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APRESENTAÇÃO

“... viver como santo é viver o Evangelho 
com toda a sua simplicidade, 

mas também com toda a sua exigência”.

Nesse momento especial em que a nossa Igreja celebra o cinquen-
tenário do Concílio Vaticano II, a Super-Região Brasil se alegra em 
poder colocar nas mãos e no coração de todos os equipistas brasileiros, 
casais e conselheiros espirituais, este rico documento: “O espírito e as 
grandes linhas do Movimento”, resultado de estudos e reflexões sobre 
a sintonia das ENS no espírito do Concílio. 

O resgate de tão importante documento representará para alguns 
equipistas da “primeira hora” o despertar de ideias acerca das ENS, 
apresentadas num período fértil de nossa Igreja, há muito adormeci-
do, já que data de 1978. Para os equipistas mais jovens nas Equipes, 
representará um agradável encontro, capaz de proporcionar fecundos 
mergulhos em águas mais profundas.

Conforme a Carta de Brasília, todos os casais das Equipes de Nossa 
Senhora são convidados a, nos próximos anos, regressar à fonte, em 
vista da fidelidade à Carta Fundadora (1947), revisitando os textos 
inspiradores do carisma, mística e pedagogia do nosso Movimento – 
assentes em três pilares fundamentais: Orientações de Vida, Pontos 
Concretos de Esforço e Vida de Equipe – e, mais recentemente, num 
desejo de fidelidade criativa, bem expressa na Segunda Inspiração”. 

Ler, estudar e ruminar “O espírito e as grande linhas do Movimento” 
será, dessa forma, uma oportunidade de regressar à fonte e absorver 
com profundidade o espírito e as grandes linhas do Movimento, (re)
acendendo em nós o espírito de pertença às ENS.

Que Maria, sob cuja proteção as Equipes se colocam, seja nossa 
guia e inspiração na prática do amor a Deus, ao cônjuge e ao próximo, 
atendendo ao que nos pede: “Façam o que Ele  mandar”.

Super-Região Brasil



6

INTRODUÇÃO

“É bom olhar para as origens a fim de meditar sobre as lições 
que encerram e novamente partir com passo decidido 

para a missão que aí está à nossa frente. O passado prepara o futuro”.                                                    
(Pedro Moncau Jr.)

Breve introdução ao documento

No livro “EQUIPES DE NOSSA SENHORA NO BRASIL – Ensaio sobre 
seu histórico”, de Nancy Cajado Moncau, encontramos dois capítulos 
com o título “As Equipes de Nossa Senhora e o Concílio Vaticano II 
– Parte I e Parte II” - que tratam de uma etapa marcante do nosso 
Movimento no período pós-conciliar. O Concílio, terminado em 
1965, trouxe uma série de mudanças para a nossa Igreja, fazendo 
com que muitos equipistas vissem neste fato a necessidade de se 
introduzirem mudanças também no Movimento. Devido à grande 
pressão existente, a ECIR (Equipe de Coordenação Inter-Regional) 
resolveu convocar uma grande Assembleia, a qual contou com a 
participação expressiva de casais e conselheiros no Colégio Santa 
Cruz em São Paulo. A França enviou o Padre Tandonnet e o casal 
Laplume para acompanharem esta Assembleia tão importante para 
o Movimento. Como consequência prática constituiu-se um grupo de 
trabalho que se autodenominou GECENS – Grupo de Estudos sobre 
o Concílio e as Equipes de Nossa Senhora.

Este grupo ficou assim constituído: Esther e Luiz Marcello Moreira 
de Azevedo, Elza e Ludovic Szeneszi, Maria Helena e Nicolau Zarif, 
Maria Isabel e Rubens Assunção, Dirce e Rubens de Moraes, Inah e 
Paulo Alex de Souza, Marialba e Mariano Bacelar Neto, Nancy e Pedro 
Moncau e Padre Antonio Aquino sj, Sacerdote Conselheiro Espiritual, 
sendo a primeira reunião realizada no dia 26 de novembro de 19681.

As reuniões eram quinzenais, ocasião em que o Padre Aquino 
apresentava as Grandes Linhas conciliares a partir das quais se debatiam 
seu impacto na vida das Equipes. As intervenções e deliberações 
eram registradas em Atas, mas, como de costume, Dr. Pedro Moncau 

1 Equipes de Nossa Senhora no Brasil – Ensaio sobre seu histórico. Nancy Cajado 
Moncau, p. 107.
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fazia suas próprias anotações. Ao final, chegou-se à conclusão de 
que as Equipes não necessitavam de mudança alguma, pois elas 
surgiram “adiantadas” em relação à reflexão da própria Igreja.

Após um imenso trabalho, deliberou-se que deveria ser elaborado 
um documento que refletisse o que havia sido examinado e discutido. 
Ficou encarregado de preparar uma minuta o próprio Dr. Pedro 
Moncau. Esta solicitação tinha, a nosso ver, uma grande razão de 
ser, pois, segundo palavras do próprio Padre Caffarel, o Dr. Pedro 
Moncau “era a pessoa que melhor havia compreendido o espírito do 
Movimento das Equipes de Nossa Senhora”. Como nos dizia Esther 
e Luiz Marcello: “As várias partes do trabalho foram apresentadas 
ao Grupo. Justiça seja feita, muito pouca coisa foi mudada, ou 
melhor, esclarecida. É o texto que foi impresso pelo Secretariado 
e mandado a todos os equipistas”.2 

Este é o documento intitulado “O Espírito e as Grandes Linhas 
do Movimento” apresentado nas páginas seguintes. É natural que 
alguma coisa tenha mudado desde então, pois, como Movimento, 
somos dinâmicos e devemos acompanhar as mudanças no tempo. 
Para isso tomamos a liberdade de fazer algumas observações, 
revisões e atualizações em certas colocações e/ou denominações 
sem, contudo, alterar o espírito do documento, que continua tão 
válido como o foi no tempo de seu lançamento original. A edição 
que tomamos por base foi impressa em 1978.

Gostaríamos de sugerir aos casais e conselheiros que tirem o 
máximo proveito de sua leitura e reflexão, fazendo deste um texto 
adicional para estudos e aprofundamento em sua equipe. Este 
documento presta-se igualmente como subsídio para encontros de 
Formação de nível III.

Acreditamos que se trata de mais um belíssimo presente aos 
equipistas do nosso querido Brasil por parte da nossa Super-Região. 

Maria Regina e Carlos Eduardo Heise
Outubro de 2012

2 Trecho de correspondência recebida por nós de Esther e Luiz Marcello Moreira de 
Azevedo em 14/01/2008.
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    I  

O QUE SÃO AS EQUIPES DE NOSSA SENHORA

As Equipes de Nossa Senhora são um Movimento de espiritualidade 
para leigos casados, de âmbito supranacional. Cada um dos termos 
desta breve definição tem um conteúdo que vamos procurar 
desenvolver. 

Movimento - Opõe-se à inércia. Implica progressão, caminhar 
constante. Supõe também força, energia, dinamismo. As Equipes 
de Nossa Senhora, como Movimento, querem ajudar os casais que 
nelas ingressam, a darem sempre um passo à frente em direção ao 
seu ideal, mantendo sempre vivo o seu dinamismo interno. Supõe, 
portanto, uma dinâmica, uma evolução, uma progressão, uma 
adaptação permanente ao mundo em marcha, uma participação 
atuante na vida e na missão da Igreja peregrina. 

espiritualidade - É a fonte de energia interna de toda vida cristã. 
O que caracteriza um movimento de espiritualidade é a prioridade 
do “espiritual”, isto é, daquilo que, na vida cristã, é animado pelo 
Espírito Santo e tende para a perfeição da caridade. 

Todo cristão e, portanto, todo cristão casado é chamado à 
perfeição: “Sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt. 5, 
48). Para atingir esta perfeição, que é a santidade, vários caminhos 
se oferecem. O cristianismo, igual para todos, não pode ser vivido 
da mesma forma pelo monge, pelo sacerdote ou pela religiosa, 
por um homem solteiro, por um homem e uma mulher casados. A 
vivência do cristianismo varia, portanto, conforme o estado de vida. 
Os vários caminhos a seguir constituem as várias espiritualidades. 

Assim, ao se falar em espiritualidade do cristão casado, 
deve-se atentar para o fato de que o casamento cria uma nova 
entidade: o casal. A partir do dia de suas núpcias, marido e mulher 
passam a caminhar juntos para a plena realização de suas vidas. 
“Companheiros da eternidade”, na feliz expressão do Pe. Carré, é 
de mãos dadas que deverão atingir o seu fim último, procurando 
exercer com fidelidade a missão que lhes cabe no lar, na Igreja, na 
sociedade.
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Pio XI já dizia na Encíclica Casti Connubi: “A ação pela qual o 
amor deve se manifestar na sociedade doméstica, não compreende 
somente o apoio mútuo; deve ter um objetivo mais alto - e isto deve 
ser mesmo o seu objetivo principal - a saber, que os cônjuges se ajudem 
reciprocamente em formar e aperfeiçoar neles, cada dia mais, o homem 
interior”.

Uma espiritualidade conjugal, que tenha por meta a plena realização 
do casal, deverá desenvolver nele aquele senso de responsabilidade 
de um pelo outro, que os leve a uma ação conjunta, a um esforço a 
dois, em todos os planos da vida.

Leigos - O Concílio Vaticano II reafirmou e definiu a posição do leigo 
dentro da Igreja. Não só na Constituição sobre a Igreja (Lumen Gentium) 
onde lhe dedica todo o capítulo IV, como na Constituição sobre a Igreja 
no mundo de hoje (Gaudium et Spes) e no Decreto sobre o Apostolado 
dos Leigos (Apostolicam Actuositatem), o que revela o quanto os Padres 
Conciliares se preocuparam em definir o papel e a dignidade do leigo,  
dentro do Povo de Deus. Dignidade que se traduz na afirmação de sua 
participação na tríplice função da Igreja: sacerdotal, profética e real.

 Na função sacerdotal, “os leigos, como adoradores agindo 
santamente em toda parte, consagram a Deus o próprio mundo”. As 
suas atividades, “se praticadas no Espírito, e mesmo os incômodos da 
vida pacientemente suportada, tornam-se hóstias espirituais agradáveis 
a Deus, por Jesus Cristo” (LG, 34).

Na função profética, se esta função pertence especificamente à 
hierarquia, o Concílio afirma que os leigos são chamados e habilitados 
a anunciar o Reino de Deus pela palavra e pelo testemunho da vivência 
do Evangelho, em todos os setores de sua vida cotidiana, familiar, 
social, “onde adquire eficácia particular pelo fato de se realizar nas 
condições comuns do século”. A família é chamada a um testemunho 
especial. No interior do lar, os esposos “devem ser um para o outro e 
ambos para os filhos, testemunhas da fé e do amor de Cristo”; para 
os de fora, “a família cristã proclama em alta voz, tanto as presentes 
virtudes do Reino de Deus, quanto a esperança de vida feliz” (LG, 34).

Finalmente, na função régia, como Igreja, os leigos participam 
da construção do Reino, imbuindo o mundo do espírito de Cristo, na 
justiça, caridade e paz. “No desempenho deste dever”, diz a Lumen 
Gentium (nº 36), “compete aos leigos a principal responsabilidade 
(...), colaborando eficazmente para que os bens criados sejam 
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aperfeiçoados pelo trabalho humano (...), sanando as instituições e 
condições do mundo (...), conformando-as com as normas da justiça 
(...), impregnando de valor moral a cultura e as obras humanas (...), 
tornando-as mais aptas a favorecer o exercício da virtude”.

