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"Deus pede mais a quem ele deu mais. 
Quem recebe mais recebe para os outros. 

Não é nem maior nem melhor;  
é mais responsável. Deve servir mais. Viver para servir."

Dom Hélder Câmara

"Aquele que se retrai, perde-se; aquele que 
se dá, ganha-se.  

O dom de si é ao mesmo tempo criador, 
seja de cada uma das personalidades,                             

seja da comunidade".

Pe. Henri Caffarel
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Apresentação

O documento “A Segunda Inspiração”1 , editado pela Equipe Responsá-
vel Internacional (ERI), por ocasião do Encontro Internacional de Lourdes, 
na França, assim se expressa sobre a Pilotagem: “A formação específica 
para a espiritualidade conjugal e para os métodos fundamentais das ENS 
se faz com o auxílio de um Casal Piloto. É necessário que a pilotagem 
siga um esquema de base comum para todo o Movimento, para garantir 
que as ENS, como Movimento supranacional, se desenvolvam sobre as 
mesmas bases.”

Durante muitos anos as Equipes de Nossa Senhora adotaram a co-
letânea “Reunidos em Nome de Cristo”, também conhecida como os 
“Cadernos Verdes”, como instrumento de trabalho na pilotagem de novas 
equipes. Em virtude de inúmeros comentários a respeito de diversos 
textos neles contidos, principalmente no que diz respeito ao linguajar, 
um tanto quanto denso e de difícil assimilação, foi solicitada uma ampla 
revisão nos subsídios para a pilotagem. Esses cadernos, em número de 
dezesseis, eram formados basicamente de três partes, a saber: 
1. Tema de Reflexão e de Troca de Ideias
2. Crer e Viver
3. A descoberta das Equipes de Nossa Senhora

As duas primeiras partes eram voltadas essencialmente para uma 
formação catequética. A terceira continha uma parte de conteúdo his-
tórico, bem como os métodos do Movimento.

Inegavelmente, esses cadernos continham uma grande riqueza, com 
valores válidos inclusive para os dias de hoje.

Atendendo a diversas solicitações para revisão do processo de Pilo-
tagem, a ECIR (Equipe de Coordenação Inter-regional) apresentou nova 
proposta em Setembro de 1991. Esta proposta também não satisfez às 
necessidades do Movimento e, pouco a pouco, surgiram alternativas 
complementares em diversas regiões. Se por um lado foi louvável a ini-
ciativa destas regiões, demonstrando interesse em buscar novas formas 
de levar adiante a pilotagem; por outro lado criou-se a necessidade de 
dar unidade às diversas soluções. 

Diante desta situação, a ECIR houve por bem retomar o tema, tendo 
antes o cuidado de realizar uma profunda reflexão sobre a razão de ser da 
1 Equipes de Nossa Senhora - A Segunda Inspiração, p. 11. Lourdes, 1988 
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pilotagem, seus objetivos e, principalmente, a diversidade de aplicação 
dos mesmos nas mais diferentes realidades do país, procurando destacar 
o que é fundamental para a unidade do Movimento dentro desta grande 
pluralidade de situações.

Neste presente trabalho, procurou-se resgatar o máximo possível do 
conteúdo dos Cadernos Verdes, bem como, quando oportuno, resgatar 
o material contido no Manual de Pilotagem em vigor e nos Manuais pre-
parados por diversas regiões.

Outro ponto a ser salientado é que, conforme orientações recebidas 
da Equipe Responsável Internacional – ERI, este Manual, que deverá 
ser o único a ser utilizado em toda a Super -Região Brasil, procurou al-
cançar a máxima fidelidade ao Carisma das Equipes de Nossa Senhora, 
sua Mística, adaptando às atuais necessidades dos casais. Ele contém o 
que a própria ERI denominou de essencial a todas as pilotagens, quer 
seja em termos de conteúdo, quer seja no que diz respeito ao método. 
Verifica-se também que o tempo de duração da pilotagem, estipulado 
neste Manual, está coerente com as orientações da ERI.

Alertamos que alguns pontos são abordados dentro deste Manual tão 
somente com o intuito de localizar o Casal Piloto sobre alguns passos 
ou etapas que antecedem a pilotagem propriamente dita. Tal é o caso, 
por exemplo, da Experiência Comunitária ou dos critérios de convite 
aos casais para virem a participar do Movimento. Como são providên-
cias a serem tomadas pelo Setor, este Manual não tem a pretensão de 
aprofundar estas questões, as quais deverão ser tratadas com a devida 
atenção e profundidade pelo Casal Responsável de Setor e sua equipe.

Para finalizar, gostaríamos de colocar em comum com nossos Casais 
Responsáveis e Conselheiros Espirituais, a nossa preocupação com a ma-
nutenção da fidelidade ao nosso Movimento, levando em consideração a 
rápida expansão por que vem passando, seja pelo número de membros 
participantes, seja pela abertura de novas fronteiras. 

É fundamental que nós todos, como responsáveis pelo Movimento das 
Equipes de Nossa Senhora no Brasil, procuremos colaborar sempre, com 
nosso entusiasmo e na medida de nossas possibilidades, sem contudo 
colocar em risco a unidade e a fidelidade ao seu Carisma Fundador e 
sua Mística.

ECIR
Páscoa de 1999
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Introdução

A Pilotagem dentro do contexto  
das Equipes de Nossa Senhora

1. O Casal Piloto: Vocação e Missão; Attudes e Formação

1.1. Vocação e Missão

O Casal Piloto é chamado a exercer uma missão muito especial 
dentro das Equipes de Nossa Senhora.

Esta missão lhe é proposta pelo próprio Cristo, por este mesmo 
Cristo que o chamou a fazer parte integrante e ativa das Equipes 
de Nossa Senhora.

Mas da mesma maneira que Cristo diz VEM para o casal, na 
perspectiva da Igreja comunhão, Ele também diz segue-me, isto é, 
VAI, na perspectiva da Igreja missão.

Assim, a missão do Casal Piloto nas Equipes de Nossa Senhora 
corresponde a um chamado de Cristo para servi-Lo numa tarefa 
de evangelização, de formação de uma comunidade de discípulos, 
enfim, de estruturação de uma comunidade de seguidores animados 
pela mesma fé e unidos pelo mesmo compromisso de criar condições 
para que os casais e famílias vivam de uma maneira verdadeira-
mente cristã.

