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APRESENTAÇÃO

“Todos ficaram admirados com seu ensinamento, 
pois ele os ensinava como quem tem autoridade”.

(Lc 1,22)

É missão de todo batizado anunciar a boa-nova do Reino de 
Deus. Da mesma forma é missão de todo cristão casado anunciar 
a boa-nova do Sacramento do Matrimônio como caminho de 
santificação, tornando-o visível com o testemunho no dia a dia.

É missão do casal cristão equipista que busca a espiritualidade 
conjugal difundir, com alegria e entusiasmo, as Equipes de Nossa 
Senhora, esse tesouro escondido de que nos fala o evangelho (Mt 13,44). 

Para essa missão exclusiva, faz-se necessário conhecer muito 
bem e com profundidade o Movimento, a fim de falar sobre ele 
com autoridade.

Essa é a proposta deste Manual da Informação: dar a conhecer 
as Equipes de Nossa Senhora a quem o deseje. Ou seja, partilhar 
esse tesouro escondido com outros casais desejosos de viver sua 
vida conjugal em conformidade com a vontade de Deus. 

Em princípio, essa é uma missão específica do Casal 
Responsável do Setor, o Casal Informador por excelência. 
Mas não só dele. Além de outro casal, delegado pelo Casal 
Responsável de Setor, qualquer equipista, desde que imbuído 
do conhecimento do carisma, mística, proposta, metodologia 
das Equipes de Nossa Senhora e do sentimento de pertença ao 
Movimento, poderá realizar essa tarefa.

Este Manual, além de tratar da Informação como forma de 
difusão, seu objetivo primeiro, orienta (conteúdo e metodologia) 
as Informações a serem realizadas na Experiência Comunitária 
e na Pilotagem. 

Em nome da unidade do Movimento, é desejável e 
indispensável que haja uma só orientação, respeitando-se as 
peculiaridades e necessidades de cada Setor.

Que a luz do Espírito Santo nos ilumine e a disponibilidade e 
abertura de coração de Maria seja nosso exemplo!

Equipe da Super-Região
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INTRODUÇÃO

 O documento “A Segunda Inspiração” define as etapas da 
caminhada das equipes: “As ENS oferecem aos casais um caminho 
que lhes dá, em cada etapa de suas vidas, os meios adequados 
para poder realizar um verdadeiro encontro com o Senhor e 
para comprometer-se a segui-lo...” (Guia das ENS, 89). 

O mesmo documento esclarece, ainda, que a primeira 
etapa desta caminhada é a Iniciação – “É preciso hoje, partir 
de uma realidade diferente: há uma falta de formação 
cristã de base que requer uma catequese de iniciação no 
campo conjugal e comunitário, além da formação religiosa 
propriamente dita. Ao final desta iniciação, os casais 
poderiam escolher o caminho que melhor lhes conviesse: 
as ENS ou outros movimentos de casais” (Guia das ENS, 90).     

As Equipes de Nossa Senhora são “um Movimento de 
espiritualidade, e uma verdadeira espiritualidade implica 
partilhar o que gratuitamente se recebeu” (Guia das ENS, 
91). Sendo as Equipes eminentemente apostólicas, devem 
elas oferecer à Igreja o seu dom: ajudar outros casais a 
se santificarem, dando-lhes a conhecer em amplo sentido 
o maravilhoso plano de Deus sobre o amor humano: “O 
casamento cristão é um caminho de amor, felicidade e 
santidade”. Elas orientam os casais a viverem melhor a 
sua condição de casais cristãos no que lhes é próprio: a 
espiritualidade conjugal. Esta é a nossa missão.

Essa missão comporta dois aspectos:

• Aprofundar a espiritualidade conjugal e os valores do 
casamento cristão (difusão).

• Promover o Movimento, em si mesmo (expansão).