Sem dúvida, ao desdobrar aos olhos dos leigos a sua dignidade 
como membros do Povo de Deus, o Concílio revelou-lhes também 
a amplitude de suas responsabilidades. Responsabilidades essas que 
ultrapassam o mais das vezes as forças de cada um isoladamente. Bem 
o sentiram os fundadores de nosso Movimento, quando inscreveram no 
seu Estatuto esta frase: “Porque conhecem a sua fraqueza e os limites 
de suas forças, bem como de sua boa vontade, (os casais) decidiram 
unir-se em equipe”.

Casados - Adultos na vida e na profissão, os casais das Equipes de 
Nossa Senhora empenham os seus esforços para se tornarem adultos 
também como cristãos. Casados, é juntos que devem caminhar para 
este crescimento, apoiados numa espiritualidade adequada ao seu 
estado de vida, num esforço conjunto, numa ação coordenada, em 
todos os planos da vida. Esforço conjunto na realização humana e 
cristã de cada um. Esforço conjunto em procurar conhecer melhor 
a Deus e a sua vontade, em transmitir a fé aos seus filhos, em fazer 
do lar uma célula viva dentro do corpo social e dentro da Igreja, em 
anunciar Cristo ao próximo. Esforço coordenado para a execução das 
tarefas que a cada um cabe na construção do mundo dos homens e na 
edificação do Reino de Deus.

De acordo com este princípio, nas Equipes de Nossa Senhora, a 
unidade é sempre o casal. Todos os cargos e responsabilidades são 
confiados ao casal. Assim como não se concebe que apenas um dos 
cônjuges seja membro de uma equipe, assim também, nos vários 
escalões da estrutura do Movimento, os encargos são confiados sempre 
a casais, desde o Responsável de Equipe até os componentes da Equipe 
Responsável Internacional.

supranacional - Movimento de Igreja, as Equipes de Nossa 
Senhora, como a Igreja, não têm fronteiras. E a experiência mostra 
com toda a evidência que o Estatuto3 se adapta inteiramente a todas 
as mentalidades, aos costumes dos mais variados povos e nações. 

3 Atualmente este documento se encontra no “Guia das Equipes de Nossa Senhora” p. 
51-61. O Estatuto ou Carta das Equipes de Nossa Senhora continua sendo válido como 
um documento de referência e consulta.
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Por outro lado, os Encontros Internacionais promovidos pelo Movimento 
- sejam as grandes peregrinações levadas a efeito a cada 6 anos, sejam 
os Encontros Internacionais de Dirigentes4 – atestam que esta unidade 
se realiza efetivamente e que, embora a diversidade 
de línguas nem sempre permita a inteira comunicação do pensamento, 
o mesmo espírito da fraternidade e auxílio mútuo permite a inteira 
comunicação das almas. E é com toda a naturalidade que, nessas 
ocasiões, os equipistas abrem as suas casas aos equipistas de outras 
terras, observando aquele meio de aperfeiçoamento que consta do 
Estatuto: “Entrar em contato e acolher com coração fraternal, quando 
se lhes oferecer oportunidade, os casais de outras equipes”.

Cabe aqui ressaltar que o caráter supranacional do Movimento, 
inscrito no Estatuto há já 25 anos5, corresponde inteiramente às reco-
mendações do Concílio Vaticano II que, num de seus documentos, diz 
textualmente: “A tarefa universal da missão da Igreja, considerando-se 
ao mesmo tempo o progresso das instituições e a marcha impetuosa 
da sociedade atual, exige que as iniciativas apostólicas dos católicos 
aperfeiçoem sempre mais as suas associações no campo internacio-
nal. As Organizações Internacionais Católicas atingirão melhor a sua 
finalidade, se os grupos que a elas se incorporam, assim como seus 
membros, se unirem mais intimamente a elas” (AA, 15)6. Pouco adiante 
encontra-se ainda o seguinte trecho: “Todos os agrupamentos de apos-
tolado merecem estima: aqueles porém que a hierarquia, segundo as 
necessidades dos tempos e lugares, citar ou recomendar ou decretar 
como mais urgentes a serem instituídos, devem ser tidos em alto apreço 
pelos sacerdotes, religiosos e leigos e promovidos segundo a forma que 
lhes é própria. Entre estes, porém, merecem figurar as organizações e 
grupos internacionais de católicos” (AA, 21).

Quanto à aprovação pela hierarquia, é suficiente citar o apoio e 
estímulo recebidos de João XXIII (1959) e de Paulo VI (1965 e 1970), 
bem como a Carta de Aprovação do Cardeal Feltin, Arcebispo de Paris, 
sede das Equipes, de 25-3-1960. No Brasil, as Equipes contam com a 
aprovação dos Bispos de todas as dioceses onde o Movimento está em 
funcionamento. 

4 Atualmente, denominado Colégio Internacional, constituído dos membros da ERI 
(Equipe Responsável Internacional) e os Responsáveis de todas as Super-Regiões e 
Regiões ligadas diretamente à ERI.

5  Atualizado em 2012 (há 65 anos).
6  Apostolicam Actuositatem
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     II

O IDEAL DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA

O ideal das Equipes de Nossa Senhora, meta proposta aos seus 
membros, acha-se contido na primeira parte do Estatuto7. É a 
sua parte essencial. Tudo o mais são meios, seja o agrupamento 
dos casais em equipes e as normas para o seu aperfeiçoamento, 
seja a mística ou a organização visando a manter sempre vivo o 
dinamismo do Movimento.

O ponto de referência para o equipista será sempre esta pri-
meira parte, a qual se acha condensada logo nas primeiras linhas: 
o Movimento é formado por casais que aspiram levar uma vida 
integralmente cristã.

Aspiram levar uma vida integralmente cristã todos os membros 
de todos os Movimentos de Igreja. O que diferencia as Equipes de 
Nossa Senhora é que se destinam a cristãos casados, decididos a 
adotar os métodos propostos pelo Movimento.

O ideal das Equipes é um ideal de perfeição. A perfeição para 
a qual Cristo nos chama. É um ideal de santidade. O Padre Ca-
ffarel não hesitou em dizê-lo, já na primeira carta a nós escrita, 
em resposta à indagação que lhe era feita sobre o que eram as 
Equipes de Nossa Senhora. Sintetizou numa pequena frase o ideal 
a que visavam: “As Equipes de Nossa Senhora têm por objetivo 
essencial ajudar os casais a tender para a santidade. Nem mais, 

7 O primeiro documento do qual constam as diretrizes do Movimento surgiu em 8 de 
dezembro de 1947 (Festa da Imaculada Conceição) com a denominação de "A Carta 
das Equipes de Nossa Senhora”, a qual foi traduzida aqui no Brasil como o “Estatuto 
das Equipes de Nossa Senhora”. Esta versão original passou por atualizações 
enquanto o Padre Caffarel permaneceu como Conselheiro Espiritual do Movimento. 
Após o seu afastamento, em 1973, a equipe dirigente internacional achou por bem não 
se alterar mais este documento (a última revisão foi em 1972), mantendo-o como havia 
deixado o Padre Caffarel. Surge então, em Setembro de 1976, o documento "O que 
é uma Equipe de Nossa Senhora?", que atualizaria a última versão do Estatuto. Em 
1988 temos uma nova atualização, sendo o documento produzido denominado de "A 
Segunda Inspiração”. Atualmente temos o documento “Guia das Equipes de Nossa 
Senhora", lançado em 2001, o qual contém todos os documentos acima.
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nem menos”. O termo “santidade” assusta. Ofusca, como uma 
luz muito forte. É que temos dela uma ideia distorcida.

“Devemos distinguir entre ser santo e o consequente viver 
como santo” - escreve Fr. Boaventura Kloppenburg – “O ser san-
to é iniciativa e obra exclusiva e totalmente graciosa de Deus 
(‘graça’), sem nenhum mérito prévio de nossa parte; o viver 
como santo será também obra, esforço e concurso nosso. Vivemos 
como santos quando damos a nossa resposta a esta graça” (REB, 
nº 120, p. 829)8.

Em suma, cabe ao cristão conservar, alimentar, desenvolver 
em si a santidade recebida gratuitamente de Deus. Tender para 
a santidade.

Impossível no mundo que nos cerca! É a primeira reação que 
nos assalta. Impossível, sim, se contarmos somente com as nossas 
forças. Não, se nos lembrarmos de que Cristo prometeu estar 
conosco até o fim dos séculos para nos ajudar e que veio habitar 
entre nós para nos ensinar o caminho. E que nos deixou o seu 
Evangelho como regra de vida. Assim, viver como santo é viver o 
Evangelho com toda a sua simplicidade, mas também com toda 
a sua exigência. 

Isto requer esforço continuado e firme, requer perseverança 
e tenacidade, requer determinação viril. A caminhada não se 
fará sem tropeços, cansaços, desânimos. O essencial é sempre 
recomeçar.

O ideal que as Equipes nos apresentam é uma meta. Para ela 
nos decidimos a empreender a marcha, recorrendo ao apoio de 
nossos irmãos de equipe, dando-lhes também o nosso apoio e 
nossa colaboração. O lugar onde nos achamos presentemente 
pode estar mais ou menos afastado do objetivo. “Ninguém está 
demasiado afastado de Cristo quando o quer acolher” (Pe. Carré). 
Ao equipista, o que se pede é querer. Como a todo cristão, a todo 
homem. Querer aqueles treze tópicos9,10,11 da primeira parte do 

8  REB - Revista Eclesiástica Brasileira.
9 Carta das Equipes de Nossa Senhora (Estatuto) – Equipes de Nossa Senhora, edição 

de 1986, p. 1. 
10 No livro “Documentos Básicos” p. 5 encontram-se elencados estes 13 pontos 

mencionados sob o título "Razão de Ser das Equipes de Nossa Senhora".
11 Estatuto das Equipes de Nossa Senhora – 60 anos no Brasil. Super-Região Brasil, p. 6.
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Estatuto, nos quais se desdobra o ideal apontado, cientes de que 
é passo a passo que iremos caminhar, não sem desfalecimentos, 
é certo, mas dispostos a empregar todos os meios, confiados 
na oração e na graça e tendo uma “fé indefectível no poder do 
auxílio fraternal”. 

Ao lermos a primeira parte do Estatuto, poderá acontecer que 
alguns de seus tópicos nos pareçam obscuros. Não é de admirar. 
Nem por isso deixaremos de querer o que nos propõem, como o 
aluno de um curso que aceita de antemão, logo no primeiro dia, 
o esforço que lhe será pedido no decorrer dos anos, firmemente 
disposto a atingir a meta. 

Uma análise daqueles treze tópicos nos levará a verificar que 
passam gradativamente dos objetivos que dizem respeito à vida 
pessoal (1 a 4), para os que se referem à vida conjugal e familiar 
(5 a 7) e, finalmente, aos que se relacionam à vida como membros 
da Igreja e da sociedade (8 a 13). 

vida pessoal (1 a 4) - A união que o casamento realiza não 
suprime a personalidade inerente a cada um dos cônjuges. Cada 
um deles é chamado àquela perfeição que o próprio Cristo nos 
propõe: “Sede perfeitos...” É marido e mulher, individualmente, 
que hão de querer “levar até o fim os compromissos do batis-
mo”, viver na intimidade do Cristo, atentos à sua voz e prontos 
a responder com generosidade.

vida conjugal e familiar (5 a 7) - O casamento realiza a união 
de duas pessoas. A perfeição do casamento será a perfeição dessa 
união. Para atingir este objetivo, marido e mulher hão de querer 
aplicar-se, um e outro, um com o outro, em perfazer a obra co-
mum. O amor conjugal, por si mesmo, já é uma força de união, 
mas requer a colaboração ativa de ambos. Haverá certamente, 
ao longo do caminho, forças contrárias que irão tender a afrouxar 
ou destruir esta união. Mas, por mais fortes que sejam as forças 
inimigas, o amor e a graça virão em auxílio do casal. E o mesmo 
Deus, que abençoou a sua união, há de trabalhar para torná-la 
mais e mais firme e total.