A vocação do Casal Piloto se concretiza, portanto, pela possibi-
lidade de ajudar outros casais em sua vivência comunitária na fé, 
de modo que sua espiritualidade esteja profundamente vinculada 
à Igreja e ao mundo.

O Casal Piloto, para bem desempenhar sua vocação e missão, 
precisa estar intimamente ligado ao que é proposto pelo Evange-
lho de Cristo à Igreja, para que possa levar todos à plena vida de 
comunhão e de santidade.

Nas Equipes de Nossa Senhora, o Casal Piloto encontrará toda 
a ajuda e orientação para manter-se fiel e em unidade com toda a 
Igreja, para não só fortalecer a atuação do Movimento das Equipes 
de Nossa Senhora enquanto serviço aos casais e famílias, como 
também para participar do seu esforço de evangelização com todo 
ardor, novos métodos e expressões, como propõem o papa João 



6

Paulo II e os bispos brasileiros nas diretrizes pastorais elaboradas 
juntamente com todo o Povo de Deus.

Um novo ardor, novos métodos e novas expressões são os desa-
fios da Nova Evangelização que aos poucos vai envolvendo todo o 
caminhar da Igreja para atingir o homem de hoje.

De uma coisa o Casal Piloto pode ter certeza: o Pai, através do 
seu Espírito, irá amparar todo aquele que, respondendo generosa-
mente à sua vocação, se coloca em missão, a serviço da Igreja e 
do Povo de Deus. 

1.2. Atitudes

Como o Casal Piloto é chamado por Cristo a exercer uma mis-
são na sua Igreja, através do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, é preciso, antes de mais nada, que ele tenha a crença 
e convicção firmes de que aquele grupo de casais e ele próprio, 
juntamente com o Conselheiro Espiritual, se reúnem em nome 
de Cristo, chamados por Ele a se congregar numa pequena co-
munidade, numa pequena Igreja, numa Igreja doméstica, para 
percorrerem um intenso caminho de conversão e de busca da 
santidade, de acordo com o método proposto pelas Equipes de 
Nossa Senhora.

Neste sentido, de nada adiantaria se o Casal Piloto não desse o 
testemunho daquilo que ele pretende transmitir. É pelo testemunho 
do Casal Piloto que os outros casais vão conhecer como se vive a 
espiritualidade conjugal, o auxílio mútuo e a correção fraterna, 
e como os benefícios que daí advêm devem ser revertidos em favor 
de toda a Igreja e não apenas para o casal ou o pequeno grupo de 
casais da equipe.

O Casal Piloto é chamado a dar a sua contribuição na formação 
de outros casais para uma intensa vida comunitária, de acordo com 
a proposta das Equipes de Nossa Senhora. Por isso, é preciso que 
ele tenha liderança, que ele saiba exatamente qual é o papel que 
precisa exercer perante o grupo:

a) autonomia para discernir o essencial daquilo que é meramente 
acidental;

b) saber escutar e ter a mente sempre aberta às indagações e ne-
cessidades do grupo, responsável que é pela existência de um 
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clima de partilha, liberdade e confiança dentro da equipe;

c) sensibilidade e bom senso para que possa harmonizar os vários 
interesses da comunidade de casais, contribuindo deste modo 
para a unidade desta pequena Igreja e de toda a Igreja de Cristo;

d) não monopolizar a reunião, e muito menos querer ser um “profes-
sor”; lembrar-se sempre de que o método proposto é o indutivo, 
isto é, permitir que os casais vão descobrindo por si, no mais que 
puderem, a proposta contida na pilotagem.

e) conhecer a fundo o Movimento, acompanhar seu modo de ser Igre-
ja, ajudar a formular suas propostas de atuação, contribuir para 
seu revigoramento, incorporar nas práticas de vida conjugal as 
exigências do seguimento do Evangelho, fortalecer a identidade 
das Equipes de Nossa Senhora, constituem tarefas importantes e 
urgentes do Casal Piloto, para que possa desenvolver atitudes de 
serviço em favor da causa da Igreja de Cristo, que é a construção 
do Reino de Deus, a ser vivido já entre os homens.

f) Este conhecer a fundo o Movimento implica conhecer muito 
bem os principais livros e documentos do Movimento, que em muito 
lhe ajudarão em sua missão: Guia das Equipes de Nossa Senhora, 
Carisma - Mística - Espiritualidade (Pontos fundamentais para a 
unidade), Mística dos Pontos Concretos de Esforço e Partilha, O 
Casal Responsável de Equipe, A Missão do Casal Cristão, A Respon-
sabilidade nas Equipes de Nossa Senhora, O Sacerdote Conselheiro 
Espiritual, Manual do Casal Ligação, Manual da Formação. Alguns 
desses documentos deverão ser relidos na oportunidade em que mais 
se tornarão importantes, como, por exemplo, o que trata sobre a 
Partilha e os Pontos Concretos de Esforço por ocasião da III, VI, VII 
e VIII unidades, ou o Carisma - Mística - Espiritualidade quando da 
I e II unidades, e assim por diante.

1.3. Formação

Para que o Casal Piloto possa exercer sua missão à altura do 
mandato de Cristo e desenvolver as atitudes que dele espera o 
Movimento e toda a Igreja, necessita tanto de uma formação espe-
cífica quanto habitual.

A formação específica compreende um profundo conhecimento 
das Equipes de Nossa Senhora, de sua razão de ser para os casais, para 
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a Igreja e para o mundo. Faz parte igualmente desta formação o co-
nhecimento da finalidade da missão do Casal Piloto.

Aquele que conhece a fundo as exigências e possibilidades de sua 
vocação e missão exerce uma liderança fiel e fecunda, tem o discer-
nimento exigido para o cristão, tem a sensibilidade necessária para 
superar os individualismos que afloram em grupos e pode contribuir 
para a construção da unidade, coesão e identidade de um grupo 
eclesial de base comunitária.

A formação habitual, necessária ao desempenho da missão do 
Casal Piloto, é adquirida de diferentes modos, cabendo destacar 
aquela que resulta da intensa vivência da vida do Movimento, da 
equipe de base da qual faz parte e da nova equipe de casais que 
inicia sua caminhada comunitária.

