugai. Feita esta ressalva, insere- se 
na linha da verdadeira caridade 
evangélica a prática deste pôr em 
comum como também a de buscar 
com toda a sim plicidade o auxílio 
mútuo fraternal.

Quantos casais seriam salvos da 
mediocridade, até mesmo da falên-
cia, no dia em que não se sentissem 
sozinhos para enfrentar a luta.

Troca de idéia

As conversas que não se realizam 
na presença de Deus arriscam-se 
a cair no diletantismo: o intelecto 
brin ca com as idéias, o coração re-
cusa sua atenção às verdades que 
exigem uma transformação.

Nas Equipes é preciso esforçar-se 
para que haja absoluta lealdade; 
toda verdade melhor conhecida 
deve inse rir-se na vida.

As trocas de pontos de vista so-
mente são fecundas na medida em 
que são preparadas. Por isso os côn-
juges devem estudar juntos o tema 
de estudo e enviar por escrito suas 
reflexões ao casal designado para 
di rigir a próxima troca de idéias, 
alguns dias antes da reunião. Esta 
obrigação de um tempo de reflexão 
em comum cada mês, que lhes é 
proposta, revelou-se de grande 
proveito para to dos.

O auxílio mútuo no plano do 
estu do exige que a troca de idéias 

seja preparada por todos; é ainda 
mais necessário neste plano que no 
ma terial, onde, entretanto, cada 
um te ria escrúpulo em receber dos 
outros, sem nada lhes dar.

Os assuntos das trocas de idéias
não são deixados à livre escolha 

das Equipes; são dados pela Equipe 
Res ponsável, não em nome de um 
auto ritarismo arbitrário, mas com o 
fim de auxiliar os casais a adquirir 
uma vi são tão completa quanto 
possível do pensamento cristão e a 
iniciar-se em uma autêntica espiri-
tualidade conju gai e familiar.

Os três primeiros anos são con-
sagrados aos temas fundamentais, 
referentes ao amor, ao casamento, 
à espiritualidade conjugai.

Depois destes três anos, as Equi-
pes podem escolher entre várias 
sé ries de assuntos para os quais 
lhes são fornecidos, como para os 
três primeiros, planos de traba-
lho, ques tionários, referências. É 
recomendá vel que se organizem 
encontros su plementares, seja para 
novas trocas de idéias, seja simples-
mente para alimentar a amizade.

Obrigações de cada casal

Os casais, nós já vimos, vêm 
pro curar auxílio nas Equipes. Não 
são, por outro lado, dispensados 
de es forços. É para orientá-los e 
ajudá-los nos seus esforços que as 
Equipes lhes pedem:
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a) Fixarem eles mesmos uma re-
gra de vida (a grande diversidade de 
casais não permite propor a mesma 
para todos).

Sem regra de vida, a fantasia pre-
side frequentemente a vida religio-
sa dos cônjuges e torna-se caótica. 
Esta regra de vida (inútil dizer que 
cada cônjuge deve ter a sua) nada 
mais é do que a determinação 
dos esforços que cada um resolve 
impor-se para melhor responder à 
vontade de Deus sobre si. Não se 
trata de multiplicar as obrigações, 
mas sim de defini-las, a fim de for-
talecer a vontade e evitar desvios.

O conselho e o controle de um 
pa dre são desejáveis, a fim de se 
evitar a sobrecarga ou a facilidade. 
Não há nenhuma obrigação em dar 
a conhe cer à Equipe a regra de vida 
adotada, nem a maneira como se 
observa. No temos, entretanto, que 
muitos levam até aí o espírito de 
auxílio mútuo.
b) Rezar juntos e com os filhos, 

uma vez por dia, na medida do 
pos sível, porque a família como 
tal deve culto a Deus e porque 
a oração co mum tem um grande 
poder.

c) Rezar diariamente a oração das 
Equipes de Nossa Senhora, em 
união com todos os casais do 
Movimento.

d) Praticar mensalmente o dever 
de sentar-se. É a ocasião, para 
cada casal, de fazer um balanço 
da própria vida.

e) Estudar conjuntamente ma rido e 
mulher o tema de estudos men-
sal e enviar suas reflexões, por 
escrito,antes da reunião. Assistir 
à reunião.

f) Ler cada mês o editorial da Carta 
Mensal.

g) Fazer cada ano um retiro fecha-
do de 48 horas, no mínimo, ma-
rido e mulher juntos na medida 
do possível. É obrigatório pelo 
menos um retiro, antes do com-
promisso da Equipe.

h) Dar cada ano, a título de contri-
buição, o produto de um dia de 
tra balho para assegurar a vida 
material e a expansão do Movi-
mento ao qual devem, de certo 
modo, o próprio enri quecimento 
espiritual.

i) Entrar em contato e acolher com 
o coração fraterno, quando se 
lhes oferecer oportunidade, os 
casais de outras equipes.

Depois de maio de 1970 é igual-
mente pedido a cada membro das 
ENS: 
• consagrar 10 minutos, cada dia, 

à meditação; 
• proceder assiduamente à leitura 

da Palavra de Deus, cada qual 
tendo a liberdade de esco lher 
a maneira de fazê-lo durante 
o mês;

• estudar o que é a ascese cristã 
e esforçar-se por integrá-la na 
própria vida de cristão casado, 
(cf. As ENS em fase do ateísmo).