Para isto é preciso querer. Querer que Ele seja “o chefe e 
Senhor do próprio lar”. Querer “fazer do Evangelho o estatuto 
da própria família”, e fazer assim da união conjugal “um louvor 
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a Deus e um testemunho aos homens” da realidade do amor, 
quando fundado no Senhor.

vida na igreja e na sociedade (8 a 13) - O cristão casado tem 
no lar o centro de sua vida. Mas deve ter sempre presentes os 
dois polos de seu dinamismo: um, voltado para o lar para que ele 
assuma toda a sua função de Igreja em miniatura; outro, voltado 
para a sociedade - civil e religiosa - para aí agir como cristão, 
seja participando ativamente da vida da Igreja, seja fazendo 
com que o espírito evangélico penetre os meios e as instituições.

Mas o espírito evangélico só penetrará os meios e as insti-
tuições se os cristãos quiserem. Cristo quis fazer dos cristãos 
os seus colaboradores na obra de evangelização do mundo. 
“Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 13-
14). A obra evangelizadora do mundo só se fará, se os cristãos 
quiserem, com firme determinação, dar a sua colaboração à 
Igreja e à Hierarquia. Cabe a nós, hoje, “querermos ser, por 
toda a parte, os missionários de Cristo, prontos a responder 

aos apelos dos bispos e de seus sacerdotes”. Cabe a nós ser 
fermento na massa, pelo testemunho de uma vida laboriosa e 
digna e “querer fazer de todas as atividades uma colaboração e 
um serviço prestado aos homens”. Cabe a nós, correspondendo à 
confiança manifestada pelo Concílio em relação aos leigos, querer 
participar da missão da Igreja de “levar aos homens a mensagem 
de Cristo, como também penetrar do espírito evangélico as rea-
lidades temporais e aperfeiçoá-las” (AA, 5).

Todos estes aspectos do ideal das Equipes de Nossa Senhora 
merecem reflexão. Levar em conta, porém, que se trata de uma 
meta para a qual queremos caminhar. Ora, “a experiência de 
todos os dias prova-nos o quanto é difícil viver como cristãos num 
mundo pagão”. É por isso que os casais do Movimento “decidiram 
unir-se em equipe”.

É preciso, entretanto, não perder de vista o objetivo a per-
seguir. Para isso torna-se necessária a volta periódica de nossa 
atenção para esta primeira parte do Estatuto, meditando repeti-
damente o seu conteúdo, como o marinheiro que frequentemente 
consulta a bússola, para retificar, se necessário, a rota de sua 
embarcação. Além disso, a visão frequente do fim a atingir evi-
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tará o perigo do farisaísmo, ou seja, o perigo de nos sentirmos 
satisfeitos conosco mesmos. Reconhecer-nos-emos pequenos e 
fracos ante o ideal e seremos levados a dizer como São Paulo: 
“De boa vontade me vangloriei de minhas fraquezas, a fim de 
que repouse em mim o poder de Cristo... Porquanto, quando me 
sinto fraco, é então que sou forte” (2 Cor 12, 9-10).

O Movimento tem plena consciência da magnitude do trabalho 
que lhe cabe levar avante, para dar cumprimento à sua missão 
de ajudar os casais a tender para o ideal apontado. Sentindo ele 
mesmo a limitação de suas forças, voltou-se confiantemente para 
a Virgem Maria, colocando as Equipes de Nossa Senhora sob o 
seu patrocínio, convicto de que “não há melhor guia para levar 
a Deus do que a própria Mãe de Deus”.

Maria Santíssima é a criatura mais perfeita, a mais humana 
dentre todas, já que é a única inteiramente conforme o desígnio 
de Deus ao criar o homem.

Neste ser perfeito, devemos procurar todas as grandes atitudes 
religiosas da alma humana: de Nazaré aos caminhos da Galileia, 
da noite de Natal à noite do Calvário, da manhã da Ascensão à 
de sua própria Assunção, Maria experimentou todas as alegrias e 
provocações humanas e, em cada uma delas, a sua alma soergueu-
se com mais fé e mais amor. Ela nos ensinará a crer e a amar 
como ela mesma o fez.

“O mistério humano de Maria é também um mistério familiar: 
ela foi noiva, esposa, dona de casa e principalmente mãe. De-
vemos encontrar nela todas as ressonâncias espirituais da vida 
familiar. Para isto ela nos ajudará” (Tema de Estudos: O mistério 
de Maria). 

Ela, que plasmou o corpo humano de seu Filho, nos ajude a 
edificar em nós o Cristo. Ela, que abriu a primeira página do Evan-
gelho, nos ensine a vivê-lo com destemor e alegria e a difundi-lo 
ao redor de nós. Ela, que deu Cristo ao mundo, alcance para o 
mundo a sua volta a Cristo.

Ela, a quem as Equipes de Nossa Senhora se consagraram 
confiantes, obtenha para o Movimento a graça de ser fiel à sua 
vocação. 
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III

A MÍSTICA DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA

A palavra “mística”, de acordo com a etimologia, está ligada a 
mistério. Daí, talvez, a dificuldade de compreender e explicar em 
que consiste a mística das Equipes.

“Mística é uma ideia-força, uma ideia-motriz, um leitmotiv que 
inspira, impulsiona e dá força a alguém. É algo em que se acredita 
e em que se aposta tudo. É algo que não se vê, mas que é uma 
realidade”, ouviram provavelmente alguns de vocês, em uma de 
nossas Sessões de Formação. Conservemos esta noção de ideia-força, 
ideia-motriz, capaz de impulsionar e animar.

Uma equipe - tomando-se aqui “equipe” em amplo sentido - 
reúne as capacidades de várias pessoas para a obtenção de um 
determinado fim. Pode ter uma finalidade de ação, um objetivo 
de estudo, um fim espiritual. Assim, uma equipe de futebol luta 
para a conquista de um título; uma equipe de engenheiros planeja 
a construção de uma ponte; uma Equipe de Nossa Senhora visa a 
fazer de seus membros cristãos autênticos.

Uma Equipe de Nossa Senhora situa-se, portanto, num plano mais 
elevado. Nela se procura mais do que o trabalho em comum, mas 
sim a união de corações e de almas, uma fé comum, um exercício 
do auxílio mútuo material e espiritual.

A equipe é uma pequena comunidade. Rege-se por normas 
determinadas para levar os seus membros a honrarem a Deus e 
ajudá-los na prática da vida religiosa, com o fim de ordenarem a 
própria vida, segundo os princípios do cristianismo (cf. Declaração 
sobre a Liberdade Religiosa (Dignitatis Humanae, 4). Nela se procura 
realizar uma comum-união no plano do ser e não apenas no plano do 
fazer. A razão de ser de uma comunidade é o desabrochar de seus 
membros, o seu crescimento. É o que a equipe procura realizar: os 
seus componentes unem os seus esforços para “tender à perfeição 
cristã no quadro de sua vida conjugal e familiar” (João XXIII, discurso 
de 1959).
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A Igreja é a grande comunidade do Povo de Deus. Aos domingos, 
uma parte desta comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia: 
é a comunidade paroquial. Durante a semana uns poucos fiéis se 
reúnem ao redor do altar com a mesma finalidade. É ainda a Igreja 
que se acha ali presente, naquela pequena comunidade.

No entardecer de um dia previamente marcado, vários casais 
se reúnem em casa de um deles, juntamente com o ministro de 
Cristo, o Conselheiro Espiritual. Reúnem-se com uma finalidade bem 
determinada: numa íntima união de almas e corações, para elevar 
ao Senhor as suas preces, ouvir a Sua Palavra, responder-lhe pela 
oração pessoal, pôr em comum os esforços realizados durante o 
mês, contar aos irmãos o que, com a ajuda de Deus, puderam fazer 
para colaborar na construção do mundo dos homens e, finalmente, 
procurar, através do tema estudado durante o mês, conhecer melhor 
a vontade de Deus sobre eles.

É, pois, uma pequena comunidade de fé que se acha ali reunida. 
Comunidade de fé que crê na Palavra de Cristo contida no Evangelho 
e que, por isso, crê na realidade daquela promessa: “onde dois ou 
três estiverem reunidos em Meu nome, Eu estarei no meio deles”. 
Crê na presença de Cristo ali, no meio deles, e é na sua presença 
que abrem uns aos outros os seus corações e a sua alma ao Senhor. 
Crê que o Cristo ali presente assume a pequena comunidade, 
transformando aquele grupo de humano em sobrenatural, 
revestindo-o de uma vida nova, a Sua própria vida. Já não é mais 
apenas um agrupamento humano-social, é uma pequena Ecclesia. 
A Ecclesia, vale dizer, a Equipe, é basicamente uma comunidade de 
fé: fé na presença de Cristo.

Sem dúvida, para que aquela promessa de Cristo se realize, é 
preciso que sejam preenchidas duas condições: “O Evangelho não 
diz ‘Quando dois ou três estiverem reunidos’ mas sim, ‘quando 
estiverem reunidos em meu nome, Eu estarei no meio deles’. Por 
outras palavras, se quiserem que se verifique a minha promessa, 
não basta que estejam reunidos por um motivo qualquer, por melhor 
que seja, é preciso que se encontrem por amor a mim, para me 
procurar. A segunda condição é a palavra reunidos. Efetivamente, 
podemos nos encontrar sem estarmos unidos, reunidos. E o que faz 
com que esta reunião seja em nome de Cristo? É o pôr em comum 
entre dois ou mais filhos de Deus, daquilo que têm de melhor: o seu 
conhecimento e o seu amor pelo Senhor. De outro modo eles ficam 
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simplesmente justapostos, mas não unidos”(Pe. Caffarel, As ENS ao 
serviço do Mandamento Novo). 

Aquela pequena equipe, a nossa equipe, ganha assim, à luz da 
fé, dimensão completamente nova e imensa. O Cristo comunitário 
se faz presente ao grupo e é na sua companhia, sob a sua inspiração 
que se irá desenrolar a reunião.

Eis, assim, a mística das Equipes de Nossa Senhora: a mística do 
Cristo comunitário, assumindo a nossa reunião.

A reunião termina. Os casais se dispersam. Deixou a comunidade 
de existir? Não. O que faz a comunidade não é a reunião física das 
pessoas. Quando os frades de um convento de capuchinhos, por 
exemplo, se dispersam para atender às suas várias atribuições, nem 
por isso deixou a comunidade de existir. O que faz a comunidade 
é a comum-união, a comunhão dos corações e dos espíritos, a 
comunhão de ideal, a aceitação de uma regra comum. Numa equipe 
a comunidade continuará viva, se continuarem a viver as condições 
que a realizam.

Ora, a vivência da comunhão de corações e de espíritos requer 
uma única condição: a vivência do Mandamento Novo: “Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos amei; nisto conhecerão que sois os meus 
discípulos”. Este amor de uns para com os outros se concretiza na 
vivência do espírito de cooperação e auxílio mútuo, tanto no plano 
espiritual como no material. E também no plano da equipe, pela 
prática do “jogo de equipe”, isto é, o cumprimento leal e sincero 
das normas propostas pelo Movimento.

Vimos para as equipes, não para enriquecer o nosso espírito, 
mas para abrir a nossa alma, dar tanto quanto pudermos e receber 
o que os outros nos puderem dar. 