Do mesmo modo que o Movimento se atualiza e procura se in-
tegrar às diretrizes e propostas da Igreja, assim também o Casal 
Piloto necessita conhecer e participar dos momentos significativos 
das Equipes de Nossa Senhora, uma vez que o bom desempenho 
de sua missão está profundamente relacionado à sua inserção e 
engajamento na caminhada feita.

Este esforço e vivência auxiliam o Casal Piloto a exercer sua 
liderança, sua autoridade, seu serviço.

Mas é através da oração que o Casal Piloto encontra a força ne-
cessária para doar-se aos irmãos, o entusiasmo pela causa de Cristo, 
o amor para pensar menos em si mesmo e mais naqueles que estão 
necessitando de sua ajuda e correção fraterna.

A formação integral dos casais, no entanto, dá-se quando todos 
se dão a conhecer, quando todos ficam verdadeiramente amigos, e 
passam a compreender que o motivo de suas reuniões e encontros 
é o próprio Cristo, e não apenas o desejo de crescerem espiritual-
mente, ou simplesmente os seus laços de união.

O Casal Piloto, no entanto, para poder exercer bem a sua vocação 
e missão, precisa do auxílio do Setor/pré-Setor na sua formação, 
tanto nos aspectos relativos à necessária atualização sobre a vida 
da Igreja bem como a do próprio Movimento.

Um último alerta ao Casal Piloto: envolva toda a sua equipe de 
base na pilotagem, recebendo dela o apoio, ajuda e, principalmente, 
muita oração.
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É dessa forma que o Casal Piloto contribui para a formação de 
seguidores de Cristo, de discípulos do Senhor Jesus, e trabalha para a 
construção e unidade da pequena comunidade-equipe, contribuindo 
para a unidade e fortalecimento de toda a Igreja.

2. A Experiência Comunitária

2.1. Razão de ser:

A Experiência Comunitária surgiu inicialmente voltada para 
a expansão do Movimento das Equipes de Nossa Senhora, com o 
intuito de melhor preparar os casais para uma eventual adesão ao 
Movimento. Ao mesmo tempo verificou-se uma outra razão de ser 
extremamente valiosa, que foi o de aproveitar-se a sua pedagogia 
para a prestação de um serviço de apostolado para grupo de casais, 
independentemente de virem ou não a se transformar em uma nova 
equipe.

2.2. Objetivo Fundamental da Experiência Comunitária:

Dois são os objetivos procurados: a) propiciar aos casais uma 
oportunidade de vivenciarem uma caminhada de fé em comuni-
dade, levando-os ao descobrimento e à beleza do crescimento 
espiritual nas pequenas comunidades; b) prover uma catequese 
básica para estes casais.

3. Requisitos para o convite a participar     
do Movimento das Equipes de Nossa Senhora

Uma vez terminada a Experiência Comunitária, o Movimento 
das Equipes de Nossa Senhora é apresentado aos casais que pode-
rão ser convidados a participar do mesmo, desde que preencham 
alguns requisitos, a saber:

• Tenham demonstrado realmente uma vocação, como casal, 
para a caminhada em comunidade;

• Sejam católicos, unidos pelo Sacramento do Matrimônio;
• Que aceitem livremente o Método e a Proposta do Movimento;
• Não pertençam, em casal ou individualmente, a associações, 
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clubes, seitas ou afins, reconhecidamente posicionadas contra 
a Igreja Católica Apostólica Romana.

• Se possível, que não sejam parentes próximos.
Importante: Nesta oportunidade deve ser entregue aos casais 

interessados em participar do Movimento um exemplar do livro 
“Guia das Equipes de Nossa Senhora”, contendo o Estatuto das 
Equipes de Nossa Senhora, O Que é Uma Equipe de Nossa Senhora 
e A Segunda Inspiração.

4. A Informação

Uma vez feito o convite aos casais para conhecerem as equipes, e 
após o terem aceitado, deverá haver um momento1  de Informação, 
realizado pelo Casal Responsável de Setor ou algum outro devida-
mente indicado por este, motivado e preparado para tal, para que 
este lhes exponha, de maneira clara e sem meias verdades, a que se 
propõe o Movimento. 

No caso de ser indicado um outro casal para realizar a informação, 
é muito importante que se frisem dois pontos, a saber:
1) A responsabilidade última pela informação é do Casal Responsável 

de Setor; 
2) O futuro Casal Piloto deverá participar deste momento de infor-

mação.
Além das regras e exigências, mostrar principalmente o valor da 

vida em comunidade em casal, e as riquezas do Movimento, bem 
como as partes que compõem a Reunião de Equipe. É óbvio que tal 
apresentação deverá ser feita num tempo razoável, não muito longo, 
permitindo inclusive o esclarecimento de dúvidas que possam surgir 
durante a explanação.

Na Informação é fundamental que já se mencionem alguns aspectos 
para a nova equipe que está por nascer:
• que se fale da simplicidade da refeição nas Equipes de Nossa 

Senhora, salientando-se o seu significado e riqueza do seu espírito 
na reunião;

• que se mencione igualmente o propósito que todo equipista faz 
de rezar diariamente a oração do Magnificat, por intenção e 

1 Este momento poderá ser realizado em um ou dois encontros, dependendo isto da maneira      
   como cada Setor pretende realizar esta informação.
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em unidade com os equipistas do mundo inteiro, no sentido de 
pertença ao Movimento das Equipes de Nossa Senhora;

• igualmente relevante é fazer menção neste momento à Carta 
Mensal e a importância da sua leitura, por ser fonte de formação 
permanente, circulação da vida do Movimento e elemento de 
unidade;

• dar uma boa explicação sobre a Contribuição que os equipistas 
dão ao Movimento a cada reunião, comentando não só a proposta 
de cálculo da mesma, bem como a sua finalidade.
Além disso, o casal que fizer a informação, deverá ter o cuidado 

de apresentar o Movimento como um caminho que se propõe a tra-
zer grandes frutos de conjugalidade e de realização cristã. Deverá 
apresentar o Movimento demonstrando com alegria o testemunho 
concreto de sua própria história. Deve ser, portanto, um casal muito 
bem escolhido pelo Casal Responsável de Setor, caso não seja ele 
próprio a dar a informação.