12

ESTRUTURA DAS EQUIPES 

O Casal Responsável da Equipe

Uma fórmula simples define o pa-
pel do Casal Responsável e assinala 
a sua importância capital: é o res-
ponsável pelo amor fraterno. Dele 
depen de que a equipe seja uma 
vitória de caridade evangélica e que 
cada casal nela encontre o auxílio 
de que tem necessidade.

Recomenda-se-lhe com gran-
de empenho que prepare a reu-
nião mensal juntamente com o 
Conselhei ro Espiritual. É o Casal 
Responsável que assegura a ligação 
com a Equipe Responsável e, por 
intermédio desta, com o conjunto 
das Equipes de Nos sa Senhora.

Cada mês envia-se ao seu .Casal 
de Ligação, o relatório das ativida-
des de sua Equipe. Estes relatórios 
per mitem que a Carta Mensal leve 
cada uma das equipes a beneficiar-
se com a experiência das demais. 
Permitem também verificar even-
tualmente al gum esmorecimento. A 
Equipe Res ponsável pode neste caso 
vir em seu auxílio. Toda Equipe que 
não quer ou não pode observar as 
regras do jogo é eliminada.

Disciplina necessária: quantos 
agrupamentos periclitam, abafa-
dos pouco a pouco sob o peso dos 
mem bros inertes que não foram 
eliminados a tempo. Quando o Casal 
Responsá vel é forçado a eliminar 
um casal que não cumpre com os 

compromissos das Equipes, deve 
fazê-lo compreen der que, se o 
interesse geral requer o seu afas-
tamento, a estima que se tem para 
com ele não se modificou. Esforçar-
se-a para que os contatos e os laços 
de amizade continuem es treitos. 
O Casal Responsável é desig nado 
pelos casais da Equipe por oca sião 
de sua fundação, e, em seguida, no 
final de cada ano equipista. Aque le 
que exerceu esta função durante o 
ano pode ser novamente designado.

A Equipe Responsável tem o di-
reito de veto sobre esta designação. 
O Casal Responsável da Equipe 
somente desempenhará bem a sua 
missão se recorrer à oração. Por isso 
os dois cônjuges assumem o com-
promisso, salvo impedimento sério, 
de ir à missa uma vez no decorrer 
da semana e fazer 10 minutos de 
medi tação diária.

O papel do Sacerdote na Equipe

Cada Equipe deve contar com o 
concurso de um sacerdote. Todos 
os planos de trabalho, com efeito, 
não podem substituir a contribui-
ção dou trinária e espiritual do 
sacerdote. É ele que não somente 
dá os princípios, mas ainda auxilia 
os casais a procu rarem aplicá-los 
na própria vida. Esta colaboração 
é frutífera. Sacerdotes e casais 
aprendem a compreender-se, a 
estimar-se, a auxiliar-se mutuamen-
te: as grandes intenções apostólicas 
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do sacerdote são adotadas pelos 
ca sais; o sacerdote, por sua vez, 
lembrar-se-á, nas missas por ele 
cele bradas, dos casais de quem 
conhece os esforços, as lutas, os 
anseios.

Lançamento de uma nova Equipe

Lançar uma nova equipe é coisa 
delicada. Um início por demais 
rápido, sem que os objetivos e os 
métodos tenham sido bem defini-
dos, determi na quase sempre um 
fracasso. É pre ciso, portanto, uma 
preparação; um mínimo de três 
reuniões consagradas à leitura e 
comentário da Carta, sob a direção 
de um “casal piloto”.

Após um ano, pelo menos, os ca-
sais da equipe nova são convidados 
a se compromissarem. Em seguida, 
na presença de um casal represen-
tando a Equipe Responsável, assu-
mirão o compromisso de observar 
lealmente a Carta das Equipes de 
Nossa Se nhora, no seu espírito e na 
sua letra.

Admissão de um novo                           
casal numa Equipe

O novo casal deve tomar conhe-
cimento da Carta. Com a ajuda do 
Casal Responsável ou de um casal 
da Equipe, ele estuda a Carta e 
exercita-se em praticar progressi-
vamente as obrigações. Após um 
ano mais ou menos de experiência 

leal, assume o compromisso com a 
Equipe por oca sião da renovação 
do compromisso dos outros casais.

Como fazer para que o novo casal 
venha a ter a formação adquirida 
pe los outros casais no decorrer do 
estu do dos temas de base? Compe-
te ao Casal Responsável ajudá-lo 
a estu dar os temas fundamentais, 
podendo dispensá-lo durante algum 
tempo de responder aos questioná-
rios que vêm sendo estudados na 
Equipe.

A Carta Mensal

Entre a Equipe Responsável e as 
equipes, por mais afastadas que se 
encontrem, um contato estreito é 
muito necessário. Nem é menos im-
portante que haja entre as próprias 
equipes um laço fraternal, feito de 
conhecimento mútuo, colaboração, 
oração.

