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De 30 de Agosto a 11 de Setembro de 2015, as Equipas de Nossa Senhora
viveram em Roma momentos muito ricos e essenciais para a vida do Movimento.
A Equipa Responsável Internacional reuniu-se
de 30 de Agosto a 3 de Setembro a fim de
proceder aos últimos preparativos dos
encontros de Roma: oração, trabalho e
convívio presidiram a estes dias.
Logo a seguir, de 3 a 5 de Setembro,
realizou-se o Colégio Internacional em
torno do tema «Nada leveis para o
caminho». Os responsáveis das SupraRegiões e das Regiões Directamente
Ligadas à ERI discutiram questões
essenciais que o Movimento deverá
abordar nos próximos anos.
A 6 de Setembro, a ERI teve
oportunidade de apreciar a
magnífica apresentação feita
pela Supra-Região Itália sobre a
sua actividade e as suas
perspectivas: um belo momento
de dinamismo e de vida de
equipa!
Obrigado à SR Itália pelo calor do seu acolhimento e pela qualidade da organização destes encontros…!
Finalmente, de 6 a 11 de Setembro, o Encontro dos Regionais, organizado em torno da frase de Isaías «Eis-me
aqui, Senhor, envia-me», permitiu aos Responsáveis Regionais do mundo inteiro encontrarem-se para rezar,
escutar, partilhar…:

O ponto alto deste Encontro foi
a audiência privada que o papa
Francisco concedeu às ENS no dia
10 de Setembro, na Sala
Clementina do Vaticano. No sítio
www.end-international.com
pode ler-se a apresentação dos
nossos responsáveis, Tó e Zé, e
descarregar o discurso do Papa,
que nos conforta e nos anima nas
nossas escolhas: papel missionário dos casais, respeito pelos
pontos concretos de esforço,
suporte no ministério dos padres,
proximidade com as famílias
feridas e acolhimento dos casais
cujo casamento fracassou…
Todos estes encontros foram outras tantas ocasiões de rezar, escutar, exprimir-se e partilhar nos inúmeros
testemunhos, conferências, mesas redondas e fóruns…
Resumimos a seguir o essencial:

Vida do Movimento
Colégio Internacional: foram abordados temas essenciais para a vida do Movimento.
* A situação da falta de padres Conselheiros Espirituais; as equipas antigas; a situação actual do
Movimento e as perspectivas da expansão; a difusão e a comunicação; a situação das equipas isoladas; a
promoção da unidade do Movimento…
* O Colégio procedeu às formalidades administrativas regulamentares da Assembleia Geral das ENS, à
aprovação das contas do exercício findo e do orçamento para o próximo ano: aprovação por maioria.
A Polónia passa a ser Supra-Região.
As dotações de solidariedade aumentaram de € 32 000 para € 40 000 para o próximo ano.
As contribuições para a Associação dos Amigos do Padre Caffarel são muito desiguais entre as SR e as RR:
esperam-se esforços em alguns casos: lembramos que a causa de canonização partiu desta Associação.
Encontro Internacional dos Regionais: os temas abordados foram os seguintes:
Sacramento do matrimónio; encontro com o Islão; escutar os jovens – a comunicação; as Equipas Satélites;
o mundo interpela as ENS; pensamento e causa de canonização do Padre Caffarel; a Igreja e as periferias; a
internacionalidade; o desafio dos casais e da família na nova evangelização…
A Tó e o Zé apresentaram as orientações para os próximos anos:
2015-2016 : redescobrir e tornar fecunda a misericórdia de Deus
2016-2017 : responder aos desafios pastorais sobre o matrimónio e a família

Ponto da situação sobre os trabalhos terminados
As Equipas Satélites terminaram o documento sobre o Dever de Se Sentar: a versão definitiva foi distribuída
a todas as SR/RR para releitura e difusão.
Está terminado o Guia do Responsável de Equipa: foi enviado em formato electrónico PDF a todas as SR/RR
em 5 línguas; durante o encontro, foi também distribuído sob a forma de amostra impressa. Cada SR/RR pode
agora proceder à sua impressão para ampla difusão…
O sítio internacional está operacional e é actualizado regularmente; renova-se o )
apelo aos correspondentes no sentido de enviarem informações e actualidades. ) Não hesite em os consultar
Também foi aberta uma conta Facebook.
)

Perspectivas
As Equipas Satélites publicarão no fim de Outubro o documento sobre a Oração, que será enviado a todas as
SR/RR para leitura, análise e correcção, se necessária.
O trabalho da Equipa Satélite sobre a formação cristã será posto numa plataforma virtual. Falta garantir a
tradução em 5 línguas: algumas SR/RR serão mobilizadas para esse trabalho.
A Equipa «sexualidade» prossegue os seus trabalhos.
O Atelier Mariage deverá apresentar os seus trabalhos à ERI em Dezembro de 2017, o mais tardar.
Assumindo as suas funções em 2018, a nova ERI poderá então decidir sobre o prosseguimento ou não das
actividades deste atelier.
As ENS continuam lado a lado com o Movimento «Juntos pela Europa». A sua próxima reunião terá lugar
nos Países Baixos, de 12 a 14 de Novembro de 2015, onde as ENS estarão representadas. A seguir, será
Munique, em 2016.

Agenda
* Reunião da ERI em Paris, de 4 a 9 de Dezembro de 2015.
A 8 de Dezembro, a ERI deslocar-se-á a Troussures para rezar; depois a Chantilly e a Massabielle.
* A reunião seguinte será em Barcelona, de 8 a 13 de Março de 2016.
* O próximo Colégio Internacional realizar-se-á em Inglaterra, em Swanwick (Centro de Conferências Hayes)
de 23 a 28 de Julho de 2016 (a seguir à reunião da ERI, de 19 a 23 de Julho). Encontro com os equipistas
ingleses a 30 de Julho.

Quilómetro zero
Por grande maioria, os responsáveis
regionais
escolheram
FÁTIMA
(PORTUGAL) como o local do próximo
encontro dos equipistas do mundo
inteiro…
Vemo-nos em 2018!