Em uma reunião seguinte, que ainda não é a primeira de pilo-
tagem, feita com os casais que aderiram à proposta de participar 
das Equipes de Nossa Senhora, deverá ser entregue a Pauta para a 
primeira reunião, juntamente com o primeiro fascículo, para que 
possam estudar, refletir e responder, por escrito, ao primeiro Tema 
de Estudo. Nesta mesma reunião já se marcará a data para a reunião 
mensal, residência de quem irá receber, hora, etc. Sugere-se que se 
procure montar nesta ocasião um calendário das atividades desta nova 
equipe, marcando-se as reuniões preparatórias, mensais e de estudo.

5. A Pilotagem

O período de pilotagem corresponde à fase inicial da caminhada 
que um grupo de 5 a 7 casais optou por fazer dentro das Equipes de 
Nossa Senhora.

As Equipes de Nossa Senhora, como Movimento da Igreja, possui 
um propósito claro, derivado de seu Carisma que é a Espiritualidade 
Conjugal. 2  Este propósito, que está explicitado no primeiro item do 
documento “O que é uma Equipe de Nossa Senhora”, diz textual-
mente o seguinte: "‘Vem e segue-me’. Este apelo dirige-o Cristo 
a cada um de nós e a cada um dos nossos casais, convidando-os a 
2  É fundamental que o Casal Piloto tenha pleno conhecimento do documento “Carisma, Mística   
    e Espiritualidade das E.N.S.” – 1998. 
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se abrirem sempre mais ao seu amor, para dar testemunho d’Ele, 
onde Ele os colocou. Alguns casais, desejosos de corresponder a 
este apelo, tendo consciência da sua fraqueza, mas confiando na 
graça do sacramento do Matrimônio e crendo na eficácia da mútua 
ajuda fraterna e na promessa de Cristo – ‘Quando dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles’ (Mt 
18, 20) – decidem unir-se em equipe e pedem a um Movimento 
que os ajude. Tal é o propósito comum aos casais das Equipes 
de Nossa Senhora.”3  

As equipes se propõem, desta forma, a ajudar os casais a serem 
fiéis ao projeto de Deus para o seu matrimônio, pela vivência da 
espiritualidade conjugal. 

5.1. Objetivo da Pilotagem

Desta maneira poderemos definir o seguinte objetivo para a pi-
lotagem: 

Transmitir aos casais, independentemente de sua maior ou menor 
caminhada espiritual, e ao Conselheiro Espiritual, os conhecimentos 
básicos sobre a proposta de vida do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, seu Método e sua História.

5.2. Justificativa:

 A Equipe Responsável Internacional - ERI, reunida em Janeiro de 
1996, definiu em Ata que: “O objetivo da pilotagem difere daquele 
da catequese; pilotagem é essencialmente um treinamento para os 
propósitos das Equipes de Nossa Senhora e seu método. O ponto co-
mum a todos os casais em pilotagem é a sua falta de conhecimento 
do Movimento e sua maneira de formação.”

5.3. O Método das Equipes de Nossa Senhora:

Método, neste contexto, significa o conjunto de todos os meios 
oferecidos pelo Movimento, dispostos convenientemente, para al-
cançar o propósito das Equipes de Nossa Senhora.

Estes meios são: Experiência Comunitária, Reunião de Informa-
ção, Pilotagem, Reunião de Equipe, Orientações de Vida, os Pontos 

3 Guia das Equipes de Nossa Senhora – O que é uma Equipe de Nossa Senhora?       
    p. 73. Edição 2010
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Concretos de Esforço, a Ligação, os Encontros, as Sessões de Formação 
e a Carta Mensal.

5.4. Resumindo:

Supõe-se que os casais e o Conselheiro Espiritual:
• desconheçam o propósito e o Método das Equipes de Nossa 

Senhora;
• desconheçam a história e atualidade do Movimento;
• possuam uma caminhada heterogênea de Igreja e de vivência 

da fé cristã;
Finalmente, a Pilotagem não é uma catequese, se bem que ela 

existe dentro da mesma, por se tratar de um Movimento de(a) Igreja.
É na pilotagem que os casais começarão a entender os objetivos 

da vida em comunidade proposta pelo Movimento, como um caminho 
para que o casal cristão viva o amor, a felicidade e a santidade.

As Equipes de Nossa Senhora fundamentam-se na Espiritualidade 
Conjugal. A equipe é caracterizada como um acontecimento comu-
nitário e eclesial na medida em que reúne um grupo de casais que, 
além de se abastecerem espiritualmente, põem em comum suas 
experiências de evangelização, de anúncio da Boa Nova do Cristo, e 
procuram então descobrir as inesgotáveis exigências e possibilidades 
do seguimento de Cristo, que é a base de toda a espiritualidade 
cristã, celebrada comunitariamente em todos os encontros das 
equipes do Movimento.

Para atingir estes ideais, é fundamental a entreajuda de todos 
os casais que, juntamente com o Conselheiro Espiritual, procurarão 
compreender e assimilar os Pontos Concretos de Esforço, a partir 
das atitudes constantes que as equipes pretendem despertar em 
nós, e que são essencialmente três:
1) cultivar a assiduidade em nos abrirmos à Vontade e ao Amor de Deus;
2) desenvolver a capacidade para a Verdade;
3) aumentar a capacidade de encontro e comunhão.

Essas atitudes deverão ser assimiladas e vivenciadas pelos casais 
da equipe. Daí a necessidade e a importância de se iniciar bem esta 
caminhada, assumindo o Casal Piloto um papel estratégico na prepa-
ração do novo grupo de casais convidados a seguir com fidelidade e 
dedicação o que é proposto pelo Movimento.
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Por isso mesmo, é ele quem, em primeiro lugar, representa o 
Movimento para os casais. É dele que os casais esperam o exemplo 
de vivência cristã, de vivência conjugal e familiar, comunitária e 
eclesial; essencial torna-se neste momento o trabalho conjunto 
do Casal Piloto com o Conselheiro Espiritual, pois os dois juntos 
concretizam para os casais, a Igreja, lugar de comunhão de todo 
o Povo de Deus.

Como se pode concluir, a pilotagem é o período em que é plan-
tado o desejo de transformar o grupo em comunidade eclesial. É 
o período em que os casais são convidados a partilhar com todos 
os equipistas o carisma das Equipes de Nossa Senhora como um 
modo de ser verdadeiramente Igreja, a serviço da construção do 
Reino de Deus.

Da pilotagem dependerá a consciência de que a equipe é um 
organismo vivo, dinâmico, habitado pelo Espírito de Deus e que 
cresce conforme a sua abertura e disponibilidade a esse mesmo 
Espírito e o esforço de cada um.