A Carta Mensal, endereçada a 
cada casal, estabelece e mantém 
esta du pla ligação vertical e ho-
rizontal. En contram-se nela as 
notícias das equi pes, o relato das 
experiências mais interessantes, 
o editorial a que já nos referimos, 
os textos de oração para a reunião 
mensal, informações etc...

Casais de Ligação 
Setores / Regiões

Embora muito útil, a Carta Mensal 
não é ainda suficiente para que os 
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laços entre a Equipe Responsável 
e as equipes sejam tão estreitos e 
fe cundos quanto é desejável. É aos 
di ferentes Quadros do Movimento 
que se atribuirá a incumbência de 
atingir tal objetivo.

Cada Equipe é confiada a um Ca sal 
de Ligação (cada casal de ligação 
ocupa-se de 3 a 5 equipes). Por ou-
tro lado, as equipes são reagrupadas 
em Setores e os setores em Regiões:

Casal Responsável de Setor e Ca-
sal Regional têm a responsabilidade 
do bom andamento das equipes 
que lhe são confiadas. O contato 
frequen te destes diferentes qua-
dros com a Equipe Responsável 
ajuda-os a transmitir seus impulsos 
e a manter- se a par das aspirações 
e necessida des das equipes de base.

Graças a eles as relações entre 
as equipes e a Equipe Responsá-
vel, em lugar de serem puramente 
adminis trativas, têm uma nota de 
cordialida de fraternal.

A Equipe Responsável                 
Internacional

A Equipe Responsável Internacio-
nal é composta de sacerdotes e de 
casais. Não é unicamente um órgão 
administrativo, mas sim um órgão 
motor de todo este corpo consti-
tuído pelo conjunto das equipes. A 
sua mis são consiste em manter viva 
a místi ca e forte a disciplina. Seus 
membros devem viver junto a Deus 
pela oração e junto das equipes por 

meio de uma atenta amizade.
Por sua vez, os casais das equipes 

devem apoiá-la com as suas orações 
e auxiliá-la com suas observações e 
sugestões.

Nota: Os casais não consideram a 
sua entrada nas Equipes de Nossa 
Senhora e a sua adesão à Carta 
como um fim, mas como um ponto 
de partida. A lei do casal cristão 
é a cari dade. Ora, a caridade não 
tem limites, a caridade não conhece 
repouso.

Na Festa da Imaculada               
Conceição, de 1947.

P.S.: A carta das Equipes de Nos-
sa Senhora não se fixa em moldes 
rígi dos. Para se adaptar à evolução 
do Movimento e de seus membros 
deve poder ser atualizada pela 
Equipe Responsável Internacional, 
quer ve nha dela, quer venha dos 
equipistas, a iniciativa.

A Equipe Responsável Interna-
cional não autoriza nenhum grupo 
de casais, que não seja admitido ao 
Movimento, a intitular-se. Equipes 
de Nossa Senhora.
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RECONHECIMENTO DAS 
EQUIPES DE NOSSA SENHORA PELO VATICANO

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 
1652/02/A1C-18

Vaticano, 26 de agosto de 2002 

Prezada Senhora, Prezado Senhor,

Tenho o prazer de lhes encaminhar, em anexo, o decreto do Pontifício 
Conse lho para os Leigos, datado de 26 de julho de 2002, confirmando o 
reconheci mento das Equipes de Nossa Senhora como associação privada 
internacional de fiéis, de direito pontifício, e aprovando definitivamente 
os Estatutos da As sociação.

Temos a certeza de que esta nova aprovação recebida pelas Equipes de 
Nos sa Senhora representará para todas as pessoas que delas fazem parte 
um novo impulso em seu caminhar rumo à santidade, assim como um 
grande estí mulo para desenvolver a ação do Movimento em profundidade 
e em extensão ao serviço dos casais cristãos.

Com minhas cordiais saudações

Stanislaw Rylko 
Secretário
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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 
1652/02/AIC-18

DECRETO

As Equipes de Nossa Senhora nasceram na França durante o ano de 1938, 
graças à iniciativa de alguns casais que, acompanhados por um sacerdote, o 
Pe. Henri Caffarel, resolveram encontrar-se mensalmente para juntos redes- 
cobrir o sentido do matrimônio e as riquezas desse sacramento. A primeira 
reunião de equipe deu-se em Paris, em 25 de fevereiro de 1939. Esses casais 
logo encontraram em sua vida conjugai um proveito tal que convidaram outros 
casais para participar de sua experiência. Foi assim que em 8 de dezembro 
de 1947 foi completada a redação da Carta das Equipes de Nossa Senhora, 
considerada como o ato de fundação do Movimento.

As Equipes de Nossa Senhora constituem um movimento de espiritualidade 
conjugai nascido para responder às exigências dos casais cristãos desejosos 
de viver plenamente a sua vida matrimonial a partir do sacramento do 
matrimô nio. De acordo com os Estatutos, como “movimento de formação e 
de reabas tecimento espiritual, as Equipes de Nossa Senhora ajudam os seus 
membros a progredir no amor de Deus e no amor ao próximo; elas lançam mão 
do auxílio fraterno para que os seus membros possam assumir, pessoalmente 
e em ca sal, as condições concretas de sua vida conjugai, familiar, profissional 
e social conforme a vontade de Deus; ela os incita a tomar consciência de sua 
missão evangelizadora na Igreja e no mundo pelo testemunho de seu amor 
conjugai e pelas outras formas de ação que escolheram” (Estatutos, art. 3o).