A DIFUSÃO

O objetivo da difusão é tornar conhecido o Movimento, 
é divulgá-lo, é informar que ele existe e que “nos ajuda na 
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nossa caminhada, em casal, para Cristo, integrando-nos numa 
comunidade cristã que é a equipe. É dar a conhecer esta 
pequena comunidade onde se pratica a entreajuda, onde se dá 
e recebe testemunho que nos enriquece e estimula” (MCI, 3).

Para além dessa finalidade, devem-se apresentar as 
Equipes de Nossa Senhora também a leigos e religiosos, em 
todos os níveis da estrutura da Igreja, paroquial e diocesana, 
e aos organismos que se ocupam com casais e com a família 
(O CRS, 15).

A liderança do Casal Responsável do Setor é determinante. 
Para difundir o Movimento, poderá ele preparar um projeto 
de ações possíveis:

• Organizar, a cada ano, uma reunião para apresentar as 
Equipes de Nossa Senhora numa cidade ou região paroquial 
(esta reunião deve ser divulgada nas paróquias);

• Estabelecer correspondentes de paróquias: casais 
equipistas da paróquia, que são conhecidos pelos padres 
e que transmitam as informações;

• Preparar documentação para apresentar as Equipes e o 
Setor numa paróquia ou para participar de um fórum;

• Colocar cartazes do Movimento ou material sobre 
o Movimento nas Igrejas e artigos nos informativos 
paroquiais.

• Inserir no site da diocese somente um link das ENS: 1º) do 
Setor; 2º) da Região; 3º) Província; 4º) da Super-Região. 

• Dar conhecimento do site das Equipes de Nossa Senhora.

A EXPANSÃO

“A expansão é o culminar da difusão, é o seu ´produto 
final`, é a renovação do Movimento, é a criação de novas 
equipes. Expandir é estender a outros esta forma de viver o 
sacramento do Matrimônio, entreajudando-nos em equipe.

Ao propiciar a criação de novas equipes, a expansão 
exige que o Movimento esteja preparado para acolhê-las e 
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para lhes dar os meios necessários à sua iniciação/inserção, 
formação e crescimento” (MCI, 4).

Cabe, portanto, ao Setor a responsabilidade de coordenar 
e organizar a Difusão e a Expansão do Movimento, bem como 
as reuniões de Informação sobre as Equipes de Nossa Senhora 
(Guia das ENS, 42).

A INFORMAÇÃO

A Informação é o passo seguinte à difusão inicial. É 
uma forma de difusão do Movimento, considerada a mais 
importante.

A Informação se destina a casais que, já sensibilizados e, 
tendo ouvido falar do Movimento, procuram ajuda para viver 
e crescer na espiritualidade conjugal.

É destinada a um casal ou a um grupo de casais.
Nesta etapa deve-se apresentar o método proposto pelas 

ENS, de forma simples e testemunhal. 
“Aos casais que optam por conhecer as Equipes de Nossa 

Senhora, é propiciado um momento de informação sobre as 
propostas do Movimento, com a sua apresentação, em linhas 
gerais, dando noção de como é a caminhada das Equipes” 
(MF, 6).

A responsabilidade última pela Informação é do Casal 
Responsável do Setor, no entanto ele pode delegar esta 
tarefa a um outro casal motivado e preparado para tal - Casal 
Informador -  para que este exponha, de maneira clara e sem 
meias verdades, a que se propõe o Movimento



9

CAPÍTULO I
 A dimensão espiritual da missão do Casal Informador

“Uma responsabilidade espiritual só pode ser recebida 
do Senhor e ninguém pode se apropriar dela. 

Isto quer dizer que é preciso manter-se em união com 
Aquele que nos confiou essa responsabilidade”.

(Pe. Roger Tandonnet)

O Casal Informador busca sua inspiração para suas atitudes 
e missão na Bíblia: 

1. No Batismo:
• “Pois quem morreu, está livre do pecado. Ora, se 

morremos com Cristo, cremos que viveremos também 
com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos 
mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio 
sobre Ele” (Rm 6,7-9).

2. Em Deus que nos envia em missão
• “Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua!” (Lc  

22,42b).