Sendo um processo de formação, pois a transmissão do Método 
do Movimento nada mais é do que isso, a pilotagem levará o casal, 
que se propõe a viver segundo o espírito de Deus, a ser construtor 
de sua história, da história da sua comunidade, e a permitir, como 
cristão consciente, optar por um carisma que o identifique.

Sendo a pilotagem a primeira formação comum que os casais 
recebem no conjunto do Movimento, ela tem que primar pela 
fidelidade ao carisma das Equipes de Nossa Senhora; é esta fide-
lidade que assegura a unidade do Movimento, sinal de sua força 
e atualidade.

Deverá ficar claro igualmente aos casais que as equipes não 
são uma sequência de reuniões, mas uma forma comunitária de 
se viver, em que a reunião da equipe é o ponto alto. A reunião da 
equipe deverá ser uma verdadeira celebração dos fatos e aconte-
cimentos vividos durante o mês.

Se a reunião preparatória feita pelo Casal Piloto, Casal Animador 
e Conselheiro Espiritual é sempre muito importante, durante a 
pilotagem ela adquire uma importância ainda maior, ensinando e 
responsabilizando a cada mês o Casal Animador pela transformação 
do grupo em comunidade eclesial.



15

6. A reunião prévia ou preparatória

A reunião de equipe, enquanto comunidade que celebra, não 
pode ser improvisada. Por isso a razão de ser, a importância e a 
necessidade da reunião preparatória ou prévia, destinada a pro-
gramar a reunião mensal.

Dela depende em grande parte o bom andamento da reunião 
mensal.

Sugere-se que seja feita com razoável antecedência em relação 
à data prevista para a reunião mensal.

Sugere-se, também, que esta reunião preparatória, ou prévia, 
seja feita na residência do Casal Animador do mês, que convida 
o Conselheiro Espiritual para uma refeição ou lanche. É a opor-
tunidade para o Conselheiro Espiritual conhecer melhor a família 
do casal e para os filhos se aproximarem do Movimento. O Casal 
Piloto junta-se a eles após a refeição.

Para esta reunião os casais da Equipe enviam a sua resposta 
escrita relativas ao tema de estudo proposto para o mês.

A reunião preparatória precisa observar alguns pontos impor-
tantes:
• analisar e avaliar a reunião anterior (pontos fortes e fracos) 

fazendo-se acertos e ajustes e imprimindo-se uma continuidade 
na caminhada dos casais e da equipe.

• analisar e avaliar a vida da equipe.
• analisar e avaliar a vivência dos Pontos Concretos de Esforço 

de cada um.
• analisar e avaliar as respostas escritas do estudo do tema do 

mês, destacando os pontos importantes.
Cientes dos fatos e acontecimentos vividos pela equipe, o Ca-

sal Animador, juntamente com o Conselheiro Espiritual e o Casal 
Piloto, montam a reunião de acordo com as necessidades verifi-
cadas. Deve-se procurar ligar uma reunião à outra, num processo 
de continuidade, preparando-a de forma criativa. 

O roteiro da reunião, que poderá conter também lembretes e 
instruções úteis, deverá ser entregue com antecedência aos casais 
da equipe a fim de que os mesmos se inteirem da programação e, 
principalmente, preparem sua participação nela. 
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7. As reuniões e suas motivações

Tendo em vista o objetivo a ser perseguido na pilotagem, cada 
reunião terá uma “Motivação”. Por se tratar de um método indutivo, 
cada parte da reunião deverá ser vivida sob o enfoque da motivação, 
o que fará com que os casais tomem contato e conhecimento dos 
pontos específicos do Movimento, e ao mesmo tempo vivenciem-nos 
através do método oferecido. Ao final de cada reunião o Casal Piloto 
fará uma pequena síntese da mesma, salientando o objetivo que se 
procurou atingir, ou seja, que os casais deveriam ter “descoberto” 
por si mesmos. As motivações, objetivos e suas respectivas sequên-
cias são as seguintes:
I. Comunidade (Mística)
 (Objetivo: levar os casais à descoberta da mística do Movimento: 

Reunidos em nome de Cristo – Entreajuda – Testemunho, que irá 
transformar o pequeno grupo em uma verdadeira comunidade)

II. Espiritualidade Conjugal (Carisma)
 (Objetivo: levar os casais a novas descobertas do “Ser Casal” e 

do significado da “Espiritualidade Conjugal”)

III. Atitudes de Vida
 (Objetivo: levar os casais a descobrirem a necessidade de pauta-

rem suas vidas sob uma constante busca da Vontade e do Amor de 
Deus, da contínua descoberta da Verdade, levando-os ao Encontro 
e Comunhão com Cristo e com o próximo)

IV. Orientações de Vida
 (Objetivo: levar os casais a descobrirem que sem certas “orienta-

ções de vida” torna-se difícil o caminho de felicidade e santidade. 
Por isso as Equipes de Nossa Senhora lhes oferecem sempre uma 
orientação, a qual deverá ser vivenciada através de Prioridades 
e nos Pontos de Unidade do Movimento)

V. Vida de Equipe
 (Objetivo: retomar os dois primeiros aspectos: o da conju galidade 

e o da comunidade, a fim de que os casais reforcem a ideia de 
que somente através da transformação do grupo em comunidade 
é que se poderá construir realmente uma equipe, nos moldes 
proposto pelo Movimento das Equipes de Nossa Senhora) 

VI. Pontos Concretos de Esforço
 (Objetivo: levar os casais à conscientização de que esses Pontos 
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Concretos não são “coisas” a serem cumpridas, mas sim pontos 
a serem vividos. Utilizar-se do documento sobre a Mística dos 
Pontos Concretos de Esforço e Partilha, na sua parte específica 
a esta unidade) 

VII. Partilha
 (Objetivo: levar os casais à descoberta de que somente uma 

partilha vivenciada, e não uma simples prestação de contas, 
poderá ajudar a comunidade no seu crescimento de fé, espiri-
tualidade e amizade. Retomar o documento sobre a Mística dos 
Pontos Concretos de Esforço e Partilha, na sua parte específica 
a esta unidade)