Acentuando o sentido e o valor da comunhão conjugai, o Papa João Paulo II 
pôde dizer, durante o Ano Jubilar de 2000, que “com efeito, no sacramento 
do matrimônio os esposos (...) se esforçam por exprimir um ao outro e dar 
teste munho ao mundo do amor forte e indissolúvel pelo qual o Cristo ama 
a Igreja”. É esse o “grande mistério”, como o nomeia o apóstolo Paulo (cf. 
Ef 5,32) (João Paulo II, Homília do Jubileu das Famílias, 15 de outubro de 
2000, 4).

Tanto o Concilio Ecumênico Vaticano II como o magistério pós-conciliar pres-
taram uma especial atenção às formas associativas de participação na vida da 
Igreja, manifestando a seu respeito a mais profunda estima e consideração 
(cf. Decreto sobre oApostolado dos Leigos Apostolicam Actuositatem, 16, 19 
e 21; João Paulo II, Exortação apostólica pós-sinodal Christifideles Laici, 29).
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Nessa mesma linha, no limiar do terceiro milênio, o Papa João Paulo II es-
creve que “o dever de promover os diferentes tipos de associação reveste 
uma grande importância para a comunhão e, quer sejam as formas mais 
tradi cionais quer aquelas mais recentes, introduzidas pelos movimentos 
eclesiais, elas continuam a dar à Igreja uma vivacidade que é um dom de 
Deus e cons titui uma autêntica “primavera do Espírito” (Carta apostólica 
Novo Millennio Ineunte, 46).

 Por conseguinte:
Considerando que o Pontifício Conselho para os Leigos, por meio do decreto 

de 19 de abril de 1992, reconheceu as Equipes de Nossa Senhora como uma 
associação privada internacional de direito pontifício, dotada de personali-
dade jurídica, e aprovou os seus Estatutos ad experimentum;

Respondendo ao pedido apresentado ao Dicastério, na data de 11 de 
março de 2002, por Gérard e Marie Christine de Roberty, Responsáveis pela 
equipe internacional das Equipes de Nossa Senhora, solicitando a aprovação 
definiti va dos Estatutos;

Aceitando, ao mesmo tempo, as modificações efetuadas no texto dos Es-
tatutos;

Considerando a irradiação apostólica do Movimento e o aprofundamento 
da formação dos membros das Equipes de Nossa Senhora, agindo a serviço da 
família e da sociedade durante todos os últimos anos e ajudando os casais a 
viver de forma cristã a sua vida matrimonial e a descobrir e realizar em sua 
vida quotidiana o projeto de Deus a seu respeito;

Tendo em vista os artigos 131-134 da Constituição Apostólica Pastor Bônus 
sobre a Cúria Romana, assim como o cânon 312, #1, 1o do Código de Direito 
Canônico, o Pontifício Conselho para os Leigos decreta:

1. A confirmação do reconhecimento do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora como associação privada internacional de fiéis, dotada de 
perso nalidade jurídica, conforme os cânones 298-311 e 321-329 do 
Código de Direito Canônico.

2. A aprovação definitiva dos Estatutos das Equipes de Nossa Senhora, cuja 
via original encontra-se depositada nos arquivos do Pontifício Conse lho 
para os Leigos.

Concedido no Vaticano, no dia vinte e seis de julho de dois mil e dois, 
na memória litúrgica de São Joaquim e Saníana, pais da Bem-aventurada 
Virgem Maria.

Stanislaw Rylko Stafford James Francis Card
Secretário Presidente





Estatutos Canônicos das 
Equipes de Nossa Senhora
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ESTATUTOS CANÔNICOS 
DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Preâmbulo

As Equipes de Nossa Senhora 
(ENS) têm à sua origem um grupo 
de quatro casais, preocupados em 
res ponder plenamente às exigências 
de seu batismo na e pela sua vida 
ma trimonial, e um sacerdote, o 
Padre Henri Caffarel, que intuía as 
riquezas espirituais do sacramento 
do matri mônio.

A primeira reunião de equipe 
ocor reu em Paris, no dia 25 de feve-
reiro de 1939. A Carta das ENS, defi-
nida em 8 de dezembro de 1947 por 
ini ciativa do Padre Henri Caffarel e 
dos responsáveis da época, constitui 
o verdadeiro ato de fundação do 
Mo vimento, que se quis colocar sob 
o patrocínio da Mãe de Deus.

O principal objetivo deste 
preâmbu lo é o de situar a fonte 
dos presentes Estatutos na intuição 
primitiva, permi tindo assim às ENS 
que caminhem com audácia e con-
fiança na fidelida de aos carismas 
fundadores.

