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ATENDENDO
AO CHAMADO:

As comemorações dos 80 anos 
da Primeira Reunião de Equipe.

Regra de Vida é o PCE do ano. 

Saiba detalhes.

EACRE 2019:
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OPORTUNIDADE DE ADORAR 

Socorro e Rubens - Casal Repórter Setor E

 Estar em Adoração, diante do Santíssimo 
Sacramento, é uma oportunidade espiritual 
que modifica nossas vidas e nosso coração.
 A adoração ao Santíssimo Sacramento do 
Setor “E” realizou-se no dia 15 de fevereiro, na 
Capela do Santuário N.S. do Perpétuo Socorro 
em Taguatinga Centro.
 Muito bem organizada e animada 
pelas equipes 29, 65 e 30, conduzida pelo 
Irmão Vitor CE da Equipe 29, contou com o 
equipista Fabio da Equipe 60 que cantou e 
encantou a todos tornando a adoração mais 

emocionante, pois nesta noite pôde-se adorar 
em orações e louvor. 
 Cristo está ali e nos vê com olhos 
humanos, sorri ou chora conosco. No momento 
em que estamos diante do Santíssimo, Jesus 
está diante de nós.
 Estar diante de Jesus, presente no 
Santíssimo Sacramento é uma graça, um 
momento profundo de encontro e intimidade 
com o próprio Deus em seu infinito amor por 
todos nós, é uma oportunidade espiritual para 
modificarmos nossa vida e o nosso coração, 
além de nos encher de alegria, também 
amadurece nossa união com Ele. 
 A adoração teve uma adesão muito 
positiva por parte dos equipistas, terminou no 

EDITORIAL

 Imaginemos que nós somos o pai 
da parábola do filho pródigo. E que nossa 
Equipe de base é o filho que saiu, gastou 
tudo e retornou. Voltou das “férias” e por 
praticamente dois meses ficou com os 
PCE’s meio atrasados, sem Regra de Vida 
definida, Oração Conjugal capenga. Esse 
“filho-equipe”, nem te ligou nesse período, 
não respondeu nem o grupo do Whatsapp 
quando o assunto era marcar uma informal, 
nem aceitou o convite para uma Seresta em 
Luziânia, muito menos apareceu na Missa 
Mensal em fevereiro. Imaginemos que os 
metros que separaram o pai e o filho do 
abraço seja o EACRE – momento de reflexão, 
conhecimento e discernimento, que o pai 
pôde pensar, respirar e tomar a atitude de 
perdoar, esticar os braços. E que o momento 
do abraço, do perdão, do acolhimento, tenha 
sido a noite em que você se encontrou com 
sua equipe, na segunda-feira, 25 de fevereiro, 
um dia após o EACRE, para comemorar os 
80 anos da Primeira Reunião das Equipes 
de Nossa Senhora. Imaginemos que a festa 
foi a Partilha do alimento que tiveram, onde 
puderam contar tudo o que aconteceu 
desde o último encontro, durante a Reunião 
Formal. Sabe a aliança da parábola? Então, 
é o livro com o Estudo do Tema do Ano - 
Reconciliação, sinal de amor, que vai te 
acompanhar, não vai estar pendurado em 
um dos dedos, mas enchendo a palma de 
sua mão completa. Te alimentando, guiando, 
ensinando, conduzindo. Imaginemos... 
quer dizer, vivamos nossa realidade, e que 
lembremos que em nossas Procissões diárias, 
devemos pegar um lenço branco, com amor, 
tomar um Novo Fôlego e seguir em frente 
para mais um ano em comunidade. Que seja 
cheio de reencontros, perdão e abraços. Uma 
ótima leitura!

  ADORAÇÃO PERPÉTUA

EM ADORAÇÃO 

Tati e Arnaldo – Casal Repórter Setor D 
 
 No dia 05 de fevereiro, das 20h às 22h 
no Santíssimo Sacramento L2 Sul, ocorreu a 
Adoração Perpetua, oferecida mensalmente 
para os equipistas, onde as Equipes 31 e 59 
do Setor D eram responsáveis, e se revezaram 

 

 

 

durante a adoração nas leituras do Evangelho 
e no aprofundamento da meditação sobre o 
que foi lido. 
 Com muita espiritualidade, a adoração 
se seguiu com muita oração, terço, cânticos 
entoados com a ajuda de um violão, salmos 
e muita meditação. Na adoração, Jesus nos 
convida a nos aproximarmos e conversarmos 
com Ele, pedir-lhe as coisas de que 
necessitamos e experimentarmos a bênção da 
sua amizade.

 Estar na presença do Santíssimo é sentir 
fonte natural de energia que dá vida, assim 
como Jesus sacramentado é fonte sobrenatural 
de todo amor e graça. Estar na presença do 
Senhor gera uma amizade íntima com Ele 
que nos entusiasma na vida. Que possamos 
aproveitar momentos como este que o 
Movimento nos proporciona. É a oportunidade 
de estarmos juntos entre equipistas e a 
comunidade em Adoração ao nosso Pai.

  ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

  CARTA DO REGIONAL 
Um repórter nos tempos de Cristo

 Apesar de várias atividades realizadas 
antes do Encontro Anual dos Casais 
Responsáveis de Equipes, estamos iniciando 
de fato o ano equipista com a realização 
deste. Quase 300 pessoas participaram do 
EACRE da Região Brasília III nos dias 23 e 24 
de fevereiro. Para isso, 73 pessoas estiveram 
presentes trabalhando e estas ainda contaram 
com a ajuda de muitos outros equipistas. 
Somente assim, com essa união de esforços e 
de orações foi possível realizar o evento com 
sucesso. Nosso agradecimento especial a 
todas as equipes de trabalho. 
 Mas não só de trabalho vive um equipista. 
A missão é maior. É preciso que cada um 
capte a essência de todas as Formações. Só 
assim poderemos crescer na espiritualidade e 
também evangelizar.
 Talvez tenham, até aqui, estranhado o 
título desse artigo. Vamos tentar explicar a 
escolha.
 Fazemos parte de um Movimento que se 
reúne em nome de e por Cristo e dele somos 
chamados a dar testemunho. Especialmente 
nesse ano fomos impelidos pelo Movimento a 
assumir e adotar um espírito mais missionário. 
Somos convidados a “sair e servir”. 
 Os apóstolos e os primeiros cristãos 
foram responsáveis pela perpetuação dos 
ensinamentos de Cristo. Não havia câmeras 
fotográficas. Cada um deles agiu como um 
repórter do tempo de Cristo. Ficaram as 
palavras e depoimentos. Ficaram as atitudes!
 Posteriormente pintores fizeram belas 
obras de arte retratando muitas cenas. Estas 
obras se tornaram clássicas e seus autores 
também foram eternizados. Por quê? Porque 
transmitiam a essência de ensinamentos 
cristãos e serviam para levar o conhecimento e 
aumentar a fé a tantas outras pessoas.
 Chegando essa 24ª edição do Entre 
Nós às suas mãos, procurem ler e apreciar as 
“reportagens” e fotografias não apenas como 
obras de trabalho, mas procurem analisar a 

essência do conteúdo, pois este foi concebido 
para levar uma mensagem que precisa ser 
vista e enxergada, lida e assimilada. A equipe 
do Entre Nós registrou em fotos e textos os 
temas e orientações principais do EACRE para 
que cheguem a todos os equipistas de base, 
juntamente com as atividades desenvolvidas 
nos Pós-EACRE de cada Setor. Que não sejam 
comentadas apenas neste momento, mas que 
sejam em cada reunião revistas e relembradas 
e principalmente vividas as orientações e ações 
propostas pelo Movimento.
 Desta correta interpretação e ação virá 
o estímulo para perseverar na caminhada. 
Nosso Movimento cresce significativamente, 
mas ainda há perdas. Muitos o deixam. Em 
qualquer busca de um determinado objetivo, 
os primeiros que saem são os que não 
encontram o essencial. Saibamos enxergar e 
mostrar aos que nos cercam o que é essencial 
em nossas reuniões: Em nome de quem 
devemos nos reunir.
 Sejamos como Pedro que entendeu o 
contexto do tempo que estava vivendo e aderiu 
à causa, conforme citado por Sobral da Lourdes 
em nosso EACRE. Não nos apeguemos a ter que 
ver imagens para acreditar, conforme Tomé. 
Não nos preocupemos mais com dinâmicas 
de reuniões que com nossas co-participações. 
Estejamos prontos para reconciliar. Não nos 
limitemos a viver nossa caminhada apenas 
dentro dos “muros de nossa equipe de base”. 
Saiamos para servir. E ao sair, que sejamos 
capazes de refletir o que aprendemos sobre 
Cristo. Sejamos repórteres de Cristo dos 
tempos atuais. 

 

 

 

   

  

  

 

 

FONE: (61) 3351-4971
 

QND 02 Lt. 20 Sls. 202/203/204 Taguatinga-DF

horário previsto, seguindo todos para seus lares 
certos de terem tido um encontro verdadeiro 
com Cristo Vivo.
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  PREPARAÇÃO EACRE 
OS BASTIDORES DO EACRE

Socorro e Rubens - Casal Repórter Setor E

     O Eacre 2019 aconteceu nos dias 23 e 24 
de fevereiro e tivemos a oportunidade de 
conversar com o casal coordenador Geral 
responsável pela organização do encontro, 
Vânia  e Eugênio, da Equipe 37, Setor C. Os 
dois juntamente com as equipes responsáveis 
por todo o encontro que prepararam tudo 
com muito capricho, carinho e organização 
para ser mais um momento inesquecível 
das equipes de Nossa Senhora segue o 
depoimento do casal:
 “Quando fomos convidados para 
coordenar o Encontro Anual de Casais 
Responsáveis de Equipe – EACRE 2019 ficamos 
muito preocupados porque sabíamos da 
responsabilidade da missão que estava sendo 
confiada a nós, porém aceitamos prontamente 
por entendermos que o movimento das ENS 
nos convida também ao serviço.”
 Recebemos do CRR, Josa e Neuton, e do 
CRS “C”, Rose e Marquinhos, as orientações 
iniciais e o relatório do EACRE anterior, a partir 
daí começamos os trabalhos de preparação 
para o encontro.
 Fizemos um estudo preliminar do 
material para entender a dinâmica do 
encontro e paralelamente fizemos o propósito 
de intensificar as nossas orações pedindo a 
intercessão de Nossa Senhora para que tudo 
transcorresse segundo o coração de Deus.
 No EACRE o serviço é realizado pelos 

  MISSA MENSAL 
  LUZIÂNIA 

INÍCIO DE UM NOVO CICLO

Luciene e Ricardo
Casal Repórter Luziânia 

 No dia 17 de fevereiro, às 10h30min, 
foi realizada a primeira Missa Mensal deste 
ano do Setor Luziânia, na Catedral Diocesana 
de Luziânia. A celebração foi presidida pelo 
Conselheiro Espiritual Pe. Eriberto, com a 
presença dos casais equipistas do Setor 
Luziânia e de alguns dos demais Setores de 
Brasília. A celebração foi de responsabilidade 
da Equipe 2. O celebrante durante a homilia 
falou da importância do movimento para as 
famílias e da data comemorativa dos 80 anos 
das ENS
 Ao final da Santa Missa, os casais que 
estão sendo pilotados foram apresentados 
com muita alegria.