VIII. Atitudes de Vida – Partilha e Pontos Concretos de Esforço
  (Objetivo: reforçar nos casais a consciência de que este é um 

aspecto essencial para a caminhada e o crescimento dos casais 
e da comunidade. Que a proposta do Movimento não é o de 
cumprir tarefas, mas o de levá-los a verdadeiras mudanças de 
vida, mudando suas atitudes de vida)

IX.    A Responsabilidade no Movimento das Equipes de Nossa Senhora
 (Objetivo: levar os casais à descoberta da importância da doação 

gratuita ao serviço prestado aos irmãos através das responsa-
bilidades assumidas dentro do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora. Utilizar-se dos documentos: A Responsabilidade nas 
Equipes de Nossa Senhora; O Casal Responsável de Equipe – Ma-
nual do Casal Ligação )

X.  Missão e Engajamento
 (Objetivo: levar os casais à conscientização da sua vocação como 

batizado e como casado, dentro da Igreja e no mundo) 
Na página seguinte apresenta-se, para melhor visualização e 

compreensão, um quadro com a estruturação das Reuniões, Temas 
de Reflexão e Complementos.

Ao final de cada reunião, o Casal Piloto deverá fazer uma sín-
tese, permitindo que os casais resumam em poucas ideias tudo o 
que experimentaram e que naturalmente proponham atividades e 
atitudes a serem desenvolvidas durante o período entre reuniões. 
Nesta síntese deverá ficar claro o aspecto da motivação proposta 
para aquela reunião. 
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8. Momentos da Reunião

Antes do início da reunião propriamente dita, mas após a ora-
ção inicial ou de acolhida, o Casal Piloto deverá fazer uma breve e 
sucinta retomada da reunião anterior, a fim de que se vá fazendo 
uma ligação entre uma reunião e outra.

8.1. Texto de Meditação

Oração Espontânea, que seja uma resposta ao texto meditado. 
O Texto de Meditação sugerido é o apresentado no início de cada 
Tema, correspondendo à motivação proposta para a reunião. A 
oração é a partilha do amor do Pai, a presença de Cristo e a luz do 
Espírito Santo.

8.2. Partilha

Versando sempre sobre os Pontos Concretos de Esforço e as três 
Atitudes, coloca-se a maneira de vivenciá-la na criatividade do Casal 
Piloto e do Conselheiro Espiritual.

8.3. Tema de Reflexão/Estudo

Na fase de pilotagem, caracteriza-se por ser a maneira de levar 
aos casais a proposta das Equipes de Nossa Senhora, devendo, pois, 
ser trabalhado conforme o tema sugerido para cada reunião. Alguns 
lembretes poderão ser úteis ao Casal Piloto:

• Que os casais compreendam a importância do estudo sistemático 
para a transformação da vida e para a conversão, bem como para 
o estabelecimento de uma verdadeira comunidade;

• Será da contribuição de cada um que surgirá o conhecimento 
adequado a esta comunidade;

• Se alguém não participa com sua experiência e esforço, nega 
aos outros riquezas insubstituíveis;

• A discussão das ideias vai fortalecendo a equipe porque as pes-
soas começam a se identificar umas com as outras e passam a 
comungar dos mesmos ideais;

• O estudo e a reflexão ajudam-nos a exercer o discernimento, 
comparando a nossa realidade com o ideal cristão;
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• O tema estudado, refletido e respondido por escrito em casa, pelo 
casal, ajudará marido e mulher a descobrirem-se e assumirem-se;

• Deus nos mostra sua vontade por muitas maneiras, inclusive 
através de nossa razão e conhecimento desenvolvidos no estudo 
e reflexão do tema;

• Que este estudo não fique apenas nas palavras, mas nos leve 
ao interior de nós mesmos, convertendo-nos, isto é, fazendo 
com que mudemos o rumo de nossa caminhada e nos direcione 
conforme a vontade de Deus;

• É importante compreender que estudamos também para reali-
zarmos a nossa missão de forma eficaz e eficiente.

8.4. Coparticipação

Retomar (reforço), mediante questionamento a ser elaborado de 
acordo com a criatividade do Casal Piloto e do Conselheiro Espiritual, 
a Motivação da reunião anterior. Alguns lembretes que poderão ser 
úteis ao Casal Piloto:

• A comunidade é o lugar onde somos nós mesmos. É na vida 
comunitária que fazemos a revelação muitas vezes penosa dos 
limites, das fraquezas do nosso ser, se nos soubermos aceitos pela 
comunidade, participantes do mesmo amor do Pai pelos irmãos. 
É aí, pois, que revelamos, muitas vezes de maneira inesperada, 
os defeitos escondidos em nós. Se aceitarmos, entretanto, que 
nossos defeitos existem, podemos deixá-los aparecer e aprender 
a corrigi-los. Eis aí um grande valor da comunidade, onde somos 
aceitos como somos e, por isso mesmo, capazes de nos modificar;

• Só se ama a quem se conhece. Sendo o amor essencialmente 
doação, é imprescindível dar-nos a conhecer e conhecermos a 
pessoa do outro. Saberemos, então, a partir daí, o quê e para 
quem doar. Torna-se fundamental assim, para o cristão equipista, 
conhecer e dar-se a conhecer, através de uma coparticipação 
franca e aberta;

• Se vivermos em plenitude o sacramento do Matrimônio, estare-
mos comprometidos inteiramente com o outro e numa respon-
sabilidade natural, que remove máscaras e atitudes egoístas. A 
comunhão de vida em família e em equipe, da mesma forma, 
torna-nos desarmados, abertos para a verdade dos outros e de 
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nós mesmos, resultando num coparticipação verdadeira, trans-
parente, comprometida, na reunião de equipe;

• O dom mais precioso da comunidade enraíza-se na fraqueza. É 
quando se é fraco e pobre que se precisa dos outros, que se os 
chama à vida e ao exercício de seus dons, propiciando verdadeira 
comunhão de vida através de nossa participação na equipe. Esta, 
torna-se assim, um meio de construção do Reino, como marido 
e mulher são um para o outro instrumento de santificação;

• Muitas vezes, na vida comunitária, espera-se demasiado das 
pessoas e isso as impede de se reconhecerem e de se aceitarem 
como são. Um dos papéis da comunidade eclesial (equipe) é 
ajudar cada um a expressar-se e conhecer-se; é ajudar todos a 
discernirem a verdade pessoal, a verdade do casal e da realidade 
histórica vivida;

