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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 
1652/02/AIC-18 

                                                                                                                            Vaticano, 26 de agosto de 2002 

 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 

Tenho o prazer  de lhes encaminhar, em anexo, o decreto do Pontifício Conselho para os Leigos, 

datado de 26 de julho de 2002, confirmando o reconhecimento das Equipes de Nossa Senhora como 
associação privada internacional de fiéis, de direito pontifício, e aprovando definitivamente os 

Estatutos da Associação. 

 

Temos a certeza de que esta nova aprovação recebida pelas Equipes de Nossa Senhora representará 
para todas as pessoas que delas fazem parte um novo impulso em seu caminhar rumo à santidade, 

assim como um grande estímulo para desenvolver a ação do Movimento em profundidade e em 

extensão ao serviço dos casais cristãos. 
 

Com minhas cordiais saudações 

 

                                                     Stanislaw Rylko 
                                                     Secretário 

Anexos. 

                                       

 

Gérard e Marie Christine de ROBERTY 
Equipes Notre-Dame =  49, rue de la Glacière, 7° =  F-75013 PARIS 
 

 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 
1652/02/AIC-18 

                                                         DECRETO 

 
As Equipes de Nossa Senhora nasceram na França durante o ano de 1938,  graças à iniciativa de 
alguns casais que, acompanhados por um sacerdote, o Pe. Henri Caffarel, resolveram encontrar-se 

mensalmente para juntos redescobrir o sentido do matrimônio e as riquezas desse sacramento. A 

primeira reunião de equipe deu-se em Paris, em 25 de fevereiro de 1939. Esses casais logo 

encontraram em sua vida conjugal um proveito tal que convidaram outros casais para participar de sua 
experiência.  Foi assim que em 8 de dezembro de 1947 foi completada a redação da Carta das Equipes 

de Nossa Senhora, considerada como o ato de fundação o Movimento. 

 
As Equipes de Nossa Senhora constituem um movimento de espiritualidade conjugal nascido para 

responder às exigências dos casais cristãos desejosos de viver plenamente a sua vida matrimonial a 

partir do sacramento do matrimônio.  De acordo com os Estatutos, como “movimento de formação e 
de reabastecimento espiritual, as Equipes de Nossa Senhora ajudam os seus membros a progredir no 

amor de Deus e no amor ao próximo;  elas lançam mão do auxílio fraterno para que os seus membros 

possam assumir pessoalmente e em casal as condições concretas de sua vida conjugal, familiar, 

profissional e social conforme a vontade de Deus; ela os incita a tomar consciência de sua missão 
evangelizadora na Igreja  e no mundo pelo testemunho de seu amor conjugal e pelas outras formas de 

ação que escolheram” (Estatutos, art. 3°). 
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Acentuando o sentido e o valor da comunhão conjugal, o Papa João Paulo II pôde dizer, durante o Ano 

Jubilar de 2000, que “com efeito, no sacramento do matrimônio os esposos (...) se esforçam por 

exprimir um ao outro e dar testemunho ao mundo do amor forte e indissolúvel pelo qual o Cristo ama 
a Igreja.  É esse o ‘grande mistério’, como o nomeia o apóstolo Paulo (cf. Ef 5,32) (João Paulo II, 

Homilia do Jubileu das Famílias,15 de outubro de 2000, 4). 

 
Tanto o Concílio Ecumênico Vaticano II como o magistério pós-conciliar prestaram uma especial 

atenção às formas associativas de participação na vida da Igreja, manifestando a seu respeito a mais 

profunda estima e consideração (cf. Decreto sobre o Apostolado dos Leigos Apostolicam 
Actuositatem, 16, 19 e 21; João Paulo II, Exortação apostólica pós-sinodal Christifideles Laici, 29). 

 

Nessa mesma linha, no limiar do terceiro milênio, o Papa João Paulo II escreve que “o dever de 

promover os diferentes tipos de associação reveste uma grande importância para a comunhão e, quer 
sejam as formas mais tradicionais quer aquelas mais recentes introduzidas pelos movimentos eclesiais, 

elas continuam a dar à Igreja uma vivacidade que é um dom de Deus e constitui uma autêntica 

“primavera do Espírito” (Carta apostólica Novo Millenio Ineunte, 46). 
 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 
 
Por conseguinte: 

 

Considerando que o Pontifício Conselho para os Leigos, por meio do decreto de 19 de abril de 1992, 
reconheceu as Equipes de Nossa Senhora como uma associação privada internacional de direito 

pontifício, dotada de personalidade jurídica, e aprovou os seus Estatutos ad experimentum; 

 

Respondendo ao pedido apresentado ao Dicastério, na data de 11 de março de 2002, por Gérard e 
Marie Christine de Roberty, Responsáveis pela equipe internacional das Equipes de Nossa Senhora, 

solicitando a aprovação definitiva dos Estatutos; 

 
Aceitando, ao mesmo tempo, as modificações efetuadas no texto dos Estatutos; 

 

Considerando a irradiação apostólica do Movimento e o aprofundamento da formação dos membros 
das Equipes de Nossa Senhora agindo a serviço da família e da sociedade durante todos os últimos 

anos, e ajudando os casais a viver de forma cristã a sua vida matrimonial e a descobrir e realizar em 

sua vida quotidiana o projeto de Deus a seu respeito; 

 
Tendo em vista os artigos 131-134 da Constituição Apostólica Pastor Bonus sobre a Cúria Romana, 

assim como o canon 312, #1, 1° do Código de Direito Canônico, o Pontifício Conselho para os Leigos 

decreta: 
 

1. A confirmação do reconhecimento do Movimento das Equipes de Nossa Senhora como 

associação privada internacional de fiéis, dotada de personalidade jurídica, conforme os 
canons 298-311 e 321-329 do Código de Direito Canônico. 

2. A aprovação definitiva dos Estatutos das Equipes de Nossa Senhora, cuja via original 

encontra-se depositada nos arquivos do Pontifício Conselho para os Leigos.   

 
Concedido no Vaticano, no dia vinte e seis de julho de dois mil e dois, na memória litúrgica de São 

Joaquim e Sant’Ana, pais da Bem-aventurada Virgem Maria. 

 
Stanislaw Rylko                                                   James Francis Card. Stafford 

Secretário                                                            Presidente 