 
 

 

 

 
 

 

 

  MISSA MENSAL
MISSA DE ENTREGA DO EACRE 

2019

Marcela e Júnior
Coordenadores Entre Nós 

 A Missa Missal de Entrega do Eacre 2019 
foi realizada no dia 2 de fevereiro na Paróquia 
Santíssima Trindade, no Guará. Celebrada pelo 
Padre Paulo Rogério, que acaba de assumir a 
Equipe 53-D, o Padre falou de importância de 
fazer o melhor para os que estão próximos: 
marido, esposa, filhos e familiares e equipe! 
“Eles sempre serão nossas maiores dificuldades 
e nossos maiores desafios”, ressaltou.
  Equipistas encheram a Igreja Santíssima 
Trindade para a celebração que teve como 
intenção os trabalhos e preparação do EACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setores que compõem a Região. No caso 
da Região Brasília III, a coordenação das 
atividades foi dividida da seguinte forma: Setor 
“A” Cozinha (Delie e Rerald); “B” Café e Ordem 
(Marileide e Epa); “C” Coordenação Geral (Vania 
e Eugênio); “D” Sala (Petuta e José Alves); “E” 
Secretaria (Márcia e Costa); “F” Convivência 
(Rosa e Júnior); e Luziânia com o Minimercado 
(Adelaine e Aldo).
 Inicialmente nos reunimos com todos os 
coordenadores de equipe e posteriormente 
participamos das reuniões das equipes de 
trabalho. Esta experiência foi muito gratificante, 
pois percebemos a dedicação e o zelo com que 
todas as equipes estavam realizando as suas 
atividades para que o EACRE acontecesse da 
melhor forma possível.
 Agrademos o nosso CRS, Rose e 
Marquinhos, pela oportunidade de conhecer 
um pouco mais do nosso movimento e também 
a cada equipe de trabalho, pois durante esse 
tempo de serviço vivemos a experiência de que 
Deus chama, Deus envia e Deus capacita!

  SERESTA DE CASAIS 
  DE LUZIÂNIA

MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO
 

Luciene e Ricardo
Casal Repórter Luziânia 

 No dia 16 de fevereiro, foi realizado o 
segundo evento de Seresta para casais no Setor 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Vania e Eugênio
Região Brasília III, Equipe 37C.

61. 3435-6229  CONVITE

QUER SOLTAR A VOZ? 

 MAGNIFICAT é o canto de louvor de Maria! 
Magnificat também o nome do coral nascido 
nas Equipes de Nossa Senhora de Brasília. O 
coral reúne pessoas que gostam de cantar, 
equipistas ou não, e que desejam louvar a Deus 
e colocar suas vozes a serviço da liturgia. 
 Desde 2016, o coral tem feito a animação 
de diversas missas e eventos das ENS, mas 
não só. Já servimos em paróquias, oferecemos 
nosso canto para alegrar um lar de idosos, 
estivemos em uma cantata de Natal e, por duas 
vezes, participamos do Festival Internacional 
de Corais em Belo Horizonte. Você pode 
conferir nossas atividades em nosso site 
(coralmagnificat.wordpress.com). 
 Nossos ensaios acontecem às quintas-
feiras, das 19h30 às 21h00, no salão da 
Paróquia Santo Antônio, na SGAS 911, Asa 
Sul. Venha cantar com a gente! Não é preciso 
saber ler música ou ter experiência em canto 
coral. Basta gostar de cantar e ter muita 
vontade de aprender.

 

2019. A celebração foi de responsabilidade 
das equipes 38D e 61 D. Ao final da missa, 
após os avisos finais, a irmã Normi agradeceu 
com muito amor o tempo que passou com 
suas equipes, pois anunciou que havia sido 
transferida e precisava deixá-los. O aviso da 
irmã deixou todos emocionados.

Luziânia, na ocasião compareceram casais de 
setores de Brasília e também contamos com 
a presença do Casal Responsavél da Região 
Brasilia III, Josa e Neuton, que foram recebidos 
pelo Casal Responsável pelo Setor Luziânia, 
Márcia e Maranhão. 
 A seresta teve início as 21 horas. Após o 
jantar, a diversão ficou por conta de João Vitor 
e Banda. Esse evento é muito importante para 
que todos casais equipitas e seus familiares 
possam ter um momento de descontração 
com a parte social e interação de todos.
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  EQUIPE EM FESTA
OS 25 ANOS DA CAMINHADA

Irene e Lopes
Equipe 15 -Setor F

 Em 02 de dezembro de 1993, tivemos 
nosso primeiro encontro para uma Experiência 
Comunitária. Éramos 7 casais católicos, 
encontreiros, para a formação de mais uma 
ENS.  A nossa padroeira da equipe é a Nossa 
Senhora Rainha da Paz.
 Nossos filhos ainda muito pequenos. 
Era uma festa só. Gostavam muito de rezar 
o terço todos juntos. O tempo era corrido, 
muitos compromissos, muita cobrança, 
muita luta, mas, em meio a atordoada rotina, 
esses casais nutriam juntos um objetivo 
principal em suas vidas: o desejo de buscar a 
Santidade do matrimônio. Foi nesse contexto 
de lutas, sonhos e dificuldades que surgiu, 
até então, a Equipe 15/F. Nesse meio tempo 
já se foram 25 anos. 
 Casais saíram, casais entraram, 
conselheiros saíram e conselheiros entraram. 
Hoje somos seis casais. Quatro são de base. 
 25 anos de muita oração e perseverança: 
foram muitos terços, retiros, reuniões formais, 

formações, informações, adoração perpétua, 
EACRES e outros mais. No início tudo eram 
rosas e com o passar dos tempos começaram 
as dificuldades e entraram e saíram alguns 
casais. Mas, nós estávamos firmes e fortes.
 Na nossa equipe já tiveram dois casais 
que foram casais responsáveis de setor, casais 
ligação e casais piloto e também casais que são 
engajados nas igrejas e ministros da Eucaristia.
O tempo passou, a tecnologia avançou. Hoje 
estão todos antenados, Facebook, WhatsApp e 
e-mail. Todos querem se atualizar.
 25 anos já se passaram. Mas, nos 
encontramos até hoje todas as terças-feiras 
para o nosso terço semanal.
 São 25 anos de muita amizade: com 
alegrias, muitas risadas e também muitas 
das vezes com tristezas pela perda de ente 
queridos. Mas, principalmente, somos casais 
que oferecemos o ombro amigo para vencer as 
dificuldades, a palavra de consolo na hora da dor, 
o abraço sincero que, muitas vezes buscamos.
 Em meio a tantas mudanças, diferenças, 
lutas, sonhos, alegrias e tristezas e os anos 
foram se passando.
 No dia 30 de novembro de 2018 
comemoramos nossos 25 anos de equipe com 
uma bela festa, onde muitos convidados e 
amigos estavam presentes.

