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Nesta nova Newsletter, comentamos a última reunião da Equipe Responsável 
Internacional que ocorreu em Paris, a fim de celebrar o 75º Aniversário da 
Carta das Equipes de Nossa Senhora. Além disso, adiantamos detalhes sobre a 
reunião da ERI em março próximo, o Colégio Internacional em julho de 2023 e 
os preparativos para o Encontro Internacional em Turim, em julho de 2024.   
 
 
 
Reunião da ERI, 5-11 de dezembro de 2022 
 
A reunião da ERI aconteceu nestes dias na sede recentemente renovada do 
secretariado internacional das Equipes de Nossa Senhora em Paris. Os temas e 
trabalhos foram muito intensos e variados durante estes dias. Apontamos 
alguns dos mais importantes: 
 
- O trabalho começou com uma reflexão espiritual proposta pelo Pe. Ricardo, 
que sempre nos ajuda a entrar na semana de reuniões animados pelo Espírito 
Santo e prontos para trabalhar, tendo tido um tempo de pausa e meditação. 
A isto se segue uma coparticipação, que nos permite continuar a construir 
nossa equipe e compartilhar nossas vidas.  
 

- Queríamos iniciar esta 
reunião com uma 
benção do Pe. Ricardo 
às instalações da sede 
do secretariado 

internacional, 
localizado no 7º andar 
da rue de la Glacière, 
nº 49, em Paris, onde as 
reformas arquitetônicas 
foram concluídas. Isto 
proporciona um 
espaço muito maior 
para reuniões, um 
espaço aberto para o 
trabalho do 



secretariado, uma pequena sala de reuniões para trabalhos de grupo 
menores, um depósito e vários quartos e banheiros completamente 
renovados, o que tornou a reunião muito confortável. Todos nós agradecemos 
aos secretários Paola e Giovanni por seu enorme esforço na coordenação e 
acompanhamento dos trabalhos de reforma.  
 

 
 
 
- O primeiro dia terminou com uma Eucaristia, que se realiza todos os dias, pois 
os momentos de oração e eucaristia são muito importantes em nossas 
reuniões. Também a reflexão e a oração ao Padre Caffarel, que nos inspiraram 
e nos ajudaram a viver esta reunião. Nesta ocasião, a reflexão sobre os textos 

do Padre Caffarel centrou-
se nos comentários das 
palavras dirigidas pelo 
Papa João XXIII às Equipes 
de Nossa Senhora durante 
a peregrinação a Roma em 
maio de 1959, que incluía 
os aspectos mais relevantes 
da Carta Fundacional das 
ENS.  
 
 
 
 
 

 
 
Continuamos com o planejamento e o conteúdo das próximas reuniões que 
temos previsto. Depois de ter feito a revisão da avaliação do Colégio de Assis, 
de julho passado, e reconsiderado os aspectos que poderiam ser melhorados, 
prosseguimos com a preparação do Colégio Internacional de julho de 2023. 
Como informamos aos responsáveis e conselheiros das SR e RR que são 
convidados a participar, tivemos que mudar o local da reunião devido às 
dificuldades encontradas para realizá-la em Guayaquil (Equador). O Colégio 
será realizada em Aparecida (Brasil) e se baseará no texto de Lucas 14, 28-30: 
"Discernir para construir". Foram definidas as ênfases diárias, o programa, as 
pessoas convidadas a preparar conferências, testemunhos, orações e 



eucaristias, e outras 
atividades que serão 
realizadas neste 
Colégio. É um 
momento muito 
importante de 
encontro no qual 

também 
procederemos à 
transferência de 
responsabilidades.  
 
 

 
 
 
 
- Uma grande parte da reunião também foi dedicada à revisão do 

planejamento e do conteúdo do 
Encontro Internacional de Turim, a 
ser realizado em julho de 2024. O 
trabalho está avançando com a 
definição das equipes de trabalho, 
que já estão em pleno 
funcionamento, realizando todos os 
preparativos para este evento, o 
que requer um grande esforço 
coletivo. Como os responsáveis das 
SR e RR já foram informados, as 
cotas de participantes estão 
definidas, e foi anunciado que, 
dada a situação de inflação e 
aumento dos preços, o custo 
inicialmente planejado, que era 
igual ao dos encontros anteriores, 
não pode ser mantido. O valor total 
por pessoa será detalhado em 
futuras comunicações. Todos os 
conteúdos e atividades do 
encontro estão sendo definidos, 
que girarão em torno da Passagem 
de Emaús, com o tema: 
"Caminhemos com o coração 
ardente".  
 
 

 
 
- Os relatórios das Zonas, apresentados pelos casais de ligação, nesta 
momento se concentraram sobre a animação, planos de expansão após a 
Covid, desafios, pontos fortes e fracos, necessidades de formação, para ver 



quais aspectos poderiam precisar da ajuda da ERI e para estabelecer 
programas para os formadores... Continuamos a concretizar a reflexão 
iniciada há algum tempo sobre os critérios de agrupamento das SR e RR nas 
diversas zonas, a fim de avançar para uma melhoria na animação e na vida 
das equipes em cada zona.  
 