• Se aceitarmos que nossos defeitos existem, podemos deixá-los 
aparecer e aprender a corrigi-los. É o crescimento em direção 
à liberdade. Também a realidade social precisa ser vista e com-
preendida com os olhos de quem busca a verdade;

• A vontade de Deus é que sejamos felizes. Quando estamos abertos 
e atentos para ouvi-Lo, através dos acontecimentos de cada dia, 
dos irmãos e da sua Palavra, percebemos que Ele está presente 
em nossas vidas a cada momento;

• Também a reunião de equipe é um momento privilegiado para 
nos abrirmos à Vontade de Deus a nosso respeito, através de 
nossos irmãos aí reunidos. E quando estamos abertos e em busca 
de sua Vontade é que percebemos que a equipe se torna uma 
verdadeira comunidade de amor;

• Se procurarmos descobrir a Vontade de Deus e viver essa comu-
nidade de Amor que Ele nos propõe, não conseguimos mais ficar 
fechados em nosso pequeno mundo. Algo nos impulsiona para 
fora, para descobrirmos como é a realidade, e tentar transformá-
la para que haja o verdadeiro amor e fraternidade.

8.5. Refeição

Deve ser a mais simples possível, podendo ser, inclusive, um 
pequeno lanche. O que importa é o seu significado na reunião 
de equipe, onde cada casal irá partilhar com sua participação, 
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levando uma parcela do alimento. O Casal Piloto deverá usar de 
sua criatividade para relacionar este momento com a motivação 
própria da reunião, enfatizando seu verdadeiro sentido. Algumas 
pequenas sugestões:

• A simplicidade da acolhida e a partilha do alimento leva à ami-
zade e fraternidade, base da comunidade;

• Ao partilhar o alimento, estamos acolhendo o próximo e nos 
conhecendo mutuamente;

• Quando partilhamos o alimento estamos em comunhão. Cada 
um alimenta-se daquilo que o outro trouxe. É o sinal concreto 
de nossa disposição de colocarmos em comum o que temos e o 
que somos;

• A refeição comunitária deve ser aquela em que a equipe inteira 
toma consciência da corrente da vida que os une. É da parti-
cipação de cada um que surge a refeição capaz de alimentar a 
todos;

• A refeição deve ser momento de graça e de dom, em que a 
equipe vive a alegria de estar reunida, celebrando, festejando 
e rezando. Que os aspectos materiais sinalizem com fidelidade 
a nossa verdade;

• Não podemos pensar na refeição exclusivamente como consumi-
dores; ela é, antes de tudo, participação;

• Quando partilhamos o alimento na reunião de equipe, sentimos 
a presença de Cristo, especialmente porque é da sua vontade 
fazer-se alimento para nós. Portanto, a refeição deve ser ação 
de graças;

• Jesus reuniu os doze em volta da mesa e tomando o pão e o vi-
nho os transformou em seu Corpo e Sangue. Sua vontade é que 
estejamos também reunidos para que Ele seja presença entre 
nós;

• A refeição, que é o resultado do trabalho de tantos homens, nos 
faz refletir que está no plano de Amor de Deus a solidariedade 
entre os homens e nos leva a partilhar o alimento com aquele 
irmão que não o tem para o seu sustento;

• A refeição é um momento onde nos encontramos e partilhamos 
aquilo que temos como casal. Que ela seja um momento de festa. 
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Ao redor da mesa toda a refeição é uma ceia, porque presidida 
pela alegria do encontro e caracterizada pela fartura dos dons.

Note-se que não se trata de um Roteiro já preparado, mas sim 
do enfoque a ser dado a cada parte da reunião. O Roteiro deverá 
ser preparado de forma adequada à realidade da equipe, através 
do uso da criatividade, onde ela é possível. Porém, a fidelidade ao 
carisma e ao método das Equipes de Nossa Senhora no que elas têm 
de essencial deve ser sempre mantida.

Toda reunião deverá iniciar-se com uma oração, pois estamos nos 
reunindo em nome de Cristo. A sequência das partes da reunião pode 
variar, de acordo com as necessidades, conveniências, ou mesmo 
para quebra de rotina, de tal forma que os casais não se sintam pre-
sos a um esquema único, mas procurem desenvolver a criatividade. 
Assim, uma reunião poderá iniciar-se pela pequena refeição; outra 
pelo estudo do tema; outra ainda pela coparticipação, sem que se 
estabeleça uma sequência rígida. Ressalve-se, entretanto, que o 
momento da Partilha deverá vir logo após o momento de Oração 
(Escuta da Palavra – Meditação – Oração), para que a mesma se 
realize dentro do mesmo espírito de oração.

As reuniões mensais sempre se encerram com a oração do Mag-
nificat, antes, porém, faz-se o recolhimento da contribuição de 
cada casal. É sempre bom lembrar que equipe em pilotagem já é 
uma Equipe de Nossa Senhora e, como tal, tem seus compromissos 
para com o Movimento, quer seja em orações, quer seja em con-
tribuições materiais.

9. Sistemática

A presente sistemática deve ser trabalhada pelo método indu-
tivo, isto é, em que os próprios casais vão aos poucos descobrindo 
a finalidade e as riquezas contidas em cada etapa. Estas etapas 
são apresentadas em 10 (dez) unidades, as quais contemplam os 
aspectos fundamentais propostos pelo Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora, de tal forma que, ao final do período de pilotagem, 
os casais tenham, ao menos em teoria, um bom conhecimento dos 
mesmos. Cada uma destas unidades poderá ser tratada em uma 
ou duas reuniões, dependendo da caminhada de cada equipe, seu 
interesse em um maior ou menor aprofundamento nos assuntos 
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tratados etc. Este desdobramento de reuniões poderá também 
auxiliar no sentido de que o final da pilotagem possa vir a coincidir 
com a época apropriada de eleição dos novos casais responsáveis de 
equipe. A pilotagem só terminará quando forem estudadas todas as 
10 unidades propostas, devendo o Casal Piloto acompanhar a equipe 
até o final do período de pilotagem.

Observação: Após o estudo das dez unidades, o Movimento su-
gere que a nova equipe faça o estudo do livro “Amor, Felicidade, 
Santidade”, do padre Bernard Olivier, ex-Sacerdote Conselheiro 
Espiritual da ERI.4 

No início de cada reunião, o Casal Piloto faz uma pequena mas 
enfática menção à Motivação da presente reunião. Durante a mesma, 
nos momentos oportunos, procurará reforçar a Motivação, lembran-
do aos casais este ponto. Da mesma forma, como já mencionado, 
ao final de cada reunião o Casal Piloto fará uma pequena síntese, 
deixando claro o objetivo procurado no desenrolar da mesma. 