Esta disposição de dar, não tanto do seu, mas de si, este 
reconhecer o quanto somos pobres diante da tarefa a cumprir                                                         
e dispostos a receber com humildade aquilo de que precisamos 
- eis outra força motriz que alimenta a fraternidade dentro da 
Equipe, dentro do Movimento. O espírito de cooperação e auxílio 
mútuo, a vivência destas manifestações de amor de uns para com 
os outros, a vivência, em suma, do Mandamento Novo, eis mais  
um aspecto da mística das Equipes de Nossa Senhora.

A fé na presença do Cristo comunitário assumindo a nossa equipe, 
a fé no poder do auxílio mútuo fraternal manifestando-se na vivência 
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do espírito de cooperação e auxílio mútuo, eis no seu conjunto a 
ideia-força, a ideia-motriz, a mística das Equipes de Nossa Senhora, 
capaz de impulsionar para grandes realizações. 

As Equipes de Nossa Senhora ambicionam ser escolas de 
vida cristã. Vida esta caracterizada pela vivência com Cristo e 
exteriorizada pela vivência do Mandamento Novo. Mas, para ser 
autêntica, esta vivência não pode limitar o seu exercício ao círculo 
estreito do lar ou da equipe, mas, sim, ser um treino para que seja 
também vivido no meio em que se desenvolvem as nossas atividades. 
“Ensinar esposos a melhor se amarem, diz o Padre Caffarel, ensinar 
casais a se entreajudarem... é iniciá-los ao amor de todos os homens, 
mesmo dos inimigos”.

“Nisto conhecerão que sois os meus discípulos”, disse Jesus. 
Então, esta vivência habitual da caridade no lar, na equipe, no 
trabalho, na sociedade, tornar-se-á testemunho, a primeira, a mais 
simples e fácil, a mais incisiva forma de apostolado, da qual ninguém 
se pode eximir, à qual ninguém é indiferente. 
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IV

OS SEUS MÉTODOS

O grande método das Equipes de Nossa Senhora é... a equipe. 
O fato de ser a equipe constituída de um número limitado de 

casais - 4 a 712 - permite um melhor conhecimento mútuo e maior 
entrosamento de seus membros, concentração do esforço mais 
eficiente, adaptação do trabalho às características humanas e 
espirituais de cada um. Permite o desenvolvimento de uma frater-
nidade cristã mais rica e profunda e, assim, a vivência mais efetiva 
da comunidade.

Variando o temperamento, a personalidade dos membros da equi-
pe, é normal que cada uma tenha a sua própria fisionomia, um modo 
próprio de agir e reagir, embora respeitando fielmente as regras do 
jogo. Qualquer que seja, porém, esta fisionomia, toda equipe tem 
em comum com as demais um certo estilo de vida comunitária que 
decorre da identidade de métodos adotados, cujos componentes 
vamos procurar analisar.

espírito de equipe - O que caracteriza antes de tudo uma equi-
pe é a determinação dos casais de se ajudarem uns aos outros na 
caminhada que empreendem juntos.

Padre Caffarel costuma comparar as equipes a um grupo de 
alpinistas. Todo o grupo decidiu fazer junto a escalada de um pico. 
Cada um de seus componentes sabe que pode contar com a colabo-
ração dos demais no esforço conjunto. Não se concebe que, no meio 
do caminho, deixem para trás um companheiro que está cansado. 
Abandoná-lo seria talvez perdê-lo e, de qualquer forma, seria trair 
o compromisso tácito do grupo.

Na equipe, também, nos comprometemos a subir juntos. Haverá 
dias em que um ou outro estará cansado, desanimado. É então que 
precisará ainda mais do apoio de seus companheiros. Porquanto, 
no ponto de partida, está implícita a mesma norma do alpinista:

12 Atualmente, segundo o Guia das Equipes de Nossa Senhora, a equipe deve ser 
constituída de 5 (cinco) a 7 (sete) casais.
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“Quando eu adormecer, acorde-me; quando estiver cansado, 
sustente-me; quando eu cair, levante-me!”.

A base da vida de equipe é a caridade fraterna. É em nome 
dela que não se deixará para trás aquele que está cansado. 
É em nome da caridade que não se abandonará aquele outro 
que ficou entorpecido e relutante no esforço. Deixar ador-
mecer um companheiro no meio do caminho é abandoná-lo.

Coparticipação - A amizade tende naturalmente à comunicação. 
Entre amigos é normal que uns confiem aos outros as suas alegrias, 
tristezas, problemas. Na equipe, a amizade é mais do que esta 
afinidade natural. É fraternidade, é amor mútuo, é disposição de 
unir esforços para a realização humana e cristã de cada um, cada 
um sentindo-se solidário com o crescimento dos demais. É também 
disposição de carregar os fardos uns dos outros: “Carregai os fardos 
uns dos outros", nos diz S. Paulo, "e desta maneira cumprireis a lei 
de Cristo” (Gl 6,2). Fardos materiais e espirituais. É ainda partilhar 
das alegrias e pesares de cada um; de seus sucessos e fracassos, de 
suas dificuldades, angústias, sofrimentos, preocupações familiares 
e profissionais, que tantas vezes tendem a levar ao abatimento e 
ao desânimo.

A coparticipação consiste justamente em pôr em comum todos 
estes aspectos da vida, todos estes estados de alma. Requer, en-
tretanto, o preenchimento de várias condições.

Requer, antes de tudo, que seja encarada com a seriedade que 
evidentemente comporta. Requer não só um conhecimento mútuo 
já realizado, mas principalmente que o exercício da caridade evan-
gélica tenha disposto os corações a uma real abertura. Requer hu-
mildade: a humildade de nos mostrarmos na equipe tal qual somos, 
despidos da máscara que, tantas vezes, nos habituamos a carregar lá 
fora. Requer clima de confiança, de reserva, de absoluta discrição; 
a observância - será preciso dizê-lo? - de uma espécie de “segredo 
profissional” que nunca pode ser violado. Há, bem entendido - lemos 
no Estatuto - um domínio mais íntimo que seria errado divulgar, sob 
o pretexto de amizade. E há também o cuidado que devemos ter em 
não envolver a pessoa de terceiros, nas confidências que fazemos.

Ao examinar juntos os problemas apresentados, devemos fazê-lo 
com a atenção e profundidade que merecem. Não cabem, evidente-
mente, as soluções simplistas. Quem apresenta as suas dificuldades, 
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espera que o ajudemos a descobrir as exigências evangélicas, as 
atitudes cristãs a tomar, ou a discernir as próprias responsabilidades. 
Não se trata de dar uma solução qualquer, mas a solução cristã. 
Isto por vezes requer, por parte dos casais, uma grande exigência: 
a verdadeira caridade consiste, não em desculpar uma atitude, 
mas em apontar a verdade e a justiça que o nosso irmão, na sua 
perplexidade, tem dificuldade em encontrar. Lembremo-nos de 
que é preciso por vezes muita humildade para pedir um conselho 
e, talvez, mais ainda para ouvir um conselho, o que não quer dizer, 
necessariamente, adotá-lo.

Jogo franco - A vivência desta abertura dos corações requer 
evidentemente absoluta lealdade de cada um, a prática fiel daquela 
norma evangélica: “seja o teu sim, sim; o teu não, não”. Jogo franco 
dentro da equipe. Jogo franco, também, em relação ao Movimento. 
Ao entrar na equipe, os casais vêm procurar o apoio do Movimento. 
Ao mesmo tempo, o Movimento assume o compromisso de lhes dar 
este apoio e oferece os meios para que seja efetivo. Aceitos os 
meios oferecidos - após feita a sua experiência - é simples questão 
de lealdade o esforço franco para lhes serem fiéis.

a reunião de equipe - É na reunião de equipe que os casais 
vivem em profundidade a sua comunidade de fé. Não deve ser 
um simples encontro de amigos como qualquer outro. Só atinge 
as suas finalidades, se for verdadeiramente uma pequena assem-
bleia cristã, uma pequena Ecclesia, onde o Cristo está presente. 
Mas, para que isto se verifique, vários pontos devem ser levados 
em conta. O Padre Caffarel assim os enumera, numa de suas  
Conferências:

1.  Fé na presença do Cristo comunitário no meio de nós. Já falamos 
a este respeito ao nos referirmos à mística das Equipes. “Será 
feito na medida de tua fé”, nos diz o Senhor.

2.  Ruptura. Deus está sempre à nossa espera. Mas na reunião de 
equipe Ele nos chama, nos convoca para um encontro com o seu 
Filho. Romper, portanto, com tudo o que nos prende, cuidados 
e preocupações, para termos a alma inteiramente disponível. 

3. Reunião em nome de Cristo. Se formos à reunião atraídos mais 
pela amizade que nos prende aos nossos coequipistas, estaremos 
desvirtuando a finalidade do encontro. Cuidado, portanto, com a 
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“tentação da amizade” que, nas equipes antigas principalmente, 
pode fazer esquecer o objetivo primeiro da reunião.

4.  Vivência do Mandamento Novo. Vivência da amizade fraterna 
que nos leva a dar de nós mesmos em benefício de nossos irmãos. 
A refeição em comum é um dos meios para refazer, reforçar a 
fraternidade cristã após um mês de dispersão. Deve ser simples 
e despretensiosa como o é a verdadeira fraternidade. Durante 
a reunião, serão inúmeras as ocasiões de exercitar a caridade.

5.  Ouvir a Palavra de Deus. Prestar ouvidos à palavra de Cristo 
presente e que nos fala através do sacerdote que é o Ministro da 
Palavra, através dos textos sagrados, através de nossos irmãos, 
principalmente na oração. O sacerdote, que tem a prerrogativa 
de nos dar o Corpo Eucarístico de Cristo, também nos dá a Palavra 
de Cristo, que é outra maneira de nos dar a vida de Cristo. Ouvir 
não somente com os ouvidos, mas com o coração, para que a 
Palavra atue em nosso íntimo, “como a chuva fina que penetra 
a terra e fecunda a semente nela lançada”. 

6.  Responder à Palavra, através da oração (intenções, oração pes-
soal, oração litúrgica). Oração que brote de nosso interior e não 
seja apenas murmurar de lábios. É o momento de abrirmos a nossa 
alma a Cristo e a nossos irmãos, é o momento dos propósitos, 
visto que o efeito da Palavra em nós deve ser um despertar para 
melhoramentos.

7.  Em união com a Igreja. O que nos leva à pequena ecclesia, que 
é a equipe, é o desejo de sermos melhores filhos da Igreja, da 
grande Ecclesia. Separados dela, seríamos apenas uma seita, 
um membro separado do Corpo e no qual não circularia a vida. 
A equipe não esgota nem as prerrogativas que recebemos no 
batismo, nem as responsabilidades que nos cabem dentro do 
Povo de Deus. Ela deve facilitar a nossa união com a Igreja, 
ser o lugar de reabastecimento espiritual, onde os casais vão 
haurir forças para exercer o seu papel de membros do Corpo 
Místico. Na reunião, esta união se realiza pela intenção que 
nos congrega; pela presença do Conselheiro Espiritual, que 
está junto de nós na qualidade de ministro da Igreja; pela 
oração litúrgica, sempre escolhida dentre as riquezas da Igreja 
e que tem por objetivo unir-nos à grande oração da Igreja.
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Não esgotamos aqui os “métodos” das Equipes de Nossa Senho-
ra. Caberia falar ainda dos meios de aperfeiçoamento13, que são o 
método proposto para alcançar os fins almejados, e da estrutura 
do Movimento, método que permite a circulação de vida dentro de 
todo o organismo. Deles trataremos em outros capítulos. 