  EACRE 2019
1. O CÉU SE ABRIU, PODEMOS 

RECOMEÇAR

Josa e Neuton, Marcela e Júnior, 
Adriana e Fabrício

Fotos: Simone e Toshi, Socorro e Rubens 

 Na última aparição de Nossa Senhora 
em Fátima, em 1917, ela fez um milagre 
presenciado por milhares de pessoas: 
peregrinos que estavam encharcados por 
conta da chuva, enquanto esperavam um 
sinal, perceberam suas roupas secarem, em 
uma aparição de luz, às três crianças: Lúcia, 
Francisco e Jacinta... e toda a multidão viu 
a luz. De acordo com padres e estudiosos 
de nossa religião, o conhecido “Milagre do 
Sol” veio para encorajar as pessoas com as 
suas lutas. 
 Foi assim, com a Santa Missa presidida 
pelo Padre Eriberto, SCE do Setor Luziânia, 
e com a projeção de um vídeo replicando 
imagens do “Milagre do Sol”, que foi dado início 
ao EACRE 2019. Uma procissão dos Casais 
Responsáveis de Setor, carregando velas e 
guarda-chuvas, e do Casal Responsável pela 
Região Brasília III, carregando a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima indicou que os casais 
presentes no EACRE representariam uma 
continuidade da multidão que presenciou de 
fato o milagre em Fátima. Ao ser entronizada, 
a imagem representou Nossa Senhora que 
encorajaria “a pequena multidão” de mais 
de 300 pessoas nos dois dias de evento. A 
mensagem é de esperança de recomeço, como 
se pudéssemos fechar nossos guarda-chuvas 
e seguir em frente, com a bênção de Nossa 
Senhora, aquecidos e aconchegados com seu 
amor e sempre com a certeza de que é ao Filho 
dela que devemos seguir.

2. O Filho Pródigo pelo olhar de 
Dom Damasceno 

 O Cardeal Dom Damasceno proferiu a 
primeira palestra sobre o Tema de Estudo 
deste ano: Reconciliação, Sinal de Amor. Dom 

Damasceno lembrou a comemoração dos 80 
anos da primeira reunião de Equipe no mundo. 
Sobre o livro que traz o tema a ser estudado 
durante este ano, destacou que cada capítulo 
se inicia com um trecho da parábola do filho 
pródigo. Em seguida, foi colocado um trecho da 
homilia do padre Caffarel sobre esta parábola 
e logo após aparecem testemunhos de casais. 
Falou brevemente sobre os objetivos de cada 
um dos capítulos do livro. “Atualmente se mente 
e se confunde a humanidade com conceitos 
equivocados de liberdade, de dignidade 
humana e de verdade, abusando deles para 
induzir a um individualismo. Os que pensam 
e atuam de acordo com princípios e valores 
cristãos, aceitos moral e universalmente, os 
que se despojam das paixões e discernem 
livremente suas decisões para buscar a verdade 
são, agora, lamentavelmente, minoria”, disse 
Dom Damasceno. Ressaltou ainda que “é 
importante ter claro o conceito do que é o 
egoísmo, pois há que considerá-lo uma causa 
muito forte de crises matrimoniais”.
 Na descrição do último capítulo, Dom 
Damasceno falou sobre a celebração do 
retorno, o sentimento da acolhida, o valor do 
arrependimento, a conquista da conversão, 
o júbilo do perdão, a graça da misericórdia, o 
início de uma nova vida em autêntica liberdade 
e, definitivamente, a festa do Amor! Concluiu 
dizendo que “Deus é um Pai Amoroso e espera 
os pecadores de braços abertos!”.
 Ao final da apresentação, o casal Josa 
e Neuton agradeceu e proferiu algumas 
palavras sobre a vida e a contribuição de Dom 
Damasceno ao movimento e à Igreja e fizeram 
um sorteio de alguns exemplares do livro que 
conta a biografia do cardeal.
 Motivados por tudo o que Dom 
Damasceno disse, mirando um olhar 
direcionado ao pai amoroso, houve uma 

dinâmica baseada na parábola do filho pródigo 
em que os casais, após escutarem um texto 
sobre um filho que retornava à casa em busca 
de perdão, colocaram um lenço branco numa 
árvore à frente do auditório, representando o 
perdão e a reconciliação.

3. Demais temas do ano (ou Temas 
de Iniciação no Movimento):

 
 Após a apresentação pelo Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno do Tema do Ano, 
Reconciliação, Sinal de Amor, destinado 
às equipes que tenham mais de 3 anos de 
Movimento, o Casal Responsável Regional 
apresentou palestra dos chamados temas de 
iniciação. Explanaram sobre os critérios de 
inclusão em Experiência Comunitária (casais 
que tenham o sacramento do matrimônio) e 
que, após um período de um ano e 10 reuniões, 
se desejarem, entram para o Movimento 
das ENS quando passarão pela Pilotagem, 
estudando os estatutos por 3 reuniões e, em 
seguida, mais 10 reuniões vivenciando o tema 
“Vem e Segue-me”. Ao término desse período, 
o Casal Piloto deixa a condução da equipe e 
esta faz seu processo de discernimento de seu 
primeiro Casal Responsável de Equipe e passa 
a estudar o tema “Reunião de Equipe” por um 
ano e, já no ano seguinte, passa a vivenciar o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

     

 

 