Como precisa claramente a Carta 
das ENS em sua Nota n° 1 e como 
o lembrava o Padre Caffarel na 
Páscoa de 1988, na coletânea dos 
textos fun dadores das ENS, desde a 
origem as Equipes de Nossa Senhora 
quiseram ser um “Movimento de 
Espiritualida  de e não meramen-

te um grupo amis toso de casais 
cristãos desejosos de escapar do 
isolamento, nem um Movimento 
familiar ou um Movimento de ação 
católica”. Também desde a origem, 
elas reúnem não indivíduos, mas 
casais, que querem caminhar para 
a santidade, no e pelo matrimô nio.

Fica claro, portanto, que a intui-
ção central das primeiras reuniões, 
que irá dar origem ao que se cha-
mará de “Espiritualidade Conjugai”, 
é que os casais unidos pelo sacra-
mento do matrimônio são chama-
dos a santifi- car-se não apesar de 
seu casamento, mas dentro e por 
meio dele. A novida de de uma tal 
afirmação feita 50 anos atrás, era 
difícil de ser compreendida. Ainda 
hoje, trata-se de um campo a ser 
valorizado.

No contato com aqueles jovens 
casais, o Padre Caffarel descobre o 
sentido do “grande mistério” de que 
fala São Paulo (Ef.5,32). Para os ca-
sais unidos pelo Sacramento do Ma-
trimônio, não há outro caminho de 
santificação a ser procurado senão o 
seu próprio amor, assumido e trans-
figurado pelo amor divino. Como o 
Padre Caffarel gosta então de repe-
tir: “O casamento é entregar-se um 
ao outro, para entregar-se juntos”.

As primeiras equipes fazem também 
nascer uma outra intuição: 
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• a do paralelismo entre estas 
duas re lações de amor, 

• a da pessoa huma na com o Cristo 
e a do casal. 

Ambas passam por uma evolução 
análoga: após a alegria do encontro, 
chega um dia a provação da noite 
e da aparente ausência. Trata-se, 
então, de manter- se firme na fé e 
na fidelidade.

Foi então que, em 1945, foi publi-
cado na revista “Anneau d’Or” - Ca-
dernos de Espiritualidade Conjugai 
e Familiar, lançados pelo Padre 
Caffa- rel um editorial destinado a 
ter uma grande repercussão, “Um 
dever mal conhecido”, o qual, par-
tindo de São Lucas, lança o “Dever 
de Sentar-se”, baseado no princípio 
de que “a casa acaba ruindo se não 
se cuida da es trutura”. Se o casal 
não pára para refletir... passa a 
ser dominado pela rotina... a sua 
união conjugai passa a apresentar 
rachaduras. Mas por conhecer suas 
próprias fraquezas e limitações, 
por experimentar, a cada dia, quão 
estreita é a porta, quão di fícil a 
duração, os casais, em número 
cada vez maior, decidem unir-se em 
equipe, no seio de um Movimento 
estruturado, ágil e ao mesmo tempo 
rigoroso.

Inspiradas, portanto, por uma 
ex periência de mais de cinquenta 
anos, as ENS têm a convicção de 
que o Movimento responde, mais 
do que nunca, às necessidades dos 
casais e da Igreja. Este Movimento, 

atualmen te implantado em cerca de 
sessenta países, quer ser portador 
do testemu nho cristão no mundo.

Em conformidade com o cânon 
299, § 3, do Código Canônico pro-
mulgado em 25 de janeiro de 1983, 
a Equipe Responsável Internacional 
das ENS, em conjunto com os Super- 
Regionais e com numerosos Regio-
nais, decidiu por unanimidade fixar 
os seguintes estatutos.

Estes estatutos foram aprovados 
“Ad experimentum” por um prazo 
de 5 anos por ocasião da audiência 
concedida por Sua Santidade João 
Paulo II em 26 de março de 1992 a 
Sua Eminência o Cardeal Eduar do 
Pironio, Presidente do Pontifício 
Conselho para os Leigos. O Decreto 
de reconhecimento das Equipes de 
Nossa Senhora, como associação de 
fiéis de direito privado, conforme as 
normas dos cânones 298-311 e 321- 
329, foi promulgado em 19 de abril 
de 1992, na festa da Ressurreição.  

Os estatutos têm por objetivo:

•  zelar pela coerência do Movi-
mento e pelo seu crescimento, 
na continuidade e na fidelidade 
às intuições originais, permitin-
do, ao mesmo tempo, as adap-
tações necessárias, segundo as 
novas necessidades que venham 
a ser percebidas em função de 
contex tos de tempo e de lugar;

•    assegurar que a intuição original 
do Movimento das ENS está en-
raizada na Igreja e assim obter a 
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confirmação do reconhecimento 
de sua especificidade

• servir de referência para os 
mem bros e os responsáveis do 
Movi mento e de garantia para as 
autori dades eclesiásticas; 

• precisar a expressão institu-
cional da vinculação das ENS à 
Santa Sé.

Artigo 1o                                             
Da Denominação e                          

da Qualificação

O nome oficial do Movimento 
é: “Equipes Notre-Dame”, por 
abrevia ção, END. Esta denomina-
ção é co mum para o conjunto do 
Movimento, sem prejuízo do uso de 
traduções oficiais. Acrescenta-se a 
ela, em sub título, quando couber: 
“Movimento de espiritualidade 
conjugai”.