13 Atualmente são os Pontos Concretos de Esforço. Inicialmente, como consta do 
Estatuto, havia as Obrigações de cada casal. Não eram obrigações impostas pelo 
Movimento, mas sim pontos específicos que os casais se "obrigavam" para seu próprio 
bem e crescimento. 
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    V

O SACERDOTE NA EQUIPE

Cada equipe deve contar com o concurso de um sacerdote. Lemos 
no Estatuto que todos os planos de trabalho não podem substituir a 
contribuição doutrinária e espiritual do sacerdote”.

Uma equipe é formada por casais que querem levar a sério o seu 
título de cristãos. Querem por isso empregar os seus esforços no sentido 
de seu aprofundamento espiritual. Conhecendo a limitação de suas 
forças, resolvem unir-se em equipe e adotar, depois de conhecê-los, os 
métodos das Equipes de Nossa Senhora. E pedem a um sacerdote que 
venha ajudá-los nessa caminhada: Os casais trazendo a sua experiência 
de vida conjugal e familiar, que ambicionam pautar pelo Evangelho, e 
o sacerdote trazendo o conhecimento da doutrina e a experiência de 
uma vida inteiramente dedicada a Deus e aos homens.

Poucos são os cristãos que gozam do privilégio de poderem contar 
com a colaboração permanente de um homem de Deus que, no con-
vívio da equipe vai, pouco a pouco, conhecendo os casais na sua vida 
cotidiana, nas suas alegrias e lutas, nos seus progressos e dificuldades, 
nas suas adesões e resistências à graça.

Por outro lado, poucas são as ocasiões em que o sacerdote tem 
de poder exercer em profundidade, como na equipe, a sua missão de 
instruir, apaziguar, estimular, corrigir, converter cada vez mais para 
Deus, enriquecer, impelir para a frente no caminho da perfeição. O que 
um vigário dificilmente pode esboçar na sua paróquia, o Conselheiro 
Espiritual pode consegui-lo na sua equipe: fazer de um grupo de cristãos 
uma verdadeira comunidade de fé, de culto, de serviço.

A este privilégio de que gozam os casais da equipe, deve corres-
ponder um duplo sentimento de gratidão: gratidão para com Deus 
que lhes coloca à disposição um de seus ministros; gratidão para com 
o Conselheiro Espiritual que a eles dedica uma parcela ponderável de 
seu tempo e de sua ação sacerdotal.

A este respeito, é certo que poderá parecer um contrasenso 
ocupar o tempo e a ação de um sacerdote para apenas meia dúzia 
de casais. Só não o será se os casais corresponderem através de seu 
esforço à dedicação de seu Conselheiro Espiritual; se cada casal 
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procurar fazer de seu lar um lar cristão, capaz depois de multiplicar- 
se em novas células; se cada um deles se conscientizar da missão 
que lhe cabe na Igreja e na sociedade. Então, a ação do sacerdote, 
embora exercida apenas sobre alguns, se estenderá sobre muitos.

A boa marcha de uma equipe depende preponderantemente da 
dupla atividade desenvolvida pelo Conselheiro Espiritual e pelo Casal 
Responsável. Deve haver entre eles um perfeito entrosamento. Do 
Responsável “depende que a equipe seja uma vitória da caridade 
evangélica e que cada casal nela encontre o auxílio de que tem neces-
sidade”, ao mesmo tempo em que promove o entrosamento da equipe 
com a vida do Movimento. Ao sacerdote compete fazer da equipe uma 
verdadeira comunidade cristã, uma célula da Igreja. Cabe a ele, como 
disse Paulo VI no seu discurso às equipes, “ser junto aos casais, no seu 
avanço para a santidade, testemunha atuante do amor do Senhor na 
Igreja”, ajudando-os “dia a dia, a ‘marchar na luz’, a pensar retamente, 
isto é, a apreciar a sua conduta na verdade; a querer o que se deve 
querer, isto é, a orientar, como homens responsáveis, a sua vontade 
para o bem; a agir com retidão, isto é, a pôr progressivamente a sua 
vida, através das alternativas da existência, em harmonia com este 
ideal do casamento cristão que eles perseguem generosamente”. 

Uma Equipe de Nossa Senhora quer ser, para os casais que a inte-
gram, uma escola de vida cristã. Essa escola tem os seus métodos, o 
seu programa, a sua disciplina. Nela se procura levar os casais a viver 
uma determinada espiritualidade. Métodos e espiritualidade que me-
receram implicitamente o apoio e o estímulo de João XXIII e Paulo VI.

Por ocasião de sua adesão definitiva ao Movimento, é pedido aos casais 
que se comprometam a utilizar com lealdade os métodos e meios das 
Equipes e procurar viver a sua espiritualidade e assim caminhar para o 
ideal cristão do casamento. É óbvio que cabe ao Conselheiro Espiritual 
conhecer esses métodos, meios e espiritualidade, acreditar na sua va-
lidade e neles confiar, sem o que não poderá auxiliar os casais a deles 
se utilizarem. Evidentemente, tal atitude é condição essencial para 
que possa exercer a missão que o Movimento e os casais dele esperam. 

São vários os momentos da reunião de equipe em que o Conselheiro 
Espiritual pode especialmente ajudar os casais pela sua ação sacerdotal. 

Na Refeição, durante a qual os casais geralmente conversam à 
vontade, há oportunidade para o Conselheiro Espiritual conhecer o 
temperamento dos membros da equipe, as suas reações espontâne-
as, a diversidade dos pontos de vista. Oportunidade, portanto, para 
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orientar, corrigir, apaziguar, manter o espírito de caridade cristã e, 
particularmente, dar o ponto de vista da Igreja ante os problemas que 
se apresentam, elevando sempre o nível da conversação. 

Na Oração, tem o Conselheiro Espiritual a ocasião de cumprir a sua 
grande função sacerdotal de ministro da Palavra e de mediador entre 
Deus e os homens, seja conduzindo as orações ou ajudando os casais 
a abrirem os seus corações na oração espontânea, seja condensando 
nas suas, as intenções e as preces dos equipistas, dando-lhes altura e 
abrindo os horizontes às dimensões da Igreja e do mundo. 

Na Partilha sobre os meios de aperfeiçoamento cabe-lhe acentuar 
o seu valor como fator de progresso espiritual, particularmente a Re-
gra de Vida. É frequente, nas equipes, a tendência dos casais em se 
desculparem uns aos outros a respeito das falhas apresentadas. Nessas 
ocasiões a firmeza e exigência do Conselheiro Espiritual evitará o de-
clínio individual, mas também o declínio da própria equipe. 

Na Coparticipação, ajudando os casais a superarem a tendência para 
o relato de fatos banais e voltarem a atenção para acontecimentos 
verdadeiramente relevantes de suas vidas, auxiliando-os a descobrirem 
eles mesmos as exigências da vida cristã de cada um. 

Na Troca de Ideias sobre o Tema de Estudos, o Conselheiro Espiri-
tual aguardará o momento oportuno para intervir, a fim de esclarecer 
ou retificar pontos de vista ou de doutrina, elevar os debates, evitar que 
fiquem num plano puramente intelectual, mas levem os casais a inserir 
os conhecimentos adquiridos na própria vida, de modo a transformá-la 
pouco a pouco em inteira conformidade com as exigências evangélicas.

Os equipistas são adultos que têm na equipe a oportunidade de 
exercitar-se na aquisição de um cristianismo também adulto, procu-
rando eles mesmos as soluções para os problemas que se apresentam. 
Lemos num dos documentos do Concílio: “Para promover tal maturida-
de, os presbíteros hão de auxiliar os fiéis, capacitando-os a descobrir, 
nos acontecimentos de maior ou menor monta, o que exigem os fatos, 
qual a vontade de Deus” (Presbyterorum Ordinis, 6). 

Os equipistas são adultos, sim, mas guardam da infância a aversão 
ao esforço... Espera-se do Conselheiro Espiritual que seja exigente, 
de acordo, aliás, com as palavras do mesmo documento conciliar: 
“Hão de tratar a todos não segundo o agrado dos homens, mas às 
exigências da doutrina e vida cristã, ensinando-os e admoestando-
os como a filhos, os mais caros, segundo as palavras do Apóstolo: 
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‘Insiste de forma oportuna e inoportuna, refuta, ameaça, exorta 
com paciência inesgotável e preocupação de instruir’” (2 Tm 4, 2).

É interessante notar como neste mesmo documento o Concílio 
sugere, pouco adiante, que “os esposos e pais deveriam reunir-se em 
grupos de amizade, para se auxiliarem mutuamente e agirem com mais 
facilidade e profundeza como cristãos, nesta vida, tantas vezes peno-
sa”. É preciso levar os casais a se convencerem de que o “progresso na 
graça, como o progresso natural, tem por condição humana o esforço”.

Muito se pode esperar da ação coordenada e bem balanceada do 
Conselheiro Espiritual e do Casal Responsável, para o crescimento da 
equipe. Para isto contribui também a amizade que se estabelece entre 
os casais e o sacerdote. Amizade esta que não deve, no entanto, levar 
os equipistas a esquecerem a dignidade do sacerdote. Tenham sempre 
presente que ele é um ministro do Senhor, mediador entre Deus e os 
homens. O sacramento da Ordem fez dele um representante de Cristo. 
“Ele é, em meio dos homens, a presença de Jesus Cristo. Ele se situa 
como o Cristo, por causa de Cristo, com Cristo, entre Deus e nós” (Pe. 
Carré, Le vrai visage du prête - “O verdadeiro rosto do padre”).

É preciso que os casais tenham também presente que o fato de 
terem consigo, amiúde, esta presença sacerdotal, representa uma 
graça insígne de Deus. Ouvem-se por vezes comentários depreciativos 
sobre a atuação do Conselheiro Espiritual na equipe. Caberia, isto sim, 
um exame de consciência dos casais, para verificar se lhe têm dado o 
devido valor, pedindo o seu conselho, procurando compreender as suas 
intervenções que talvez desagradem por tocarem em pontos nevrálgicos 
da equipe e, sobretudo, fazendo frutificar o seu trabalho pelo esforço 
de aperfeiçoamento desenvolvido e pelo engajamento apostólico.

Releiam, a este respeito, o editorial do Padre Caffarel14, sob o título 
“O último padre”, do qual destacamos o seguinte trecho: “Se o padre 
encontrar em vocês colaboradores que sejam testemunhas nos meios 
onde ele não pode entrar e lhe preparam assim o caminho, prolongando, 
multiplicando, de certa maneira o seu sacerdócio, então não tenham 
receio: a sua presença entre vocês é legítima. Se têm a preocupação 
de conseguir maior campo de ação para o seu sacerdócio, se lhe pre-
param encontros com os que duvidam, os que procuram, vocês não são 
avaros nem “maus ricos”. Mas... antes de tirar uma conclusão, façam 
um sério exame de consciência”. 

14  Pela sua relevância, reproduzimos este Editorial como Anexo 1.
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     VI

OS MEIOS DE APERFEIÇOAMENTO15

Na vida profana, qualquer profissional que não queira 
permanecer na mediocridade e na rotina, procura aprofundar os 
seus conhecimentos, aperfeiçoar as suas técnicas, atualizar-se, 
realizar-se, em suma, dentro de sua profissão. Evidentemente, este 
aprofundamento requer esforço continuado e paciente. 

No campo espiritual, o mesmo se pode verificar. São muitos 
os cristãos que se deixam ficar na rotina e na mediocridade, 
contentando-se com as noções adquiridas na infância, sem 
suspeitarem sequer dos amplos horizontes que se abrem àqueles que 
se dedicam ao aprofundamento de seus conhecimentos religiosos e 
se esforçam em viver mais conscientemente o Evangelho. Cria-se 
então um desnível flagrante entre a vida profana e a vida de filhos de 
Deus. Adultos na vida profana, permanecem infantis como cristãos.