• “Eu plantei, Apolo regou; mas era Deus que fazia 
crescer. Então aquele que planta não conta, nem aquele 
que rega; só importa aquele que faz crescer: Deus. Nós 
somos os colaboradores de Deus” (1Cor 3, 6-9).

3. Na  Oração:
• “Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou 

a noite toda em oração a Deus”.  Ao amanhecer, chamou 
os discípulos e escolheu doze entre eles, (...)” (Lc 6, 
12 - 13).

• “Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a 
montanha para orar” (Lc 9, 28).

• “Jesus elevando os olhos ao céu, disse: ‘ A vida eterna 
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consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, 
e a Jesus Cristo que enviaste’. Agora eles sabem que 
tudo quanto me deste vem de ti, porque eu lhes dei 
as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e 
reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de 
ti e creram que tu me enviaste. Eu não rogo somente 
por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim 
pela palavra  deles. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e 
o farei conhecer ainda, para que o amor com que me 
amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles’ ” (Jo 17, 
1. 3. 7-8. 20. 26).

4. Deixando o Espírito agir em socorro das fraquezas:

• “...o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois 
não sabemos orar como é preciso. É o próprio Espírito 
que intercede em nosso favor” (Rm 8, 26).

• “Quando ele vier, o Espírito da Verdade, vos conduzirá 
na verdade plena” (Jo 16,13).

• “Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força 
se realiza plenamente. (...) Pois, quando estou fraco, 
então é que sou forte” (2 Cor 12, 9 - 10).

• “Tudo posso naquele que me dá força” (Fl 4,13).



11

CAPÍTULO II
 O Papel do Casal Informador

Para a missão específica de apresentar a proposta das 
Equipes de Nossa Senhora a casais que o desejam, o Casal 
Responsável de Setor pode delegar a tarefa a um casal bem 
preparado e que conheça muito bem o Movimento – o Casal 
Informador. 

Para bem realizar sua missão, é importante que o Casal 
Informador seja capaz de: 

Acolher

O casal que deseja conhecer as Equipes de Nossa 
Senhora toma uma iniciativa; exprime um desejo. O Casal 
Informador é para ele o primeiro contato “oficial” com 
as Equipes de Nossa Senhora e será a primeira imagem 
do Movimento. Esse primeiro contato é sempre muito 
importante.

Escutar

Para o Casal Informador é importante perceber 
claramente quais as necessidades e as expectativas do 
casal com quem se encontra.  Ele deve criar um clima de 
confiança que permita ao outro se expressar à vontade.

O Casal Informador está sempre atento e à escuta de 
tudo o que for dito sem pré-julgamentos. Ele percebe, 
não só a ideia que o casal faz do Movimento, aquilo que 
o fez querer conhecer as Equipes de Nossa Senhora, mas 
também suas preocupações e dúvidas.

Apresentar as Equipes de Nossa Senhora de forma clara 
e verdadeira 

O Casal Informador deve conhecer muito bem as Equipes de 
Nossa Senhora e o seu Setor. Deve manter-se atualizado com 
os projetos e reflexões do Movimento, empenhando-se em 
apresentar com fidelidade o Movimento (Guia das ENS, 12-13).
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Para a informação não parecer artificial ou imposta, 
ele deve utilizar um vocabulário adequado aos casais e 
se limitar ao essencial, sem entrar excessivamente em 
detalhes, cuidando para não se deixar influenciar por 
dificuldades pessoais que possa ter encontrado ou por 
desvios ocorridos na sua própria equipe.

O Casal Informador esforça-se em transmitir com suas 
palavras e sua maneira de ser um sopro, uma vida, e não 
apenas questões teóricas.

Testemunhar
O Casal Informador fala da sua pertença às Equipes de 

Nossa Senhora, testemunhando sobre o que o Movimento 
agregou à sua vida de casal, do caminho percorrido com 
alegrias e dificuldades, do seu desejo de prosseguir nesse 
Movimento ajudado por suas propostas.