61. 3029-5000
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tema “Casamento, Sacramento do dia a dia”. 
 O Casal mostrou a importância dessa 
sequência tendo em vista que, das 89 equipes 
da Região Brasília III, 5 estão em estágio de 
Pilotagem, 5 em re-Pilotagem (processo 
destinado às equipes mais antigas que 
necessitam rever e rediscutir esses temas 
iniciais) e 6 em Pilotagem paralela, que é 
destinada aos casais que complementarão 
equipes que perderam alguns de seus membros 
de tal modo que tais equipes voltem a ter a 
constituição de 7 casais. Especificamente para 
este último caso, foi reforçada a orientação 
de que os casais já possam participar da 
reunião formal da equipe (que será a sua de 
base) a partir da terceira reunião de estudo 
dos estatutos. Ao entrarem em suas equipes 
de base, que estarão estudando o Tema do 
Ano, esses casais deverão estudar o tema que 
corresponde à sua etapa, isto é, os chamados 
temas de iniciação, cujo primeiro será o “Vem e 
Segue-me”.

4. REUNIÃO COM OS 
CONSELHEIROS ESPIRITUAIS 

   
 Com transparência e em um clima 
de confiança, 15 Conselheiros Espirituais 
participaram de reunião com o Casal 
Responsável Regional, Josa e Neuton, o Casal 
Secretário e Tesoureiro da Super-Região Brasil, 
Lourdes e Sobral, e com o Casal Responsável 
pela Província Centro-Oeste, Meire e Gilson, na 
tarde do primeiro dia do EACRE 2019.  
 Sugestões de correção de documentos, 
necessidade de maior conscientização de 
casais em aceitarem re-Pilotagem, importância 
de reforçar a valorização da vivência do Retiro, 
harmonia entre as atividades do Movimento 

e de Pastorais, foram alguns dos tópicos 
ressaltados na reunião.
 Destacou-se também que as 
reuniões “Horizontais” sejam realizadas 
preferencialmente entre equipes mais 
experientes com outras de menor tempo 
de caminhada, visando uma verdadeira 
integração, o que reforçaria o testemunho 
de umas e o auxílio-mútuo entre elas: umas 
mostrando suas experiências e outras 
oferecendo o vigor do entusiasmo de quem 
anseia descortinar os horizontes do Movimento.
Diversas dúvidas foram sanadas de ambas as 
partes, dos Conselheiros para com os Casais 
Responsáveis presentes e destes para com 
aqueles. Destaques para critérios de inclusão 
de casais no Movimento, Pilotagem paralela e 
dúvidas de como estimular alguns casais que 
persistem no comodismo e que não se abrem 
para o crescimento espiritual.
 Foi enfatizada a necessidade de uma 
verdadeira assistência espiritual, o que muitas 
vezes pode requerer correção por parte do 
Conselheiro. A reunião é uma celebração de 
vida. Nela, os casais devem se ver e se sentirem 
de fato. 

5. ORIENTAÇÕES PARA 2019 

As diretrizes do 
Movimento para o 
ano que se inicia 
foram passadas pelo 
Casal Responsável 
pela Província Centro-
Oeste, Meire e Gilson. 
Eles destacaram que 
a Parábola do Filho 
Pródigo, adotada 
como Lema: “Quando 

ainda estava longe, seu pai o avistou e foi 
tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, 
abraçou-o e o cobriu de beijos” (Lc 15,20), 
traz os traços da condição humana como 
responsabilidade, saudade, retorno, alegria, 
reconciliação, festa.  
 O Movimento nos pede que em 2019 
tomemos a atitude como 
o pai amoroso da 
parábola. Meire e 
Gilson ressaltaram 
as três linhas de 
ação que vão nos 
orientar durante o 
ano: saiamos para 
servir discernindo, 
saiamos para ser-
vir a partir da vivência 
dos PCE’s e saiamos para servir conhecendo e 
divulgando a riqueza do Movimento.
 “Sobre a primeira linha de ação devemos 
lembrar dessa orientação quando encontramos 

desafios no Movimento. Que a gente não pense 
que somos superiores. Devemos sempre 
pensar que somos instrumentos e essa missão 
foi dada por Deus”, disse Gilson. 

6. SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

 Irmã Maria Irene Lopes dos Santos, da 
Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias 
de Santa Teresa do Menino Jejus, é Assessora 
da Comissão Episcopal para a Amazônia e 
Diretora Executiva da REPAM Brasil (Rede 
Eclesial Pan-Amazônica).
 A Irmã Maria Irene foi a convidada para falar 
sobre o Sínodo Especial para Amazônia em nosso 
EACRE, motivando os equipistas a estarem em 
sintonia com a Igreja no Brasil e no Mundo.
 Este Sínodo foi convocado pelo Papa 
Francisco e tem como tema “Amazônia: 
novos caminhos para a Igreja e por uma 
ecologia integral”.
 A chamada Pan-Amazônia é composta 
por nove países (Brasil, Colômbia, Peru, 
Venezuela, Equador, Bolívia, Suriname e as 
Guianas Inglesa e Francesa) e conta com 51 
Dioceses somente no Brasil, segundo informou 
a palestrante. Além de falar como profunda 
conhecedora da Amazônia, a Irmã ainda 
projetou um vídeo retratando alguns aspectos 
da realidade dos povos que habitam a região, 
com suas dificuldades e perspectivas, e 
mostrou que esta realidade será um dos temas 
a serem discutidos no Sínodo que, embora já 
em andamento, com a confecção de diversos 
documentos que  subsidiarão as discussões,  
está programado para acontecer em sua parte 
mais decisiva em outubro de 2019 no Vaticano. 
Ao final, conclamou a todos os presentes 
para que se sintam inseridos no processo de 
evangelização, pois mesmo morando distantes, 
somos todos responsáveis pela preservação 
da natureza e do respeito aos moradores que 
dependem das riquezas naturais da Amazônia 
para que tenham vida digna.