As Equipes de Nossa Senhora aspiram a fazer de seus membros 
cristãos adultos. E para isso põem à sua disposição os meios 
de aperfeiçoamento que, conscienciosamente adotados e fielmente 
vividos, lhes permitem uma progressão gradativa na vivência cristã 
e os habilitam a dar constantemente o passo à frente em direção 
a Deus. Visam eles mais do que o enriquecimento intelectual, ao 
aprofundamento interior. São ao mesmo tempo utensílios de trabalho 
e armas de defesa.

Todos eles têm a sua razão de ser e pode-se mesmo afirmar que 
são indispensáveis para a vida normal do cristão casado. Não foram 
propostos arbitrariamente pelo Movimento, mas são o fruto de uma 
longa experiência que se estendeu pelos nove anos que separam a 
fundação do Movimento em 1938 e a adoção do Estatuto em 1947. 
Em meio desta experiência situa-se a segunda guerra mundial 
que eclodiu, quando as primeiras equipes ensaiavam os primeiros 
passos. Foi, portanto, em meio às angústias, sofrimentos, privações 
e provações, lutos e detenções em campos de concentração, 

15 Atualmente denominados PONTOS CONCRETOS DE ESFORÇO. Um material 
explicativo sobre a mudança de nomenclatura pode ser obtido junto ao Secretariado 
Nacional.
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decorrentes de uma ocupação militar, na escola do sofrimento, em 
suma, que se foram coordenando as grandes linhas das Equipes de 
Nossa Senhora e, assim também, os meios de aperfeiçoamento e as 
grandes normas da fraternidade cristã, da cooperação e do auxílio 
mútuo.

A análise que vamos fazer de alguns meios de aperfeiçoamento, 
visa apenas a focalizar os fundamentos que os inspiraram.

O estudo do tema16, que deve ser feito por marido e mulher 
juntos, permite, nos dias atabalhoados em que geralmente vivemos, 
a possibilidade de um diálogo espiritual entre os cônjuges e, assim, 
um crescimento conjunto e harmônico no conhecimento de Deus e 
uma procura coordenada de sua vontade sobre o casal e sobre o lar. 

A construção deste lar é, sem dúvida, para o cristão casado, 
a missão primeira que lhe foi delegada por Deus e para a qual 
marido e mulher devem associar continuamente os seus esforços. 
Ora, o encontro mensal do casal, ou seja, o Dever de Sentar-se, é 
o grande momento para rever a dois a obra mestra de sua vida. O 
momento de coordenar os pontos de vista, de harmonizar planos e 
decisões. O momento, em particular, de se colocarem sob as vistas 
de Deus, a fim de lhe pedirem luzes que os orientem, forças para 
enfrentarem as dificuldades, graças para poderem arcar com as 
responsabilidades todas inerentes às suas graves funções de pais. 
Eventualmente, será também o momento propício para dirimir 
divergências, apaziguar mágoas e ressentimentos, recorrendo a 
Deus para que a caridade conjugal se sobreponha ao egoísmo, 
que quase sempre está na base dos desentendimentos ou dificulta 
as reconciliações. O Dever de Sentar-se é, assim, o momento 
insubstituível de consolidar o amor e de estreitar o “nós” conjugal. 

O lar que se vai assim construindo, sob o olhar de Deus, é “a menor, 
mas também a mais fundamental célula do organismo eclesial” (Paulo 
VI: Discurso às ENS.). Quando habitado por aquela “comunhão íntima, 
forte e rica da caridade conjugal” que se assenta no amor de Deus, 
vê-se transformado numa pequena “igreja doméstica”, que deve ao 
Senhor um culto de amor, de que a Oração Familiar17 é a principal 
manifestação. É ela o elemento básico de toda uma liturgia familiar 
que valoriza todos os grandes momentos da vida do lar. 

16  Pela sua relevância, o Tema de Estudo ou Reflexão é um dos cinco pontos imutáveis 
da Reunião de Equipe.

17  Ao lado da Oração Familiar destaque deve ser dado à Oração Conjugal.
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Acabamos de enumerar apenas alguns dos meios de 
aperfeiçoamento que as Equipes de Nossa Senhora nos propõem. 
Apenas nos detivemos sobre aqueles que se acham diretamente 
ligados à vida conjugal e familiar. Há ainda os que se prendem à 
nossa vida pessoal - Regra de Vida, Retiro... - ou destinados a nos 
entrosar mais a fundo na vida fraterna do Movimento - oração das 
Equipes, leitura da Carta Mensal, contribuição, acolhida fraterna 
de nossos irmãos de equipe... .18 

Propostos aos casais que decidem cerrar fileiras para procurar 
viver um cristianismo mais autêntico, os meios de aperfeiçoamento 
não são adotados englobadamente, mas vão sendo experimentados 
uns após outros19. Requerem, uns mais, outros menos, o esforço 
daqueles que os aceitam. E o Movimento pede que tal experiência 
seja feita com toda a seriedade. E pede também que, após esta 
experiência, os casais assumam livremente a obrigação de cumpri-los 
dali por diante. Aceitá-los, considerando-os como mera formalidade 
para ingressar ou permanecer na equipe, seria atitude incompatível 
com a lealdade que se pede dos equipistas. Não procurar fazer o 
esforço para cumpri-los seria solapar a possibilidade de progresso 
individual e comprometeria o progresso da equipe. Recusar uma ou 
outra das normas propostas sem antes experimentá-la, seria atitude 
infantil, como a daquelas crianças que recusam um prato novo, sem 
mesmo lhe conhecer o sabor. 

Mas, dirão alguns, os meios de aperfeiçoamento são propostos 
ou impostos? São propostos aos casais por ocasião de seu ingresso 
no Movimento. A homens e mulheres casados e, portanto, adultos 
e livres. Os casais é que fazem deles obrigações de homens livres, 
depois de conhecerem a sua razão de ser: ajudá-los a progredir na 
vida de união com Deus e na vida profana. 

Mais do que em outras épocas, talvez, esta submissão a uma regra 
provoca, no homem de hoje, uma repulsa instintiva, uma espécie 
de alergia. Basta, porém, um pouco de reflexão para se convencer 
de que nada se constrói sem disciplina. Mas, em se tratando das 
Equipes, isto é, de uma comunidade de cristãos, o problema deve 
ser encarado também pelo lado da fé. 

18 Com exceção do "Dever de Sentar-se", "Regra de Vida"e "Retiro", os outros "meios", 
não são denominados, hoje, Pontos Concretos de Esforço, no entanto continuam sendo 
adotados em vista do crescimento espiritual do casal. 

19  Durante o período de Pilotagem.
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A nossa adesão às Equipes de Nossa Senhora é mais do que uma 
adesão a uma instituição humana e de outra natureza. É, sim, adesão
a um Movimento de Igreja, para o exercício de atividades de ordem 
espiritual, de ordem religiosa, que nos religam a Deus.

Encaradas assim com o olhar da fé, as Equipes de Nossa Senhora 
são também um Movimento que merece fé, seja pelo seu conteúdo, 
seja pelo apoio, incentivo e reconhecimento que mereceu da mais 
alta autoridade da Igreja, o que lhe confere inegável autenticidade. 
Além disso, a sua história e evolução tornam o Movimento credor 
de confiança incontestável. 

Mas, dizíamos de início, os “meios de aperfeiçoamento são, não 
somente utensílios de trabalho, mas também armas de defesa”. 
Armas de defesa contra a nossa inconstância, contra a tentação de 
desânimo, contra a nossa preguiça. A realidade cotidiana nos mostra 
o quanto somos fracos ante a menor dificuldade ou sofrimento... 
esmagados pelos nossos fracassos... magoados ante simples falta 
de atenção... Envolvidos pela agitação, pelo barulho, fatigados 
em certas horas pelo peso do dia, abatidos pela doença e, mais 
frequentemente ainda, pelo amolecimento da vontade, que nos leva 
a recuar ante o esforço, caímos facilmente na tentação da inércia.

A fidelidade a obrigações, livremente assumidas, será então 
um apoio e um estímulo, nas horas de cansaço ou depressão. E 
o cumprimento das obrigações, talvez menos perfeito em tais 
condições, terá aos olhos de Deus, a acrescentar-lhe o valor 
intrínseco, o merecimento do sacrifício, maior ou menor que lhe 
fica inerente. 
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       VII

A SUA INSERÇÃO NA IGREJA

As Equipes de Nossa Senhora acham-se fortemente inseridas 
na Igreja. Basta, para evidenciá-lo, a constatação de seu 
reconhecimento pelos dois últimos Papas, João XXIII e Paulo VI. 

Com efeito, em audiência concedida às Equipes em junho de 
1965, Paulo VI pronunciou as seguintes palavras: “Os encorajamentos 
que o nosso saudoso predecessor João XXIII prodigalizou ao vosso 
Movimento, nós os ratificamos de todo coração, juntando a eles 
também os nossos... Atraí outros casais ao vosso nobre ideal. Dizei-
lhes que o Papa conhece o vosso Movimento, que o encoraja e que 
abençoa paternalmente o seu fundador, os seus dirigentes e todos 
aqueles que lhe dão a sua adesão e trabalham para sua expansão”. 
Nessa mesma audiência, reconheceu o Papa “a inapreciável 
contribuição que o Movimento pode trazer a esta renovação da 
Igreja, que é um dos principais objetivos do Concílio Ecumênico”. 

Por outro lado, lemos na primeira página do Estatuto que os 
membros das equipes “devotados à Igreja, querem estar sempre 
prontos a responder aos apelos de seu bispo e de seus sacerdotes”. 
Com efeito, antes de sermos membros das Equipes de Nossa Senhora, 
somos membros do Povo de Deus, que é a Igreja. 

Ao procurar dar uma definição de Igreja, o Concílio deteve-se 
justamente sobre esta ideia de que a Igreja é o Povo de Deus em 
marcha. Assim, a todo o Povo de Deus é que cabe a missão de ser 
continuador da obra redentora de Cristo. Embora haja distinção 
de funções e de estrutura, o leigo também participa do múnus que 
cabe precipuamente a bispos e padres, isto é, participa com eles 
e sob a sua autoridade, da função profética (ensinar), sacerdotal 
(santificar) e régia (governar) da Igreja. 

Para que a Igreja viva, e sua vida seja fecunda e gere novos 
membros que aumentem o Povo de Deus, é preciso que seus filhos 
alimentem em si a vida. A pujança da vida da Igreja depende do 
vigor da vida de seus componentes. Essa vida é recebida no batismo, 
mas deve ser alimentada. 
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Proporcionar ao leigo casado o alimento adequado ao seu estado 
de vida e ajudar a assimilá-lo, é a finalidade das Equipes de Nossa 
Senhora. 

Vimos, ao estudar a mística, que a equipe é uma comunidade 
de fé. Como tal ela se insere na Igreja que vive da fé. Ela participa 
da sua vida de oração, reza com ela e por ela. Sente-se solidária 
com a missão da Igreja, da qual é parte integrante, assume-a, 
participa dos seus trabalhos, da sua luta, do seu sofrimento, das 
suas alegrias. Como?

a equipe participa da vida de oração da igreja - A oração é um 
ponto muito importante da vida de uma equipe, particularmente 
na sua reunião, quando são as almas de todos os seus membros que 
elevam as suas preces, em uníssono, ao Cristo presente no meio 
deles. Ela deve então ter presente as grandes intenções da Igreja, 
para rezar por elas.