Ressalta a importância da Vida de Equipe, o encontro 
com outros casais, casais cristãos, a partilha e a entreajuda 
(neste momento da informação, ele é discreto quanto 
aos meios, evitando falar da organização ou estrutura do 
Movimento).

Ajudar no discernimento
O Casal Informador vai perceber se o Movimento atende 

às expectativas dos casais que procuraram informações 
sobre as Equipes de Nossa Senhora.

Manter-se ligado ao Setor
Como membro da Equipe de Setor, o Casal Informador 

deve manter contato regular com o Casal Responsável 
de Setor, informando-se sobre os projetos a serem 
desenvolvidos no Setor, inclusive de que o tempo de seu 
serviço é o mesmo do casal que o convidou.

É ele que apresenta os casais que desejam entrar no 
Movimento ao Casal Responsável de Setor.

Acompanhar o novo casal até a sua entrada no Movimento
Se o casal escolher entrar no Movimento, o Casal 
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Responsável de Setor providenciará que ele seja informado 
acerca da etapa seguinte : a “Experiência Comunitária”. 

A orientação do Movimento é que o ingresso nas Equipes 
de Nossa Senhora seja feito através da Experiência 
Comunitária. Entretanto, não havendo, na ocasião, 
nenhuma em início ou em andamento, recomenda-se inserir 
o casal em uma equipe já formada e incompleta, com o 
compromisso de o Casal Responsável de Setor, juntamente 
com o Casal Responsável de Equipe, realizar com ele a 
Pilotagem Paralela (MF, 7). 

Recomenda-se que o tempo dessa espera seja o mínimo 
possível. Durante este período, o Casal Informador deve 
estar em contato com o casal, podendo convidá-lo para 
participar dos eventos do Setor: missa mensal, retiro, 
noite de oração, reunião informal etc.
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CAPÍTULO III
Orientações práticas

1- O primeiro contato

 Como o primeiro contato é de grande 
importância, precisa ser preparado 
com antecedência e carinho, devendo 
ser também natural e espontâneo. 

Deve ser preferencialmente 
pessoal, por ocasião de um encontro 
especialmente planejado; nunca por 
escrito.

Insiste-se na importância desse primeiro encontro, por isso o 
Casal Informador se empenha  em torná-lo amigável, caloroso e 
respeitoso para com os casais com quem se encontra.

2-  O encontro: duas fórmulas

 
O Casal Informador se encontra a sós 
com o casal a ser informado.

Agendamento

Preparação

CalorosoAmigável Respeitoso

2.1
 Face a Face

Importância do 
primeiro contato
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Vantagens:
• Ambos ficam mais à vontade e podem dar seu próprio 

testemunho;

• As perguntas e respostas sobre o Movimento podem ser mais 
precisas e adequadas;

• O Casal Informador se preocupa com níveis culturais e de fé; 
eles podem ser diferentes.

Inconveniências:
• Exige mais tempo do Casal Informador;

• A partilha da experiência é menos rica.

Participação de vários casais a 
serem informados.

Vantagens:
• É menos exigente em relação ao tempo do Casal 

Informador;

• Há possibilidade de uma partilha mais rica de experiências;

• Os casais podem responder uns pelos outros (interação);

• As diferenças tornam-se enriquecedoras.

Inconveniências:
• Pode haver inibições e menos questionamentos;

• Os mais falantes inibem ou tomam o espaço dos mais 
tímidos;

• A apresentação do Movimento é menos adaptada a cada 
caso particular.

• Há risco de dificuldades se os participantes tiverem 
opiniões ou níveis de fé muito diferentes.

2.2
 Reunião de Grupo



16

3- O local do encontro

Vantagens:
• O Casal Informador controla o desenrolar da reunião;

• O ambiente pode ser preparado com antecedência segundo 
sua vontade.

Inconveniências:
• O Casal Informador não conhece o ambiente onde vive o 

casal que vai ser informado, a menos que o tenha visitado 
em outro momento;

• O ambiente pode incomodar algum casal de meio social 
diferente.