7. Um pedido conjunto de apoio
                          
 A Coordenadora Nacional da Comunidade 
Nossa Senhora da Esperança, Fernanda 
Carvalho, pertencente à Equipe 5-E da Região 
Brasília II e viúva do José Carlos, apresentou 
alguns dados dessa Comunidade idealizada 

por Dona Nancy Moncau em  fevereiro de 2003 
e baseada em experiência semelhante do 
Padre Caffarel que havia dado apoio espiritual 
às viúvas durante a Segunda Guerra Mundial. 
No Brasil, desde a sua implementação segue 
a metodologia do Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora para as reuniões e vivência de 
temas e que acolhe não apenas viúvas (os), mas 
também pessoas sós. De maneira emocionada 
falou sobre a solidão que costuma assolar essas 
pessoas e conclamou os casais equipistas a 
ajudarem na condução e acompanhamento de 
tais comunidades.

 Imediatamente após, foi a vez de três 
jovens pertencentes às Equipes Jovens 
de Nossa Senhora (EJNS) falarem sobre a 
estrutura desse Movimento que já conta com 
4 Setores em Brasília e que acolhe jovens de 
16 a 30 anos, solteiros e que nunca tiveram 
experiência matrimonial. Juntaram-se a eles 
três casais equipistas, participantes do EACRE, 
que puderam testemunhar sua vivência como 
oriundos ou acompanhadores das EJNS e, ao 
mesmo tempo, estimularam a adesão de casais 
equipistas para acompanharem equipes de 
jovens, ou o estímulo a que filhos de equipistas 
pudessem ser inseridos nelas.
 Eis, portanto, dois campos de atuação 
importantes para os equipistas assumirem o 
aspecto missionário recomendado na Carta 
de Fátima e no próprio pedido da Igreja feito 
exaustivamente pelo Papa Francisco. Saiamos 
sem medo para servir, discernindo sobre o 
que podemos “ser mais” dentro e fora do 
Movimento.  

8. HORA DE CONVIVÊNCIA
 
 Ainda no sábado, o momento de oração 
e a Hora de Convivência foram cheios de 
significado. No auditório, em clima de oração 

fomos convidados a 
lembrar mais uma vez 
do pai amoroso que 
acolheu o seu filho. 
Com integrantes da 
Equipe de Liturgia e 
Convivência vestidos 
de túnicas, os casais 
foram convidados a 
seguir em procissão 
até o refeitório. No 
caminho, pequenos 

lenços brancos foram amarrados nas árvores, 
como se fizéssemos o mesmo caminho que o 

filho que retornava para seu lar fez. E ao chegar 
no refeitório, espelhos nos mostravam quem 
era esperado para a festa: nós! 
 Pequenos pedaços de barbante foram 
distribuídos e logo após 
a refeição os casais 
renovaram seus 
votos, reafirmando 
uma aliança sim-
bólica, amarrando 
em forma de anel 
em cada cônjuge. 
      Durante a alegre 
c o n f r a t e r n i za ç ã o , 
houve interrupção para 
a oração da tarde em que os casais puderam 
rezar o Magnificat e encerrar as ativi-dades do 
primeiro dia do EACRE 2019.

9. REGRA DE VIDA

 
 Em 2018, o PCE em evidência do ano 
foi Retiro. Em 2019, será a Regra de Vida. 
Quem apresentou as orientações que 
devemos seguir, foi o casal Fabiana e Júnior, 
Responsável pelo Setor F. Eles exemplificaram, 
com um pequeno trecho do filme Alice no 
País das Maravilhas, a importância de ter um 
planejamento, traçar metas e ter objetivos.  
No trecho do filme o personagem do Gato 
diz à Alice que tanto faz o caminho que ela 
decide percorrer, quando ela não tem certeza 
de onde quer chegar. O objetivo do casal foi a 
reflexão sobre a importância de planejarmos 
nosso futuro, ter claramente nossos objetivos, 
seja um projeto pessoal ou entre casal. “Deus 
tem um plano para cada um de nós e a Regra 
de Vida vai nos ajudar a chegar na santidade 
conjugal”, disse Júnior.
 A Regra de Vida é um PCE completo, 
que nos motiva a buscar os demais para que 
ele seja feito adequadamente. Enfatizaram 
que cada equipista deve ir “se obrigando” 
a melhorar através da Regra de Vida. E que 
isso é diferente de “ser obrigado” por alguém. 
Isto é, a decisão deve ser individual e não há 
nenhuma obrigatoriedade de revelação de 
qual é a Regra de Vida adotada. O caminho é 
buscar conduzir-nos à vontade de Deus para 
nós. E sobre a escolha, é necessário verificar 
se é possível responder à regra dos 3 P’s: é 
pequena, precisa e prática? 

10. A Secretaria e a Tesouraria da 
Super-Região Brasil

 

 TO Brasil é o país campeão em número de 
equipistas com mais de 54.000 membros neste 
início de 2019 e concentra cerca de 1/3 de todos 
os equipistas do mundo. Manter o cadastro 
destes membros, comunicar de maneira clara 
as orientações do Movimento, contribuir na 
edição e publicação de documentos, gerenciar 
as contribuições financeiras e subsidiar o apoio 
às diversas Formações oferecidas, são algumas 
das atribuições da Secretaria e Tesouraria da 
Super-Região Brasil e o Casal Responsável por 
esta função, Lourdes e Sobral, equipistas da 
Região Brasília IV, esteve presente em nosso 
EACRE e apresentaram dados da dinâmica do 
Movimento, reforçando a necessidade de que 
cada um dos casais presentes, por estarem 
todos imbuídos em missão, fizesse sua parte 
no processo de alimentação de dados corretos, 
visando minimizar ao máximo possíveis 
transtornos na comunicação entre Movimento e 
seus membros. Ressaltaram ainda o significado 
da contribuição financeira de um dia de trabalho 
por ano, a ser feita de maneira justa durante toda 
a permanência do casal nas equipes, e a sua 
importância para a manutenção administrativa 
e formadora do Movimento bem como de sua 
necessária expansão.