Talvez, muitos não saibam que as intenções colocadas em comum 
nas reuniões são assumidas por todo o Movimento e que, durante 
o mês, a oração das Equipes20 é dita também por essas intenções. 
Além disso, são muitos os Conselheiros Espirituais que, na missa 
do dia seguinte ao da reunião, colocam as intenções de sua equipe 
e, com elas, as intenções de todo o Movimento. Temos equipes em 
todo o mundo. Assim sendo, de momento a momento, haverá em 
algum lugar do mundo, um ou mais casais rezando pelos demais: 
eles rezando por nós; nós rezando por eles, principalmente quando 
rezamos a Oração das Equipes e, com Maria, a nossa alma engrandece 
o Senhor, reconhecendo as maravilhas que o Senhor fez em nós. 

Comunidade de fé, a equipe é também uma comunidade de 
oração. Rezamos uns com os outros, uns pelos outros. Precisamos 
crer nisto, crer na eficácia dessa oração que é feita em união com 
a Igreja e que nos une todos em Cristo.

Assim o acreditava aquele casal de que nos fala uma recente 
Carta Mensal. Acidentado quando, com a esposa e filhos, rodava 
por uma estrada, dizia ele à esposa, angustiada ante a dificuldade 
de socorro: “Não se aflija tanto... em algum lugar do mundo, nesta 
hora, há equipistas rezando por nós”. 

20  A oração do Magnificat é rezada diariamente por todos os equipistas em intenção dos 
equipistas do mundo todo.
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Além disso, vem-se difundindo de vários anos para cá a prática 
da oração noturna mensal. Escalados nos vários dias do mês, casais 
voluntários se inscrevem para uma hora de adoração, em suas próprias 
casas, também escalonados entre 0 e 6 horas da manhã. Sendo isto 
feito no plano internacional, a diversidade dos fusos horários faz 
com que, cada vez mais, todas as horas de todos os dias venham 
sendo preenchidas. Ampliando-se esta corrente de voluntários da 
oração noturna, haverá um momento em que, nas 24 horas do dia, 
em algum lugar do mundo haverá um ou mais equipistas em oração, 
em união com o Movimento, em união com a Igreja.

Poderíamos nos estender sobre outras formas de oração 
praticadas nas Equipes, tais como a meditação diária21, a missa 
durante a semana que tantos praticam, mesmo depois de deixarem 
cargos de responsabilidade. Queremos, entretanto, mencionar 
particularmente a oração familiar e lembrar a força que deve ter a 
prece de milhares de lares de equipistas, onde pais e filhos se reúnem 
diariamente para louvar a Deus e interceder pelas necessidades 
dos homens.

As Equipes de Nossa Senhora constituem assim, realmente, uma 
comunidade de oração, profundamente inserida na oração da Igreja. 

a equipe se insere na igreja pela busca da palavra - O equipista 
procura, como a Igreja, e por ela orientado na pessoa do Conselheiro 
Espiritual, viver a Palavra. Estuda-a nos documentos da Igreja. 
Medita-a nos Livros Sagrados. Ouve-a no silêncio de seu coração, 
seja na reunião da equipe, seja na sua oração doméstica ou no 
Retiro Espiritual. Procura fazer dela o fundamento da própria vida, 
em toda a sua dimensão. 

a equipe se insere na igreja pela sua dimensão apostólica - Em 
primeiro lugar, pela difusão do próprio Movimento. Levando a outros 
casais as riquezas que possui, contribui para aumentar o Reino de 
Cristo, não só incorporando a ele cristãos mais ou menos afastados, 
como apoiando a muitos para um maior conhecimento e uma 
vivência maior da doutrina evangélica. “Que riqueza e que esperança 
para a Igreja, esta multiplicação de lares cristãos cujos esposos  
querem - segundo os termos de vosso Estatuto - que seu amor mútuo, 
santificado pela graça, purificado pelo sacrifício, seja um louvor a 
Deus, um testemunho, apresentado diante dos homens, da santidade 

21 "Oração Interior" (cf. J. Allemand, Um homem arrebatado por Deus, 97-101).
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do matrimônio e uma reparação dos pecados que se cometem contra 
ele” (João XXIII, discurso às ENS, maio 1959).

Em segundo lugar, coloca seus membros à disposição da 
Igreja e, com perseverante insistência, leva-os a assumirem suas 
responsabilidades apostólicas. O Movimento quer que seus membros 
“estejam sempre prontos a atender os apelos de seus bispos e de 
seus sacerdotes”.

Atender só é pouco. Dá a impressão de que o equipista espera ser 
chamado. Não é bem isto. Ele deve assumir, como corresponsável, 
a tarefa da Igreja, a parte que lhe cabe no seu múnus profético de 
ensinar, de santificar, de governar. 

O Concílio dá ao leigo um papel importante na missão da Igreja: 
“Todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, 
é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão 
da Igreja, na medida do dom de Cristo” (Lumen Gentium, 33). Como 
membro ativo do Povo de Deus, o equipista não se pode furtar a 
esta confiança nele depositada pela Igreja. 

Sob a orientação de seus bispos, submissos a eles, devem 
os equipistas colocar-se à disposição da Igreja, para servi-la de 
acordo com as necessidades de suas dioceses, de suas paróquias e 
a orientação de seus líderes espirituais. Eles o fazem e precisam 
fazê-lo cada vez mais, inserindo-se como o fermento na massa, nos 
trabalhos já organizados, como colaboradores animados de espírito 
evangélico, procurando organizá-los onde ainda não houver ou se 
fizerem necessários.

Eles o fazem, já o dissemos. Inúmeros são os que participam 
dos mais variados tipos de trabalho nas suas dioceses ou paróquias. 
Pela experiência da vida familiar, pelos conhecimentos que a equipe 
lhes dá, o equipista adquire uma capacidade de compreensão, 
uma sensibilidade aos problemas de outras famílias que o habilita 
particularmente a exercer as várias formas de apostolado que 
interessam à família. Seja o apostolado da palavra que incentiva 
ou ajuda o reerguimento de famílias desajustadas ou em vias de 
desagregação, seja a preparação ao casamento ou o trabalho 
junto aos jovens, seja a colaboração com movimentos que visam à 
promoção da família.

Em todos estes lugares e atividades nós os encontramos, como 
também participando de comissões diocesanas e paroquiais, ou no 
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exercício de funções mais elevadas, como por exemplo, ministros 
da Eucaristia. 

Se as Equipes tivessem um apostolado oficial para o qual 
encaminhassem todos os seus membros, não poderiam oferecer 
à Igreja essa variedade valiosíssima de tipos de colaboração. Isto 
permite ainda que cada equipista possa se engajar em formas de 
apostolado mais de acordo com os próprios dons. Assim o equipista, 
militante do Cristo, disciplinado e atento, procura servir onde e 
como se fizer necessário, de acordo com as suas possibilidades e dons 
recebidos. O Movimento o incentiva, o apoia, o impulsiona. 

Tal incentivo lhe vem também da mais alta autoridade da Igreja. 
O Papa Paulo VI, ao terminar o seu discurso aos casais das Equipes, 
em maio de 1970, depois de exaltar “as orientações do apostolado 
das Equipes de Nossa Senhora, a partir do testemunho de suas 
próprias vidas, cuja força de persuasão é tão grande”, disse aos 
equipistas: “Com a força do Cristo podeis e, portanto, deveis realizar 
grandes coisas”. E pouco adiante: “Vendo-vos, tendo presente pelo 
pensamento os milhões de casais espalhados através do mundo, 
sentimo-nos cheios de uma irreprimível esperança e, em nome 
do Senhor, confiadamente vos dizemos: “Brilhe assim a vossa luz 
aos olhos dos homens, a fim de que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem o vosso Pai que está nos céus”. 
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VIII

A SUA INSERÇÃO NO MUNDO

O equipista é um leigo. Vive no mundo, nele trabalha, nele 
cresce, espiritual e profissionalmente. 

Vive, trabalha e cresce num mundo cada vez mais complexo, 
cada vez mais absorvente, voltado para os valores materiais, e cada 
vez mais esquecido dos valores morais e religiosos.

É neste mundo paganizado que as Equipes de Nossa Senhora são 
chamadas a atuar, com a Igreja, levando os seus membros a serem 
fiéis ao programa traçado pelo Concílio de “oferecer ao gênero 
humano a colaboração sincera da Igreja, para o estabelecimento de 
uma fraternidade universal que corresponda à vocação altíssima do 
homem” (A Igreja no mundo de hoje (Gaudium et Spes, 3).

Mas como atuar, se o trabalho é imenso, sobre-humano mesmo? 
O que é impossível ao homem é possível a Deus. O que se nos pede 
é nos engajarmos com fé na obra redentora iniciada por Cristo 
e continuada pela Igreja, O que se nos pede é trabalhar para o 
estabelecimento de uma fraternidade universal. E a raiz de todos 
os males é justamente o predomínio do egoísmo sobre o amor. O 
que o mundo precisa é ser invadido pelo amor.

E, neste ponto, os equipistas são particularmente bem 
preparados. Pertencem a um Movimento que, através de seus 
métodos, de sua mística, de todos os seus recursos comunitários os 
ensina, incentiva-os, apoia-os para a vivência da fraternidade cristã. 

Tendo assim o privilégio de muito receber, têm eles o dever de 
não guardar só para si o que adquiriram, mas, sim, reparti-lo com o 
próximo. “Com a força do Cristo, podeis e, portanto, deveis realizar 
grandes coisas”, disse-nos o Papa Paulo VI, no fim de seu discurso, 
várias vezes comentado. 

Eles o podem fazer de várias maneiras.
pelo testemunho de sua vida - Vida pessoal, familiar, social. 

Vida pessoal simplesmente vivida, mas de quem tem em alta conta 
a retidão no seu proceder e, por isso, não pactua, não transige, 
não burla... Vida familiar que se alicerça na vivência do amor. 
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Num mundo que cada vez mais explora as contrafações do amor, o 
amor de uma família cristã não pode deixar de marcar o ambiente 
em que vive. “Um homem e uma mulher que se amam, um sorriso 
da criança, a paz de um lar: pregação sem palavras, mas tão 
surpreendentemente persuasiva, em que todo homem pode já 
pressentir, como por transparência, o reflexo de um outro amor e o 
seu apelo infinito” (Paulo VI - Discurso). Vida social, que vai desde 
o trato com aqueles com quem entram em contato, até o modo 
de se apresentar, de conversar, de se divertir nos mais variados 
encontros sociais.

Pela sua atividade profissional - “Querem ser competentes na 
própria profissão”, nos dizem o Estatuto na sua primeira página. Mas 
esta palavra “competência” tem uma amplitude que pode passar 
despercebida à primeira vista. E isto porque é extremamente vasta 
a gama de profissões. E, por conseguinte, também ampla a gama 
de responsabilidades.

Mas, qualquer que seja o trabalho, desde o mais humilde ao 
mais elevado, pode ser encarado do ponto de vista de um serviço 
prestado aos homens. E o cristão deve pensar duas vezes antes de 
se entregar a um trabalho que não seja, por qualquer título, um 
serviço. E não deverá pensar nem mesmo duas vezes, quando se 
trata de um trabalho em que se explora o homem e, muito mais, 
quando se explora a sua intemperança ou as suas paixões.

Qualquer que seja o trabalho, com as ressalvas apontadas, é 
sempre uma colaboração à obra de Deus. A criação, iniciada no albor 
dos tempos, continua ininterruptamente a se processar. E o homem 
recebeu do Criador o dom inigualável de ser, com Ele, artífice na 
criação do universo que o cerca. O trabalho assume assim um valor 
incomparável e, ao mesmo tempo, engrandece o homem que a ele 
se entrega conscientemente.