 

Vantagens:
• Permite melhor conhecer o casal a ser informado e melhor 

compreendê-lo;

• Evita uma dificuldade que poderia se tornar um empecilho 
(casais que precisam deixar as crianças aos cuidados de 
alguém...);

• O casal a ser informado se sentirá mais à vontade no seu 
próprio ambiente.

Inconveniências:
• O Casal Informador não detém o controle do desenrolar da 

reunião (crianças, visitas, telefone, horário ...)

3.2 
Na casa do casal a ser informado

3.1  
Na casa do Casal Informador
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1. O número de participantes seja muito elevado para ser 
recebido na casa do Casal Informador;

2. Nenhum outro casal possa receber em sua casa;

3. As distâncias a serem percorridas até a casa do Casal 
Informador sejam significativas.

Então, o Casal Informador providencia o encontro numa sala 
na paróquia, numa escola, numa instituição religiosa etc.

Vantagens:
• Não incomoda ninguém;

• Num ambiente neutro as pessoas podem sentir-se mais à 
vontade.

Inconveniências: 
• O ambiente é, geralmente, impessoal e a acolhida pode ser 

afetada;

• Difere de um ambiente habitual de reunião de equipe;

• O casal Informador pode ficar menos à vontade.

Havendo a possibilidade de opção, o 
Casal Informador deve escolher o  lugar 
mais conveniente para realizar a reunião 
como pretende e  para  o casal ou casais 
a ser(em) informado(s) se sentir(rem) à 
vontade.

4 - A forma do encontro
O Casal Informador deve combinar com o casal ou casais 

a ser(em) informado(s) a melhor data, hora e local para o 
encontro;

O encontro deve ser iniciado e concluído com uma oração.

3.3 - 
Numa sala de reunião

Sugestão



18

CAPÍTULO IV
Informação para apresentação das Equipes de Nossa Senhora

A reunião de Informação deve acontecer em clima 
de escuta e diálogo. É recomendável não ultrapassar 
duas horas de encontro. Se for o caso, deve ser servido 
um rápido lanche, o que permite a descontração dos 
presentes.

Convém iniciar com uma oração, podendo ser a 
invocação do Espírito Santo, e terminar com a oração do 
Pai Nosso ou da Ave Maria.

Antes de proceder à informação propriamente dita, os 
casais devem dar-se a conhecer, em especial no que se 
refere às suas aspirações. 

Feitas as apresentações, o Casal Informador poderá 
iniciar, introduzindo algumas perguntas:

• O que sabem a respeito das Equipes de Nossa Senhora?

• Por que se interessaram pelas Equipes de Nossa 
Senhora?

Pode haver outras perguntas, e as fórmulas de 
estabelecer o diálogo podem variar. 

Interessante é que o Casal Informador dê o seu 
testemunho pessoal: por que e como eles entraram nas 
ENS, o que receberam do Movimento, as dificuldades 
que ainda encontram, a vida de sua equipe. A partir daí 
o Casal Informador deve estimular os casais a fazerem 
perguntas a fim de estabelecer um diálogo espontâneo e 
verdadeiro. 

Durante o diálogo, sempre em forma testemunhal, 
o Casal Informador vai apresentando o Movimento sem 
detalhá-lo. Alguns pontos podem ser desenvolvidos de 
acordo com as perguntas do(s) casal(is) ou introduzidas 
pelo próprio Casal Informador, como os aspectos a seguir:

• As Equipes de Nossa Senhora são um Movimento 
internacional, reconhecido pelo Vaticano, e que estão 
presentes nos cinco continentes; 
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• O objetivo das Equipes de Nossa Senhora é o de “ajudar 
os casais a viver plenamente o seu sacramento do 
matrimônio” (Guia das ENS, 12). 