11. COMUNICAÇÃO NO 
MOVIMENTO 

 
 A importância da comunicação no 
Movimento foi responsabilidade do casal 
Coordenador do Informativo Entre Nós, 
Marcela e Júnior. Eles destacaram que as 
informações importantes do Movimento 
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  ANIVERSÁRIO DA 
  PRIMEIRA REUNIÃO

UNIDOS PELA HISTÓRIA, 
PARA FAZER HISTÓRIA 

Marcela e Júnior
Coordenadores do Entre Nós 

 Atendendo a um chamado do Movimento, 
dezenas de Equipes da Região Brasília III, 
se reuniram para a primeira reunião do ano 
em comemoração aos 80 anos da Primeira 
Reunião das Equipes de Nossa Senhora no 
mundo, no último dia 25. A comemoração se 
espalhou pelo Brasil, pelo Mundo.  

 

 

 Ao verificarmos as imagens recebidas 
das reuniões realizadas nos Setores A, B, C, 
D, E, F e Luziânia percebemos o cuidado, 
carinho e amor que os equipistas tiveram 
ao preparar o encontro. Muitos preparam 
painéis, fotos contando a história da equipe. 
Além disso, a alegria foi perceptível em todos 
os casais. Foi uma forma de homenagear e 
agradecer a honra de participar das Equipes 
de Nossa Senhora. Aceitar participar deste 
acontecimento permitiu milhares de equipistas 
estarem unidos na mesma noite, refletindo 
sobre a história de nossas equipes e do nosso 
Movimento. Certamente o céu esteve em festa 
juntamente com as equipes!
 Atualmente a ENS está presente em 90 
países que formam mais de 13.600 equipes. 

Foi na Rua Champ de Mars, nº 33, na casa 
de Pierre e Rozenn de Montjamon que tudo 
começou, era dia 25 de fevereiro de 1939. 
Que nosso movimento continue firme! Que 
continuemos com muitos motivos para 
celebrar e estarmos juntos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ALGUNS REGISTROS DAS DEZENAS DE REUNIÕES QUE ACONTECERAM EM NOSSA REGIÃO:

deverão chegar até os Casais Responsáveis 
de Equipe, através do Casal Ligação, que 
será a ponte dessa informação. O site www.
ens.com.br também foi apresentado como 
forma de buscar informações e documentos 
importantes que podem auxiliar todo casal 
equipista durante a caminhada. 
 Foi dada ênfase também na utilização da 
logomarca do Movimento e a forma correta de 
utilizá-la. Bem como, a busca pela padronização 
das cores das camisetas em nossa Região para 
que possamos zelar por nossa imagem e seguir o 
modelo indicado pelo no Manual de Identidade 
Visual, disponível no  site.  
 Sobre o Informativo Entre Nós, que 
está em sua 24ª edição, eles disseram que a 
participação de todos é fundamental para 
ter a história de nossas equipes preservadas, 
impresssas nas páginas do jornal. Cada Setor 
tem o seu Casal Repórter, que estará sempre 
atento aos eventos e notícias dos seus Setores. 
Mas todos podem participar e contribuir 
enviando textos e sugestões do que gostariam 
de ver nas páginas do periódico. 

12. CARTA DE FÁTIMA

 
 
 Ao falarem sobre a Carta de Fátima 
(Documento assinado por Clarita e Edgardo e 
Tó e Zé, respectivamente Casal Responsável 
Internacional que assumiu e o que deixou 
a missão durante o Encontro de Fátima e 
publicada na Carta Mensal 519 de setembro 
de 2018, pg. 22 e 23) Josa e Neuton, Casal 
Responsável pela Região, ressaltaram 
os principais objetivos dos Encontros 
Internacionais: servem para trocas de 
experiências, para renovar a fé e para definir 
as diretrizes para o próximo ciclo de 6 anos 
(intervalo entre dois Encontros).
 Fizeram um breve relato das atividades 
realizadas em Fátima no Encontro de julho 
de 2018, falaram da motivação de se ter 
escrito a Carta  que foi a de, no meio de 
toda a diversidade de culturas e de casais, 
se fazer um convite para que o Movimento 
caminhe na fidelidade ao essencial que é ter 
Cristo como centro. Para os que estiveram em 
Fátima, o Encontro não pode ficar como uma 
recordação. É preciso irradiar para os que não 
puderam viver diretamente esta graça.

 Falaram da importância de se romover 
a consciência de que cada membro, em cada 
equipe, tenha espírito missionário: “Não 
tenham medo. Saiamos”. Estas foram as 
palavras ditas no discurso de envio ao término 
do Encontro e adotadas como base para as 
“Orientações do ano de 2019”. 
 As ENS devem apoiar e encorajar, com 
sua estrutura organizacional e de animação, 
programas específicos de acompanhamento 
de casais e pessoas em diversas situações, 
exemplificando o acompanhamento, por casais 
equipistas, de jovens das Equipes Jovens de 
Nossa Senhora, ou de  viúvos, viúvas e pessoas 
sós nas Comunidades de Nossa Senhora da 
Esperança, ou nas Experiências Comunitárias 
(um serviço das ENS à Igreja Católica que 
visa estimular casais com o sacramento do 
matrimônio a viverem em comunidade) ou até 
mesmo com casais que ainda não receberam 
o sacramento do matrimônio, mas que não 
tenham nenhum impedimento em recebê-
lo, em um programa estruturado e nominado 
como “Crescer no  Amor”.  Portanto, cada casal 
equipista é convidado a se dispor a assumir 
alguma dessas missões.
 “Devemos ser, como equipistas, uma luz 
para o mundo e para as pessoas próximas de 
nós, com um pensamento positivo e cheio de 
esperança” concluiu o casal.