O nome das Equipes de Nossa 
Se nhora pode ser traduzido nos 
idiomas dos países nos quais elas 
estão im plantadas após aprovação 
pela Equi pe Responsável Interna-
cional (ERI).

As ENS, como movimento de lei-
gos, constituem uma “associação 
in ternacional católica privada”, 
“dirigida e administrada pelos fiéis”, 
segundo o Código de Direito Canô-
nico pro mulgado em 25 de janeiro 
de 1983 e em conformidade com os 
presentes estatutos. Este Movimen-
to forma na Igreja uma comunidade 

espiritual de caráter universal.

Artigo 2o                                                
Da Sede Social

A sede social do Movimento está 
localizada em Paris (49, rue de Ia 
Glacière, 75013 PARIS-FRANÇA). Po-
derá ser transferida para qualquer 
outro local, por decisão da Equipe 
Responsável Internacional.

Artigo 3o                                            
Dos Objetivos e das                                 

Características Essenciais

As ENS têm por objetivo ajudar 
os casais cristãos a descobrirem e 
a vi verem todas as dimensões do 
sacra mento do matrimônio, em 
fidelidade aos ensinamentos da 
Igreja.

Como movimento de formação 
e de realimentação espiritual, as 
ENS ajudam os seus membros a 
progredi rem no amor de Deus e no 
amor do próximo; fazem apelo ao 
auxílio mú tuo fraternal para que 
eles possam assumir, pessoalmente 
e em casal, as condições concretas 
de sua vida conjugai, familiar, pro-
fissional e social segundo a vontade 
de Deus; estimu lam-nos a tomarem 
consciência de sua missão evange-
lizadora na Igreja e no mundo pelo 
testemunho de seu amor conjugai 
e por outras formas de ação que 
queiram escolher.
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Artigo 4o                                                                                     
Dos Membros

São membros das ENS os casais 
cristãos unidos pelo sacramento do 
matrimônio que aderem, em vista 
de pô-los em prática, aos objetivos 
e aos métodos do Movimento, tais 
como são definidos na última edi-
ção da Carta (maio de 1972), nos 
documen tos fundamentais que a 
atualizaram, assim como nos pre-
sentes estatutos.

O “Guia das Equipes de Nossa 
Se nhora”, publicado pela ERI em 
maio de 2001, após ter sido apro-
vado pelo Colegiado Internacional, 
baseia-se no conjunto dos documen-
tos acima citados que reúne, assim 
como nos presentes Estatutos. Ele 
precisa, sob forma de regulamento 
interno, as condições de vida do 
Movimento e de seus membros. Ele 
serve de refe rência em matéria 
de funcionamento pormenorizado 
do Movimento, e só pode ser mo-
dificado pela ERI após consulta ao 
Colegiado Internacional.

Qualquer casal que preencha 
as condições da primeira alínea 
do pre sente artigo 4 pode fazer 
parte das ENS. Após um período de 
iniciação, com duração mínima de 
um ano, vi vido em equipe e com o 
acompanha mento de um casal pilo-
to que leva a descobrir os diversos 
aspectos da vida das Equipes, cada 
casal engaja- se no Movimento ou 
decide deixá-lo.

Cada membro pode, a qualquer 
tempo, retirar-se.

A exclusão de um ou mais mem-
bros pode ser decidida, por motivo 
grave, pelos responsáveis locais, 
sob a reserva de um eventual re-
curso junto à Equipe Responsável 
Interna cional.

Artigo 5o

Da Vida de Equipe e do Auxílio 
Mútuo Entre Membros

A equipe, verdadeira comunidade 
eclesial, constitui a célula básica do 
Movimento. É, portanto, vocação 
es pecífica das ENS, como Movi-
mento no seio da Igreja, suscitar 
e animar pequenas comunidades 
de casais que procuram viver ple-
namente a vida cristã em seu lar e 
em sua fa mília.

Após um período de pilotagem e 
de iniciação, a equipe, como tal, 
com promete-se com o Movimento 
que a aceita, ou ela decide deixá-
lo.

Composta de cinco a sete casais, 
a cada ano a equipe escolhe o seu 
“casal responsável”. Ela é assisti-
da por um sacerdote “Conselheiro 
Espi ritual”, que torna manifesto o 
vínculo com o sacerdócio e a comu-
nhão com a Igreja.

A reunião de equipe mensal 
cons titui o tempo forte da vida 
de equipe. Preparada por todos, 
a reunião com porta uma refeição 
simples, um tem po de oração, uma 
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coparticipação referente à vivência 
e às preocupa ções de cada um, uma 
troca de idéias sobre um tema de 
reflexão relaciona do com os obje-
tivos e as característi cas essenciais 
do Movimento, assim como uma 
partilha sobre os pontos concretos 
de esforço aos quais se faz referên-
cia abaixo.

Com efeito, os membros das ENS 
comprometem-se, pessoalmente e 
em casal, a fazerem um esforço so-
bre “pontos concretos”: uma regra 
de vida pessoal, um momento de 
ver dadeiro diálogo conjugai cada 
mês, para juntos buscarem a von-
tade do Senhor (“dever de sentar-
se”), a es cuta da Palavra de Deus, 
a meditação cotidiana, a oração 
conjugai e familiar cotidiana e um 
retiro anual. Comprometem-se 
ainda, para atingir estes pontos, a 
ajudarem-se mutuamente em equi-
pe e a participarem das ativi dades 
e da vida do Movimento.