• A ajuda mútua que deve existir entre casais para melhor 
viverem e melhor testemunharem o Evangelho deve ser 
enfatizada; 

• Informação sobre o porquê do nome “Equipes de Nossa 
Senhora”: O Movimento se coloca sob a proteção de 
Maria, porque ela é a melhor guia para nos conduzir a 
Cristo, que é o centro da vida espiritual equipista;

• As ENS são um Movimento inserido na Igreja;

Ao final da Informação, o Casal Informador abre um 
espaço para dúvidas e perguntas, e, se o(s) casal(is) 
aceitar(em) conhecer a vida em comunidade, confirma seu 
desejo de participar do Movimento. 

ATENÇÃO: Requisitos para participar da Experiência Comunitária: 

1. ser católicos (católico apostólico romano);

2. não pertencer, em casal ou individualmente, a 
associações, clubes, seitas ou doutrinas incompatíveis 
com Magistério da Igreja e com a proposta das ENS.

Preenchidas e aceitas as condições apresentadas, os 
casais serão convidados a preencher a ficha da Experiência 
Comunitária (Anexo I).
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CAPITULO V
Informação para a Experiência Comunitária 

               
As Equipes de Nossa Senhora propõem aos casais cristãos 

unidos pelo Sacramento do Matrimônio: 

• Um meio para ser feliz em casal e em família;

• Um lugar privilegiado de se viver o Evangelho no dia a dia;

• Um caminhar e ajuda mútua entre casais.

“A Experiência Comunitária das Equipes de Nossa 
Senhora concretiza-se pela reunião em grupo de casais que 
procuram desenvolver seu matrimônio e vida familiar e 
que para isso aceitam experimentar a vida em comunidade 
e participar de uma iniciação catequética que lhes 
anunciará a Boa Nova do casamento”.  (EC, 3)

A Experiência Comunitária tem como objetivo propor 
aos casais cristãos unidos pelo Sacramento do Matrimônio:

1. A possibilidade de vivenciarem a graça da fé através:

• Da comunidade;

• Da experiência pessoal de encontro com Deus.

2. A oportunidade de viverem e experimentarem:

• O diálogo em casal;

• A escuta da Palavra de Deus;

• A meditação;

• A partilha de seu progresso espiritual;

• A coparticipação de sua vida diária;

• A troca de ideias sobre um tema de reflexão.

Objetivos
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3. O conhecimento pessoal, conjugal, familiar e social.

4. O desejo de conhecer melhor a Igreja para se 
comprometer com Ela.

5. Opções para darem continuidade à vida comunitária 
cristã. (EC,4)

A Experiência Comunitária realiza-se através de:

1. Reuniões quinzenais;

2. Reuniões de, no mínimo, 7 casais e, no máximo, 10;

3. Reuniões na casa dos participantes;

4. Reuniões coordenadas por um Casal Coordenador 
equipista;

5. Reuniões que contarão com a presença de um 
sacerdote, quando possível;

6. Reuniões com um tempo de duração de, no máximo, 
duas (2) horas. (EC, 5)

Este método consiste em criar oportunidades para que as 
pessoas:

• verbalizem suas ideias, seus valores, sentimentos, 
intuições, dúvidas, descobertas; 

• ouçam as colocações de outras pessoas; 

• observem a maneira como vivem para que possam tirar 
suas próprias conclusões.

Metodologia

Dinâmica
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Cria-se também a oportunidade para que os casais 
tenham um encontro pessoal com Deus, e que se realiza de 
muitas maneiras, mas especialmente através da oração, da 
Palavra do irmão. Que eles descubram que Deus os ama e 
chama pelo nome. (EC,6)

Uma comunidade é um lugar onde cada membro vive 
a solidariedade, a comunhão, o perdão, a modéstia, a 
simplicidade, a paz (Rm 12, 9-18).

Ao final da Experiência Comunitária, apresentam-se 
as Equipes de Nossa Senhora ao grupo, como uma opção 
para aqueles que têm o desejo de continuar a fazer parte 
de uma comunidade (Guia das ENS, 43). Em seguida, eles 
preenchem a ficha de Adesão (Anexo II).