Os dez cadernos de apoio com os temas e complementos deve-
rão ser entregues um de cada vez. Assim, seria interessante que, 
também ao final da reunião, o Casal Piloto já fizesse a entrega da 
unidade seguinte, enfatizando a necessidade de os casais atenta-
rem para o tema e responderem as perguntas, por escrito, antes 
da próxima reunião prévia ou preparatória.

10. Introdução aos Pontos Concretos de Esforço

Este será, sem dúvida alguma, um dos pontos mais importantes 
a serem introduzidos durante o período de pilotagem. Estes são, na 
verdade, juntamente com a Partilha, a especificidade e o coração 
das Equipes. Desnecessário dizer da importância do testemunho a 
ser dado pelo Casal Piloto, muito mais forte e importante do que 
suas explicações teóricas sobre o tema. Os casais já deverão ter 
vivenciado a maior parte dos Pontos Concretos de Esforço, sem que 
os mesmos tenham sido assim nomeados, na caminhada da Expe-
riência Comunitária. Na pilotagem é o momento de identificá-los, 
relembrando aos casais a proposta vivenciada naquela oportunidade.

Ao final da primeira reunião, o Casal Piloto fará uma pequena 
explanação sobre os momentos vivenciados durante esta reunião, 
4 Este livro poderá ser solicitado no Secretariado.
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dando ênfase a que se proponham a vivenciar durante o mês o mo-
mento de oração (Escuta da Palavra), o de reflexão sobre a 

Palavra (Meditação) e a Oração Espontânea (vivenciando a Oração 
Conjugal).

Na segunda reunião irão partilhar como se esforçaram por viven-
ciar os três pontos apresentados, com ênfase na Escuta da Palavra.

Na terceira reunião, dentro da partilha, a ênfase se dará à 
Meditação.

Na quarta reunião, novamente, ao partilharem os três pontos, 
a ênfase será dada à Oração Conjugal. Ao final da quarta reunião 
serão apresentados o Dever de Sentar-se e a Regra de Vida.

Na quinta reunião, no momento da Partilha, o Casal Piloto irá 
propor um Dever de Sentar-se em equipe, oportunidade em que os 
casais deverão se propor pistas para a Regra de Vida.

Na sexta reunião deverão ser partilhados os cinco pontos, com 
ênfase no Dever de Sentar-se, e na sétima reunião com ênfase na 
Regra de Vida. Ao final desta reunião será apresentado o Ponto 
Concreto do Retiro, quando os casais serão inclusive convidados a 
participar do próximo Retiro programado pelo Setor.

11. Os documentos de pilotagem

Consistem, basicamente, dos seguintes:

a)  Este Manual destinado ao Casal Piloto, com os devidos detalhes 
para que possa bem se orientar nesta tarefa;

b)  Uma série de 10 (dez) Temas de Reflexão (estudo) relativos à 
motivação de cada unidade. Estes temas, constantes de umas 
poucas folhas, serão o mínimo solicitado aos casais como subsídio 
de estudo. Entretanto, ao final de cada unidade, são apresentadas 
algumas indicações bibliográficas pertinentes, para uso tanto do 
Casal Piloto, como dos casais em pilotagem que se interessarem 
em aprofundar o tema;

c)  Cada Tema é acompanhado de um Complemento, onde se faz a 
apresentação de um histórico do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, com os principais fatos, tanto em nível mundial como 
os concernentes à Super-Região Brasil, até os dias atuais. Este 
histórico deverá ser atualizado sempre que se fizer necessário. 
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Além do histórico propriamente dito, são apresentados também 
alguns detalhes da vida do Movimento.

Uma última palavrinha aos nossos queridos casais piloto: Ao 
final da leitura, estudo e aprofundamento deste Manual, com o 
auxílio do seu Casal Responsável de Setor, vocês estarão conhecen-
do com segurança e muito bem todo este material apresentado. 
Gostaríamos, no entanto, de lembrá-los de que, acima de todas 
as leis e regulamentos, está a vida de amor, de caridade fraterna. 
Que vocês vejam, em cada casal da equipe que estarão pilotando, 
um Jesus ao seu lado, de tal forma que esta equipe seja plena de 
fraternidade entre os seus casais, a tal ponto que, os que os virem 
de fora possam falar: “Vejam como eles se amam”. Desta forma, 
vocês estarão dando sua contribuição efetiva para a construção do 
Reino de Deus. Desejamos-lhes felicidades no trabalho, com muita 
Paz e muito Bem!

Deus os abençoe!

ECIR

Encontro Nacional de 1999
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• Casal Responsável de Equipe 
• Reunidos em nome de Cristo (Série Cadernos Verdes)
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A Equipe Responsável Internacional não autoriza nenhum 
grupo de casais, que não seja admitido no Movimento, 

a intitular-se “EQUIPES DE NOSSA SENHORA”.

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

Responsabilidade
Equipe da Super-Região Brasil

Av. Paulista, 352 . 3º andar cj. 36 . 
01310-905  São Paulo . Brasil

Tel. 11 3256.1212 - Fax. 11 3257.3599
secretariado@ens.org.br

www.ens.org.br
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MAGNIFICAT

O Poderoso fez em mim maravilhas,                                                                     
e Santo é seu nome!

A minh’alma engrandece o Senhor, 
exulta meu espírito em Deus, meu Salvador!

Por que olhou para a humildade de sua serva, 
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita!

O Poderoso fez em mim maravilhas, 
e Santo é seu nome!

Seu amor para sempre se estende, 
sobre aqueles que o temem!

Manifesta o poder de seu braço, 
dispersa os soberbos; 

derruba os poderosos de seus tronos 
e eleva os humildes; 

sacia de bens os famintos, 
despede os ricos sem nada.

Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, 
como havia prometido a nossos pais, 

em favor de Abraão e de seus filhos para sempre!

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
como era no princípio, agora e sempre

Amém!

O poderoso fez em mim maravilhas
e Santo é o seu nome!

EQUIPES DE NOSSA SENHORA
Movimento de Espiritualidade Conjugal