Qualquer que seja o trabalho, o cristão poderá transfigurá-
lo, se a ele se entregar com alegria, honestidade, competência. 
Dirigentes ou dirigidos, todos podem contribuir para criar ao redor 
de si um ambiente de fraternidade e, na medida das próprias forças 
e influências, trabalhar para que haja no mundo mais justiça, 
condição da paz. 

O equipista que aprendeu ou aprimorou na equipe a mística 
da fraternidade, de cooperação, de auxílio mútuo, pode e deve 
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impregnar o seu ambiente de trabalho destas virtudes, penetrando-o 
do sentido cristão do amor ao próximo e ajudando assim a tornar 
Deus presente no seu meio. 

Esta síntese, muito sucinta, daquilo que se acha ao alcance 
do equipista fazer, malgrado suas limitações, mostra, entretanto, 
que estas fracas forças, somadas às de seus irmãos de ideal e às 
de todos os cristãos conscientes, podem contribuir para que as 
Equipes de Nossa Senhora possam dar à Igreja a sua colaboração 
para “construir um mundo de acordo com a dignidade eminente 
do homem... e corresponder, sob o impulso do amor, com esforço 
generoso e comunitário às exigências urgentes de nossa época” (A 
Igreja no mundo de hoje. Gaudium et Spes, 91). 
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             IX 

A SUA ESTRUTURA

Acompanhar a evolução de uma empresa qualquer em crescimento 
é verificar a necessidade imperiosa da criação gradativa de uma 
estrutura que mantenha a unidade do conjunto, a coordenação 
das atividades, a unidade de orientação, em função do fim a que 
se propõe. 

É o que aconteceu com as Equipes de Nossa Senhora. A vivência 
das equipes nos nove primeiros anos que precederam a elaboração 
do Estatuto é o que serviu de base para o seu equacionamento. É 
também esta vivência que determinou o estabelecimento dos vários 
órgãos escalonados entre as bases e o Centro. 

Um critério fundamental orientou sempre a criação sucessiva de 
tais órgãos. O critério da “responsabilidade” e do “auxílio mútuo”. 

Quando uma nova equipe se forma, é o Movimento todo que 
assume a responsabilidade do progresso espiritual dos novos 
membros, através da responsabilidade cada vez mais circunscrita 
dos vários escalões. E, dentro da própria equipe, cada um dos casais 
assume a responsabilidade de seus coequipistas. Por outro lado, 
o espírito de cooperação e de auxílio mútuo que une os casais de 
uma equipe no esforço comum, é o mesmo espírito que preside 
as relações entre as equipes, os setores, as regiões... podendo-se 
afirmar ser uma realidade o conceito de que o Movimento é uma 
“equipe de equipes”. 

Quando as primeiras equipes se foram multiplicando (cada uma 
com o seu Casal Responsável), a primeira preocupação foi a de criar 
entre elas um laço de união e o mesmo espírito de fraternidade que 
animava cada uma. Eram precisos laços humanos, muito mais do 
que laços burocráticos. E criaram-se então os Casais de Ligação22: 
um casal mais antigo recebia a missão, a responsabilidade de 
estabelecer contato entre três ou quatro equipes, levando-as a se 
beneficiarem da experiência das mais antigas e levando a estas as 

22 Em 1999 o Colegiado Nacional, composto da antiga ECIR e todos os Casais Regionais 
resolveram adotar a nomenclatura de CASAL LIGAÇÃO, procurando destacar assim 
a atuação muito mais abrangente da função. Para maiores esclarecimentos, detalhes 
e atualização sobre o assunto consultem o Manual do Casal Ligação, disponível no 
Secretariado Nacional. 
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descobertas e a vitalidade nova das mais recentes. Eram os Casais 
de Ligação que mantinham o contato da totalidade das equipes com 
o então Centro Diretor - hoje Equipe Responsável Internacional. 

Multiplicando-se ainda as equipes, o sistema não podia mais 
funcionar a contento. As equipes foram então agrupadas em 
“Setores”, formados de 15 a 20 equipes. Os Casais de Ligação foram 
mantidos, agora englobados no Setor que ficou sob a responsabilidade 
de um Casal Responsável de Setor, auxiliado por um pequeno número 
de casais e formando com eles a Equipe de Setor. 

Mais tarde, o mesmo critério levou à criação das “Regiões”, sob 
a responsabilidade de um Responsável Regional, encarregado de 
estabelecer a ligação entre os Setores e o Centro Diretor. 

As equipes do Brasil foram as primeiras a sentirem a necessidade 
da criação de mais um órgão, porquanto não era prática a 
ligação direta dos vários Regionais com o Centro Diretor.  
Criou-se assim uma “Equipe de Coordenação Inter-Regional”, 
a ECIR23, que é como que um prolongamento do Centro Diretor. 

O Centro Diretor, ou melhor, a EQUIPE RESPONSÁVEL 
INTERNACIONAL24 é constituída de um Comitê Diretor, assistido por 
várias Comissões e um Conselheiro Espiritual.

Podemos agora compreender melhor o organograma da estrutura 
das Equipes de Nossa Senhora. (vide ilustração p. 45)

Notar que, neste organograma, os vários órgãos, a não ser para 
a Equipe Responsável Internacional, foram colocados no sentido 
horizontal. Não é por acaso. O sentido vertical poderia dar a 
impressão visual de órgãos superiores e inferiores, da preeminência 
de uns sobre outros. Não é isso que se passa nas ENS. Assim, um 
membro da ECIR ou um Responsável Regional, não se julga superior 
ao equipista de base. É também ele, um casal que pertence a uma 
equipe, que dela precisa para o seu crescimento como cristão. Um 
casal que, na partilha sobre os meios de aperfeiçoamento, nem 

23 A ECIR (Equipe de Coordenação Inter-Regional) deixou de existir no final de 1999,  
quando foi introduzida a denominação oficial de Super-Região Brasil, constituída com 
um nível até então existente somente na França, ou seja, o das Províncias.

24 A partir de Setembro de 1970 a denominação de Centro Diretor é alterada para Equipe 
Responsável Internacional, conhecida pela sigla ERI. Comporta atualmente seis 
casais, sendo um deles o Casal Responsável e um Sacerdote Conselheiro Espiritual. 
Segundo estabelecido no início dos anos 2000, ficou definido que entre os seis casais 
sempre haverá um casal francês e um casal brasileiro, sendo os demais de outras 
nacionalidades. A ERI conta com a colaboração de uma ou mais Equipes Satélites, que 
se pode considerar como fazendo o papel das antigas Comissões.
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sempre poderá apresentar um resultado brilhante; que tem também 
altos e baixos, os seus momentos de entusiasmo e os de depressão 
e precisa por isso da colaboração, do estímulo, da compreensão 
e orações de todos e, principalmente, das graças do Senhor e da 
proteção da Virgem Santíssima, padroeira das Equipes. 

A função, a grande função de todo e qualquer responsável é 
servir. Se ele está revestido de certa autoridade, é no sentido de 
serviço prestado às equipes; no sentido de ajudar estas equipes a 
atingirem os seus fins. É num espírito de fé que devemos considerar 
os Responsáveis, nas suas diferentes atribuições. São eles casais 
que receberam a delegação, a responsabilidade de serem os 
mediadores - necessários - entre a base e a direção do Movimento. 
E, se considerarmos as Equipes sob o aspecto de uma obra inspirada 
por Deus, é a serviço de Deus que eles exercem as suas funções, 
para a manutenção do espírito que inspirou o Movimento. 

Conselho                       
e          

Comissões

Responsável
Regional

Setor

CL

3

4

Responsável
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Setor
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CL

CL
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4

3 No de Equipes "ligadas"

Estrutura das Equipes de Nossa Senhora em meados de 1960                                                                           
(época em que o texto foi inicialmente redigido)
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Coordenação
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ANEXO 1 

Editorial: O ÚLTIMO PADRE25

Conhecem o romance de Grahan Greene, “O Poder e a Glória”? 
A ação passa-se no México vermelho. É a história de um padre, do 
último, porque todos os outros foram massacrados ou fugiram... Um 
pobre ministro de Deus, covarde e alcoólatra... Por que estará ainda 
ali, tendo a cabeça a prêmio? Por que não atravessou a fronteira, ele 
que é perseguido como um animal? Não lhe falta vontade para isso 
e não é a coragem, ou qualquer outra virtude que o retém. Mas, tal 
como a agulha magnética não pode resistir ao norte, também ele não 
pode libertar-se da atração que sobre ele exercem, aqui, uma pobre 
mulher moribunda; ali, uns camponeses com fome desse Pão que só 
as suas mãos consagradas podem partir. Existe nele, mais poderosa do 
que o seu pecado e a sua covardia, uma força que, constantemente, 
e mesmo sem ele o querer, o leva ao seu polo – a graça sacerdotal.

Não pretendo contar-lhes o livro. Quero apenas confiar-lhes, com a 
maior franqueza, um pensamento que me surgiu durante esta leitura.

Vocês que estão lendo estas linhas, vocês são ricos. Ricos de 
inúmeras coisas. Ricos de padres. Já pensaram nisto alguma vez? 
Se lhes custa a compreender o que lhes quero dizer, perguntem aos 
prisioneiros que, nos seus campos de concentração, ficaram privados, 
durante longos meses, de qualquer visita sacerdotal. Hão de dizer-lhes 
que há uma fome, a da alma, ainda mais torturante de que a fome 
física; uma penúria espiritual infinitamente mais difícil de suportar 
do que a privação de bens materiais. Esses que experimentaram a 
amargura da pobreza, compreendem agora a sua riqueza atual e os 
privilégios que têm!

Ora, a riqueza cria obrigações. No último dia hão de ouvir esta 
pergunta: “Que fizeram dos talentos que lhes foram confiados? Que 
fizeram dos padres que tiveram à sua disposição? Oxalá que não 
vejam erguer-se pela frente, a multidão imensa dos ignorantes, dos 
infelizes, dos pagãos, acusando-os de os terem privado da Boa Nova, 
açambarcando os padres que lhes poderiam ter levado.

25 Editorial da Carta Mensal das Equipes de Nossa Senhora nº 12 – Equipes Novas. Sem 
data.
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Não vou falar das mil e uma maneiras de monopolizar os padres. 
Quero apenas considerar as suas relações com o Assistente da equipe. 
Acham natural que consagre só a vocês uma ou duas noites todos os 
meses? Terá ele o direito, já não digo o dever, de corresponder ao 
apelo que lhe fazem? Conheço padres que interrogam com angústia: 
Poderei ir ainda ao encontro destes que já receberam tanto, quando 
há tantos que estão à espera?

Se o padre encontrar em vocês colaboradores que sejam testemunhas 
nos meios onde ele não pode entrar, e lhe preparam assim o caminho; 
se prolongam e de certa maneira multiplicam o seu sacerdócio, então 
não tenham receio. A sua presença entre vocês é legítima. Se têm a 
preocupação de conseguir maior campo de ação para o seu sacerdócio, 
se lhe preparam encontros com os que duvidam ou procuram, não 
sois avaros nem “maus ricos”. Mas se assim não for... Não concluam 
apressadamente, sem fazer antes um sério exame de consciência.

Green sugeriu-me outro pensamento. Transmito-o sem comentários.
O rico precisa de alimentos requintados; o mendigo come uma 

côdea de pão com alegria. Vocês, os ricos de padres, são às vezes muito 
exigentes. Querem discursos que lisonjeiem o seu gosto intelectual, 
um fervor excepcional, qualidades raras etc. Desdenham facilmente 
quem as não possui; é porque não procuram em primeiro lugar o padre, 
no padre.

Será preciso uma revolução como no México, para chorarem de 
emoção ao beijarem a mão consagrada de um pobre padre alcoólatra?

Pe. Henri Caffarel
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