                                 

Uma vida 
em comunidade
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CAPÍTULO VI
Informação para a Pilotagem 

A Informação
Encerrado o período da Experiência Comunitária, os casais 

são convidados a conhecerem as Equipes de Nossa Senhora. 
Para isso deverá haver um momento de Informação, que 
pode ser realizado em um ou dois encontros, dependendo 
da programação do Setor. ´

É importante que esse momento da Informação 
seja realizado pelo Casal Responsável de Setor ou, na 
impossibilidade deste, por outro casal que conheça 
profundamente o Movimento, esteja motivado e devidamente 
preparado para a missão. Deve ficar claro, no entanto, que 
a responsabilidade última é do Casal Responsável de Setor.

É fundamental que o futuro Casal Piloto participe do 
momento da Informação. É também  relevante e oportuna a 
presença do casal que coordenou a Experiência Comunitária. 

Como Informar
Convém cuidar para não iludir os casais, mascarando 

voluntariamente as exigências do Movimento. O propósito da 
Informação não é atrair o máximo de casais para as Equipes 
de Nossa Senhora, mas casais que estejam conscientes do 
que lhes vai ser pedido e oferecido, e tenham vontade de 
experimentar este caminho segundo suas regras (MCI,19).

Quem realiza a Informação deve fazê-lo com alegria, 
testemunhando com sua própria história. Além disso, deve 
cuidar de apresentar o Movimento como um caminho que 
se propõe a trazer grandes frutos de conjugalidade e de 
realização cristã (MP, 12).

O que informar
• O que são as Equipes de Nossa Senhora (o carisma, a 

mística, o método).
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• Valor da vida em comunidade.

• Composição de cada equipe (5 a 7 casais e um Conselheiro 
Espiritual).

• Reunião de Equipe (suas partes e periodicidade), com 
destaque para a simplicidade das refeições.

• Os meios de crescimento espiritual, de forma sucinta e 
rápida (Pontos Concretos de Esforço).

• Movimento exigente: Vida da Equipe e Vida do Movimento.

• A Oração do Magnificat.

• A contribuição (finalidade e cálculo).

• Importância da leitura da Carta Mensal.

• O que é a Pilotagem (ver MP).

IMPORTANTE: Para uma fiel Informação acerca das Equipes 
de Nossa Senhora, recomenda-se a consulta dos documentos: 
Guia das Equipes de Nossa Senhora e Manual de Pilotagem.

ATENÇÃO: O Casal Informador deve comunicar os requisitos 
básicos indispensáveis para o Ingresso nas Equipes de Nossa 
Senhora:

• Ser unidos pelo Sacramento do Matrimônio;

• Ter demonstrado, durante a Experiência Comunitária, 
realmente uma vocação, como casal, para a caminhada 
em comunidade;

• Aceitar livremente o Método e a Proposta do Movimento;

• Desejar a união com Cristo, com o objetivo de melhor 
conhecê-lo para melhor amá-lo e melhor servi-lo;

• Caminhar conforme a hierarquia da Igreja.
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ATENÇÃO: Parentes Próximos. Na probabilidade de haver 
casais que sejam parentes próximos no grupo da Experiência 
Comunitária, e do seu desejo de ingressar na Pilotagem, 
compete ao Casal Responsável de Setor informar que, 
havendo mais de uma equipe no local, eles deverão ficar 
em equipes diferentes, segundo orientação do Movimento. 

Conclusão

O trabalho de Informação tem como finalidade explicar, com 
toda a clareza e objetividade, o que são as Equipes de Nossa 
Senhora, as suas riquezas e as suas exigências. É um serviço 
que se realiza para o Movimento e, consequentemente, para a 
Igreja. Mas é, sobretudo, uma doação de nós mesmos aos casais 
que precisam encontrar este Tesouro que nós encontramos por 
meio de outros casais. “De graça recebestes, de graça dai”. (Mt 
10, 8b).
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Anexo I                                                                               
Ficha de Informação para Experiência Comunitária
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Anexo II                                                                            
Ficha de Adesão
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