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Julho de 2014 : este ano, o Colégio teve lugar em Medway, perto de Boston (EUA)

Um Colégio alegre…

… e trabalhador…

Inês e Joseph Varão, os organizadores de serviço

A ERI com Mons. Peter Uglietto,
Bispo Auxiliar de Boston

Fio condutor do Colégio : «Uma só coisa é necessária» Lc 10,38-42
Cada dia do Colégio articulava-se em torno de uma palavra chave:
O chamamento

O amor
O acolhimento
A escuta

A acção
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Acerca do Pe. Caffarel
O encerramento do dossier diocesano da causa de beatificação do Pe. Caffarel
realizar-se-á na igreja Saint-Augustin, em Paris, no próximo dia 18 de Outubro.
Pede-se a cada Supra Região e Região que envie aos responsáveis das Zonas
internacionais mensagens de apoio, que serão lidas durante a missa que se
celebrará às 16h30.
Todos os responsáveis das SR e RR são convidados a participar nesta Eucaristia.

Vida do Movimento
Em Boston tiveram lugar tomadas e passagens de serviço:
• Na ERI:
o Como Casal responsável da Comunicação e da Animação das Equipas Jovens:
Françoise e Rémi Gaussel
o Como Casal de ligação da Zona Euráfrica: Amaya e José Antonio Marcén
Echandi.

• Nas Supra Regiões:
o O Casal responsável da SR Brasil, Cida e Raimundo Almeida Araújo, foi substituído por Hermelinda e Arturo
Zamperlini. O novo conselheiro espiritual é o Pe. Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos.
o O Casal responsável da SR França-Luxemburgo-Suíça, Nicole e Bruno Coevoet, que tinha assumido
provisoriamente a responsabilidade no último Colégio, foi substituído por Antoine e Thérèse Leclerc.
o O Casal responsável da SR Espanha, Amaya e José Antonio Marcén Echandi, foi substituído por Alberto e
Mercedes Pérez. O novo conselheiro espiritual é o Pe. Javier Grande.

• Nas Regiões:
o Região Germanófona: o novo Casal responsável é Lioba e Andreas Ennemoser.
o Região Líbano: o novo Casal responsável é Souad e Edouard Borgi. O Conselheiro Espiritual é o Pe. Maroun
Moubarac.
o Região Maurícia: o novo Casal responsável é Jeannine e Jean-Pierre Rouillard. O Conselheiro Espiritual é o Pe.
Jean Max Cowart.
Desde há vários anos, tinha sido pedido à ERI que iniciasse uma reflexão sobre a sexualidade. Pela primeira vez, este
assunto foi abordado no Colégio a partir de uma conferência sobre a Teologia do Corpo e de diversos testemunhos.
Resta ver que seguimento lhe será dado.
A ERI, preocupada ao verificar que, em várias partes do mundo, um certo número de equipistas não satisfaz a sua
contribuição anual, deseja lembrar o sentido evangélico desta. A contribuição é um sinal de adesão ao Movimento.
O exercício da entreajuda é um dos pilares da mística das ENS. Há que agir para que este “sintoma” não redunde
numa doença que altere a missão das Equipas.
Finanças: O Colégio aprovou as contas relativas ao exercício de 2013
(Despesas = 276 742€ e Receitas = 278 036€), bem como a proposta da ERI de
aumentar em 90 000€ o orçamento para 2015 em relação ao orçamento para
2014, com o objectivo de fazer face ao aumento de despesas devido ao apoio
que será dado a algumas SR e RR para o Encontro de Responsáveis em Roma
em 2015.
O Colégio aprovou ainda o conjunto das propostas e o relatório de actividades apresentado pelos responsáveis da
ERI.
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Trabalhos em curso
Balanço das esquipas satélites (ES): As equipas satélites têm cerca de 10 anos de vida. Foram criadas pela ERI com
vista a aprofundar a reflexão sobre assuntos relativos a interrogações permanentes ou temporárias das ENS.
Actualmente, estão a trabalhar várias equipas: duas equipas permanentes (Pedagogia e Procura/Reflexão) e duas
equipas temporárias (uma sobre o tema da Sexualidade e outra dobre o tema da Formação Cristã). Esperam-se para
a primavera de 2015 os primeiros resultados destes trabalhos.
Submeter-se-á à leitura e aos comentários das SR e RR um documento de trabalho sobre o DDS.
Comunicação: Verificou-se que tem havido uma evolução na abordagem dos jovens aos documentos postos à sua
disposição. É aconselhável propor-lhes documentos mais sintéticos e com uma apresentação mais moderna. Foi,
pois, lançado um trabalho de redacção de novos documentos. Num primeiro momento, será repensado o
documento de apresentação do papel do responsável de equipa; trata-se de um documento essencial para a
animação material e espiritual das equipas.
Por outro lado, deu-se início à remodelação do sítio Web, que será posto on line em Janeiro de 2015.

Perspectivas
Foram definidas as prioridades para os próximos anos:
Ano de 2014/2015 – Casais: Ousar partir todos os dias para o Mundo, com a orientação: Abertura e discernimento
dos sinais dos tempos. O ponto concreto de esforço associado é a «Escuta da Palavra de Deus».
Ano 2015/2016 – Casais: Viver a missão na alegria, com a orientação: Formar os casais para a missão. O ponto
concreto de esforço associado é a «Regra de Vida».
No Encontro de Roma em 2015 serão propostas as prioridades e as orientações que nos conduzirão até ao Encontro
Internacional de 2018, num lugar que será escolhido em Roma pelos responsáveis regionais.
Encontro dos Responsáveis Regionais do mundo inteiro em Roma em Setembro de
2015
Foi solicitada à Secretaria de Estado do Vaticano uma audiência privada com o Papa.
Parece que esta audiência será possível no período de 9 a 11 de Setembro de 2015:
seria uma imensa honra para as Equipas de Nossa Senhora e um grande momento
para cada um. O Colégio será organizado em torno destas datas.
Os objectivos essenciais deste encontro são os seguintes:
Encorajar a formação como força dinâmica de transformação
Reflectir e discernir sobre o futuro do Movimento
Promover a internacionalidade das ENS, com abertura e discernimento dos sinais
dos tempos
Preparar os casais para a missão, respondendo ao apelo da Nova Evangelização
Transmitir as orientações gerais para as ENS até 2018

Lembrete do calendário
Cerimónia de Encerramento do dossier diocesano da Beatificação do Pe. Caffarel: 18 de Outubro de 2014 em Paris
As próximas três reuniões da ERI:
• de 17 a 21 de Outubro de 2014 em Paris
• de 10 a 15 de Março de 2015 na Hungria
• Princípios de Setembro de 2015 em Roma, antes do Colégio Internacional e do Encontro Internacional dos
Responsáveis Regionais
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