Artigo 6o                                                      
Das Instâncias de Responsabilida

de e de Animação

1) Existem várias instâncias de 
responsabilidade e de animação a 
serviço da comunhão fraterna, com 
vistas à realização dos objetivos do 
Movimento:

• o casal ligação, encarregado de 
assegurar a ligação entre várias 
equipes;

• o casal de setor, encarregado de 

animar um grupo de equipes (de 
5 a 20), com o auxílio de uma 
equipe dita de setor, composta 
de alguns casais e de um sacer-
dote, conse lheiro espiritual de 
setor;

• o casal regional encarregado de 
animar vários setores;

• o casal super-regional, encarre-
gado de animar várias regiões;

• e, conforme as necessidades, 
grupos de coordenação ao ní-
vel de país ou de várias super-
regiões;

• segundo a necessidade, casais 
responsáveis de províncias. 

Todas essas responsabilidades, 
assim como os serviços desempe-
nhados pelos casais das ENS para 
o secretariado, traduções etc, são 
exercidos de forma benevolente, 
sem remuneração.

Os casais responsáveis de Setor, 
de Região, de Super-Região, ou os 
grupos de Coordenação cuidarão 
de constituir ao seu lado, para o 
exercí cio de suas responsabilida-
des, uma equipe que os assista de 
forma colegiada, num espírito de 
comunhão e de confiança. Cada 
casal responsável responde pelo 
seu serviço perante as instâncias 
superiores do Movimento.

2) A Equipe Responsável Interna-
cional (ERI) assume colegialmente a 
responsabilidade geral do Movimen-
to, exercendo-a em estreita união 
com os casais super-regionais. 
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A ERI compõe-se de 5 ou 6 casais 
assistidos por um sacerdote “con-
selheiro espiritual”. Tais casais são 
escolhidos pela própria ERI, após 
diversas consultas, notadamente às 
super-regiões. Tanto quanto possí-
vel, a escolha dos membros da ERI 
inspira-se no caráter internacional 
do Movimento.

Os membros da ERI são nomea-
dos no máximo por um mandato de 
seis anos.

A ERI escolhe em seu seio um ca-
sal responsável, encarregado de sua 
animação e de sua coordenação. 
Tal casal assume a gestão corren-
te do Movimento e faz relatórios 
regulares

sobre o exercício de sua missão 
aos membros da ERI. Seu mandato é 
no máximo de seis anos. É o repre-
sentante oficial do Movimento.

Antes de proceder à nomeação de 
seu casal responsável, a ERI certifi-
ca-se de que o Pontifício Conselho 
para Leigos não tem uma grave 
obje ção a esta escolha.

A ERI pode socorrer-se da reflexão 
de peritos, sacerdotes ou leigos, 
reu nidos ou não em conselho.

A ERI dispõe de um Secretariado 
Internacional, sob a responsabilida-
de de um casal Secretário Geral que 
participa de direito das reuniões 
da ERI e encarrega-se dos aspectos 
ad ministrativos e do funcionamento 
da ERI.

Áreas de ligação são constituí-
das por super-regiões, regiões ou 

setores ligados diretamente à ERI, 
assim como por países onde ainda 
não haja equipes. Elas são confiadas 
à res ponsabilidade dos membros 
dá ERI.

A ERI pode cercar-se de equipes 
especializadas “satélites” para aju-
dá-la a desempenhar a sua missão. 
Ela zelará pelo caráter internacio-
nal dessas equipes cujos membros 
terão uma duração de serviço limi-
tada, de finida pela ERI.

Os secretariados, criados confor-
me as necessidades de cada país, 
com o acordo da ERI, são coloca-
dos sob a supervisão dos respon-
sáveis locais e colaboram com o 
Secretaria do Internacional.

3) Toda responsabilidade exer-
cida em cada um destes escalões 
é con fiada a casais, membros das 
ENS, por um tempo determinado, 
geral- mentede 3 a 5 anos. Os casais 
refe ridos na alínea 1 do presente 
artigo são escolhidos segundo as 
modali dades fixadas por cada super-
região, num espírito de comunhão 
e de ser viço. Sua nomeação é feita 
pelo ca sal responsável do nível de 
animação geral ao qual se repor-
tam, após dis cernimento com o 
casal responsável que sai, e ouvida 
a opinião de todas as pessoas com-
petentes.

Em caso de vacância de um cargo 
de responsável, a missão correspon-
dente é exercida pelo casal respon-
sável pela instância de animação da 
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qual depende. Este pode, ouvida a 
sua equipe, delegá-la a qualquer 
pes soa de sua escolha.

Cada casal responsável, a partir 
do escalão de responsável de setor, 
representa o Movimento em sua 
área geográfica. Tal representação 
abran ge unicamente os campos 
referidos no artigo 3o. O casal 
responsável presta contas regu-
larmente àquele de quem recebeu 
o mandato, de suas iniciativas e 
decisões, bem como de sua gestão.