- Também foi apresentado o progresso do trabalho sobre o tema do estudo 
para 2023-2024, intitulado A Eucaristia como fonte de missão, que está sendo 
elaborado por uma equipe de redação na Espanha, coordenada pela ERI.   
 
- Foi apresentada a análise administrativa, financeira e estatística das 
atividades do secretariado. Assim também com relação ao progresso em 
várias questões relacionadas à comunicação, que estão sendo trabalhados. 
Foi apresentado o andamento do trabalho das Equipes Satélites, com a 
conclusão prática dos temas confiados à equipe que trabalha na renovação 
da pilotagem, dos materiais para casais jovens, e foi informado sobre o 
andamento das pesquisas acompanhadas pela Equipe de Pesquisa e 
Reflexão, que já concluiu a pesquisa na SR Colômbia e, quanto à SR Brasil, o 
levantamento de dados ainda está em curso; e se prepara para oferecer a 
pesquisa a todas às SR e RR que a solicitarem.  
 
 
- De agora em diante, será feito um grande esforço para traduzir todos esses 
materiais, para o qual precisaremos da ajuda das SR e RR. A partir deste 
momento, já estamos fazendo um apelo para aumentar o número de pessoas 
que podem colaborar nas traduções dos 5 idiomas oficiais do Movimento, 

sempre traduzindo de um 
idioma estrangeiro para o 
seu próprio idioma. Se 
houver novas pessoas em 
sua SR e RR que estejam 
dispostas a colaborar 
nisso, pedimos gentilmente 
aos responsáveis que 
entrem em contato com 
os secretários da ERI e os 
informem sobre esses 

voluntários. O próximo ano e meio terá uma carga de trabalho extra com as 
traduções destes documentos das equipes de satélites e do Encontro 
Internacional.  

 
 
- Um tempo 
significativo também 
foi dedicado às 
relações com o 

Vaticano, 
especialmente a 

colaboração 
proposta entre o 
Pontifício Instituto 



Teológico João Paulo II e as Equipes de Nossa Senhora na área da formação, 
para a qual vários casais foram indicados. Os 7 casais selecionados 
começaram sua formação com uma reunião presencial em outubro, em 
Roma, que será seguida de formação on-line e reuniões virtuais durante este 
curso, e terminará em junho próximo com uma nova reunião presencial.  
 
 
No decorrer desta reunião do ERI, em Paris, outras atividades importantes 
foram realizadas: 
 
Reunião dos diretores da Associação dos Amigos do Padre Caffarel. Pe. 
Marcovits comentou que o dossiê da Positio já foi entregue em Roma. 
Também, que o Postulador, Pe. Paleri, se mudou para uma nova missão em 
Gana e que um novo Postulador, que vive em Roma, o Pe. Kijas, de 
nacionalidade polonesa, foi nomeado. 
 
 
Celebração do 75º Aniversário da Carta Fundacional. Quinta-feira, 8 de 
dezembro de 2022 
 

Na quinta-feira, festa da Imaculada 
Conceição, fomos à igreja de Santo 
Agostinho, em Paris, às 20h, para uma 
bela Eucaristia presidida por M. 
Thiebault Verny, bispo auxiliar de Paris. 
Os cantos, a solenidade da 
celebração, as intenções da 
comunidade, as palavras finais de 
nossos responsáveis, Edgardo e Clarita, 
nos fizeram sentir enormemente gratos 
pelo carisma recebido através do 
Padre Caffarel. Estar no lugar onde a 

Carta foi proclamada há 75 anos e poder reviver esse momento foi para todos 
os presentes uma grande emoção, que nos tocou profundamente. 



Terminamos a noite na cripta com uma refeição compartilhada com as 
contribuições dos membros da equipe que participaram da celebração.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reunião com a SR França. Sábado, 11 de dezembro de 2022 
 
 
A ERI tem sempre alguns momentos-chave de comunhão e proximidade com 
as equipes da SR ou RR que a hospeda. Nesta ocasião, aconteceu em 
Massabielle, a Casa que as Equipes da SR França têm para reuniões e 
encontros. Na primeira parte, tivemos uma apresentação do importante 
acordo que a SR fez com a Diocese de Pontoise, onde a Casa está localizada, 
com a participação de D. Stanislas Lalanne, bispo de Pontoise, que comentou 
sobre as atividades de colaboração que ocorrerão entre a Diocese e as 
Equipes. Em seguida, uma Eucaristia e uma refeição de amizade com a 
equipe da SR França-Luxemburgo-Suíça. À tarde, tivemos uma reunião com os 
responsáveis da SR, na qual a ERI respondeu às questões que foram 
colocadas. Agradecemos a Catherine e Christophe Bernard e ao Pe. Louis de 
Raynal pela acolhida e pela reunião, na qual todos pudemos nos expressar 
com grande abertura sobre muitos temas de interesse.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Próximas atividades: 
 

• Reunião da ERI em Lomé (Togo), de 12 a 18 de março de 2023. 
• Reuniões preparatórias com a participação dos responsáveis e 

secretários da ERI para o Encontro Internacional em Turim (maio de 
2023). 

• Reunião da ERI em Aparecida (Brasil), 17-22 de julho de 2023. 
• Próximo Colégio Internacional em Aparecida (Brasil), 23-28 de julho de 

2023. 