13. REUNIÕES EM GRUPO

 
 Ao longo do EACRE foram realizados dois 
encontros de casais, de Setores diferentes, para 
discussão sobre o Tema do Ano, as Orientações 
para 2019 e a Regra de Vida. Ao todo foram 
formados 12 grupos, sempre usando como 
base o que os palestrantes orientaram, mas 
com perguntas que cobravam soluções para 
aplicar os conceitos e ensinamento em nossas 
equipes, nossas casas, fora do Movimento.
 A participação dos casais foi 
fundamental para a construção de linhas 
de ação que certamente vão ajudar na 
caminhada durante todo o ano. Durante 
os encontros, nas conversas houve muita 
partilha e testemunhos que facilitaram o 
entendimento dos temas abordados. Embora 
o tempo destinado aos grupos ter sido bem 

generoso, mais de uma hora, muitos casais 
acharam que poderiam conversar bem mais! 
Sinal que a troca foi eficaz! 
 No domingo à tarde foram realizadas 
as reuniões dos 7 Setores com seus 
Colegiados, com a entrega dos respectivos 
livros temas e dadas as orientações pelos 
Casais Responsáveis de Setores enfatizando 
os aspectos principais e específicos de cada 
Setor. Que venham os Pós-EACRE. 2019 
definitivamente chegou para as Equipes. O 
CÉU SE ABRIU, PODEMOS RECOMEÇAR

14. CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA DE 
ENVIO E PROCISSÃO 

 

 Celebrada pelo Padre Mendes (SCE 
Equipe E), a Missa de Envio marcou o término 
do EACRE 2019. Casais Responsáveis de 
Equipe, Casais Piloto, Casais Ligação, Casais 
Responsáveis de Setor e equipes de trabalho 
ficaram unidos para a bênção final. Fato 
marcante foi a repetição, por três vezes, da 
leitura do Evangelho do dia (Lc 6, 27-38 - Sede 
misericordiosos, como também o vosso Pai 
é misericordioso). Em seguida, o Sacerdote 
fez uma belíssima homilia reforçando que a 
liturgia do dia era uma síntese do EACRE e da 
proposta do tema do ano.
 Todos os presentes foram convidados 
a, em silêncio, buscarem em procissão, antes 
de retornarem para suas casas abastecidos 
para passar o conhecimento aos demais 
casais da equipe, o lenço branco depositado 
no início do EACRE como sinal de abertura 
para reconciliação, fosse retirado e levado 
para a casa como um símbolo de perdão, de 
acolhida e esperança. 
 O lenço que havia ficado pendurado 
durante os dois dias do Encontro, agora com 
novo significado, servirá como bandeira em 
dias difíceis, de pedido de trégua, de pedido 
de descanso, de “vamos 
conversar?”, de pedi-
do de perdão, de 
abraço de Pai... 
e em algumas 
vezes certamente 
de abraço de 
cônjuge.
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EXPEDIENTE: 

  RECADOS DA REGIÃO 

ENCONTRO NOVO FÔLEGO

 “Por vezes na vida de uma Equipe, como 
na vida conjugal, ela perde o impulso inicial. A 
Equipe torna-se progressivamente outra coisa: 
um grupo de amigos, um lugar de debate 
intelectual, de oração... Mas há um desgaste, 
fatalmente... É por isso que é necessário 
recomeçar, partir de novo” (Formação 
Permanente pg. 48).
 Estas palavras acima resumem bem 
situações que motivaram o Movimento a criar 
o Encontro Novo Fôlego, destinado às equipes 
com mais de 10 (dez) anos de existência. Este 
encontro oferece a possibilidade de a Equipe 
refletir sobre o seu percurso, a sua evolução e o 
seu futuro. E como a reflexão é sobre o percurso 
da equipe, e não de casais isoladamente, é 
necessária a participação de 50% dos casais 
mais um casal. Assim, por exemplo, se a equipe 
tem 7 casais, para que possa ser inscrita precisa 
ter pelo menos 4 casais inscritos. Saliente-
se ainda que o tempo de mais de 10 anos é 
considerado como o de fundação da equipe. 
Se algum de seus casais tiver entrado há menos 
tempo esse casal também poderá participar.
 Na Região Brasília III acontecerá nos dias 
30 e 31 de março de 2019. Maiores informações 
com o Casal Responsável de seu Setor.

27 e 28 de abril

17 a 19 de maio

18 e 19 de maio

08 e 09 de junho

29 e 30 de junho

17 e 18 de agosto

31 de agosto e
01 de setembro

31 de agosto e
01 de setembro

13 a 15 de setembro

26 e 27 de outubro

Família de Nazaré

Fazenda São José

Mosteiro São Bento

Família de Nazaré

Chácara Marista Incra 7

Casa Murialdo

Família de Nazaré

Chácara Marista Incra 7

Fazenda São José

Família de Nazaré

https://goo.gl/forms/FbDPIjkh6YaBELX82

https://goo.gl/forms/QEXIlibJY2lcVFE63

https://goo.gl/forms/yLuFeGuNxAuR0l6F2

https://goo.gl/forms/5TEiwy7r07dvuBs43

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7h7UzrEFbd-
rmYccai88aMbzgoltg7Zj6ZMCI2oi4Y8hFdQ/viewform?usp=sf_link

https://goo.gl/forms/YLIb6yVtuG8qa3Rx2

https://goo.gl/forms/gslZbHwhnMfKijLU2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8g9QkRo27YWtHbs
P6oSjTXb1TSVDLrfFviWCrmp66Nb_-RQ/viewform?usp=sf_link

https://goo.gl/forms/2HEnYSg3DLCmVhDM2

https://goo.gl/forms/T5hOj6ofLuBZfsWG3

PERÍODO LOCAL LINK

3703-0823
AUTOMÓVEL, SAÚDE, VIDA, RESIDENCIAL, 

EMPRESARIAL, VIAGEM E MUITO MAIS.

registerseguros.com.br

RETIROS DA REGIÃO BRASÍLIA III PROGRAMADOS PARA 2019