Os documentos elaborados por 
todas as instâncias do Movimento, 
no que diz respeito à sua pedagogia, 
suas regras de funcionamento, ou 
que são colocados à disposição dos 
casais para estudo ou difusão, deve-
rão ser transmitidos à ERI.

Os eventuais casos de exclusão, 
que levem a dispensar um casal 
responsável de seu serviço, são de-
terminados por cada super-região, 
e pela ERI, por motivos particular-
mente graves (como o divórcio ou 
escânda los públicos ou privados), 
tendo em conta o bem do Movi-
mento.

Artigo 7o

Dos Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais

Os sacerdotes trazem para as 
equipes a graça insubstituível 
de seu sacerdócio; não assumem 
responsa bilidade de governo; é 
por esta razão que são chamados 

“conselheiros es pirituais”.
O sacerdote, conselheiro espiri-

tual de equipe, é escolhido pelos 
mem bros da equipe entre os sacer-
dotes que exercem legitimamente 
o minis tério sacerdotal e em con-
formidade com o cânon 324, § 2.

O sacerdote, conselheiro espiri-
tual de setor ou de outra equipe 
de servi ço, é escolhido entre os 
conselheiros espirituais de equipe 
pelo casal res ponsável da equipe de 
serviço, de comum acordo com o ca-
sal respon sável pela animação geral 
ao qual pertence; cabe ao referido 
sacerdote tomar as medidas even-
tualmente ne cessárias junto aos 
seus superiores hierárquicos para 
a aceitação desta incumbência; a 
duração habitual de sua função é 
de três a cinco anos.

O sacerdote conselheiro espiritual 
da ERI é escolhido pelos membros 
da equipe responsável; sua nomea-
ção é confirmada pela Santa Sé. 
A duração de seu mandato é no 
máximo de seis anos.

Outros sacerdotes podem ser as-
sociados à reflexão e à animação 
espiritual do Movimento, nos diver-
sos escalões de responsabilidade, 
em função das circunstâncias ou 
das necessidades. São escolhidos 
pelo escalão interessado, de comum 
acor do com a instância superior do 
Mo vimento.



27

Artigo 8o

Da Administração dos Bens

Os recursos do Movimento são 
constituídos pelo conjunto das con-
tribuições anuais pagas pelos seus 
membros, bem como por doações, 
subvenções e legados eventuais. 
Tais recursos são utilizados para co-
brir as despesas de funcionamento, 
animação e expansão do Movimen-
to. O Movimento pode adquirir, por 
compra ou por doação ou legado, 
bens imóveis, mas só poderá utili-
zar tais propriedades para a estrita 
reali zação de seus objetivos. Qual-
quer pessoa que tenha aces so aos 
recursos financeiros do Movi mento 
obriga-se a prestar contas a quem 
de direito das quantias recebi das 
e gastas.

A cada ano, a ERI define a po-
lítica financeira do Movimento, 
particular mente a contribuição 
internacional das super-regiões 
ou regiões, e zela pela sua boa 
execução.

Poderão ser constituídas associa-
ções civis, nacionais ou regionais, 
gozando de personalidade jurídica 
nos países onde as ENS estão im-
plantadas. A decisão de criá-las, 
as sim como seus estatutos, depen-
dem de aprovação prévia da ERI. 
Tais associações poderão possuir e 
gerir bens que pertencem às ENS e 
pres tarão contas, a cada ano, aos 
respon sáveis locais do Movimento.

Num desejo de transparência e 

confiança, os documentos contábeis 
das Associações civis constituídas 
pelas regiões ou super-regiões, ou 
das quais participam, são transmi-
tidos anualmente às instâncias de 
animação das quais dependem. O 
mesmo se dá com a ERI, que trans-
mite ao Colegiado Internacional os 
documentos aferentes a todas as 
As sociações das quais é membro.

Em caso de liquidação de uma 
dessas Associações, a devolução 
de seus bens será feita conforme 
as regras em vigor em cada país. 
A Associação internacional zelará, 
con tudo, pela utilização desses 
bens em proveito dos membros 
do Movimento, ou de instituições 
relacionadas com o casal e o ma-
trimônio nos países ad ministrados 
pelas referidas Associa ções.

Em caso de liquidação da Asso-
ciação Internacional das ENS, a 
de volução dos bens será efetuada 
em conformidade com o Cânon 310 
e, prioritariamente, a associações 
que visem objetivos semelhantes. 

Artigo 9o                                                                                        
Da Revisão dos Estatutos

Qualquer proposta de revisão dos 
presentes estatutos será feita seja 
pela ERI, seja pelos casais responsá-
veis de super-regiões, por maioria 
de dois terços.

As modificações são definidas 
pela ERI, ouvidas as super-regiões, 
se gundo o mesmo procedimento 
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segui do para a elaboração dos 
presentes estatutos, e submetidos 
à Santa Sé.

Artigo 10o                                         
Das Disposições Finais

A ERI e os Super-Regionais zelam 
pela conformidade aos presentes 
es tatutos dos regulamentos de 
nature za interna e dos documentos 
oficiais do Movimento.

Redigido em Paris, 
em 10 de março de 2002


