ida
oD
irig
içã
Di
st
rib
u

ANO XIV - Nº 53 - 2018

INFORMATIVO DA REGIÃO BRASÍLIA II

Palavra do Casal Regional
do EACRE; o EACRE, nos dias 10 e 11 de março, a formação
de Casal Ligação, no dia 17 de março e também em vários
setores já ocorreram os pós-EACRE.
Como vocês vão perceber, com a leitura desse exemplar,
a vida na nossa Região está a plenos pulmões. A nossa
esperança foi renovada com a apresentação do tema de
estudo “A Missão do Amor” e com o lema “Eis que estou
convosco até o fim dos tempos” e, com o coração cheio de
confiança, continuamos lutando bravamente em prol das
nossas famílias.
Queremos agradecer a todos os casais responsáveis de
setores que, com seus colegiados, fazem acontecer a unidade
do Movimento, prezando pelo carisma e pela mística dentro
de cada Equipe sob a sua responsabilidade.

Queridos irmãos equipistas,
É com muita alegria que entregamos mais uma edição
do nosso informativo. Inacreditavelmente, já chegamos
ao mês de abril. Na nossa Região já aconteceram muitos
eventos importantes para a nossa formação: foram as 24
horas de oração no dia 22 de fevereiro, em prol das famílias
equipistas, do Encontro Internacional de Fátima e pelo êxito

Editorial

Esta edição marca o início da nossa
missão em 2018. O que alegra nossos
corações é a certeza de que Deus
escolheu cada casal que compõe a
equipe deste editorial. Aqui queremos
apresentar-lhes brevemente: Tatiane
e Carlos Eduardo (43D) continuam na
coordenação junto à Ricardo Taffner,
nosso jornalista e o casal responsável
da região Claudia e Paulo. Unem-se a
nós os casais repórteres dos setores:
Afra e Beto (A); Ceiça e Celso (B); Neide

Escuta da Palavra e
Meditação - Pce do ano
PÁG. 03

A única certeza que temos é que o tema deste ano será
desafiador em nossas realidades atuais. Temos que nos
comprometer a vivê-lo diariamente buscando amar mais
para cumprir essa missão.
Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos ajude
e que Nossa Senhora nos ampare nesta busca pela essência
do amor.

e Alexandre (C); Adriana e Oslan (D);
Luciana e Bruno (E). Unidos trabalhamos
para que nosso informativo cumpra
sua função principal: a de levar às
equipes de base um pouco de nosso
movimento, compartilhando alegrias,
dividindo experiências, lembrando-nos
dos eventos importantes e trazendonos um pouco mais de curiosidades e
informações sobre nossa Igreja. Para
essa edição, seguimos com algumas
seções já tradicionais e acrescentamos
algumas as quais gostaria de chamarlhes atenção: inspirados no ano do
laicato, dedicamos uma seção para
compartilhar testemunhos sobre o

EACRE 2018
PÁG. 6

Cláudia e Paulo – CR Região Brasília II

papel do leigo na igreja, de forma que
as experiências compartilhadas possam
nos ajudar a cumprir nossa missão no
mundo de hoje; iniciamos também um
espaço dedicado a dar boas vindas às
novas equipes e aos conselheiros que
entram em nossa região; inserimos
as “chamadas”, pequenos textos que
nos convida para alguns eventos
importantes. Esperamos viver esse ano
com o espírito do serviço com amor e
que ao receber cada edição você, casal
equipista, tenha a oportunidade de
senti-lo.
Tatiane e Carlos Eduardo – 43 D

Família Equipista
Cristã - Testemunho
PÁG. 11
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Vivenciando o Tema do Ano - A
Missão do Amor!
Saudações cordiais queridíssimos e
amados Equipistas, Paz e Bem!
Temos como proposta e como
estudo desde ano de 2018 um tema
sensacional e confesso que muito
desafiador - O Amor! Vivermos e
experimentarmos a grande virtude do
amor!
Penso que para o nosso crescimento
espiritual e para iniciarmos bem e
aprofundar este tema, deveríamos
parar, refletir e experimentar o
grande amor que Deus tem por
nós! Amor único e incondicional!
Acredito que mesmo diante das
dificuldades e dos momentos de
sofrimentos que passamos (as cruzes;
as incompreensões; as dificuldades
de relacionamentos; os desafios
financeiros...) momentos em que, por
vezes, nos chegam e até nos provam
a cerca da nossa fé e também com a
intenção de arrancar do nosso coração
a certeza do amor de Deus por nós.
Mas será que estamos abertos à
experiência do amor do Pai em nossa
vida? Será que a experiência do amor
de Deus, manifestado a cada segundo,
em cada gesto, em cada experiência
que Deus nos permite viver, a sinto
em minha vida e em minha história?
É profundo e até mesmo chocante
perceber que até mesmo diante de
nossos pecados, nunca diminuirá Seu
amor por nós. Somos convidados a
experimentar esse amor de forma
única e pessoal. Somos únicos para
Deus e este amor não foi somente por
palavras, mas em atitudes e atitudes
concretas de amor - nos amou ao nos
dar Cristo que se entregou numa cruz
para nos salvar. Fomos por Deus, no
amor, dignificados na Cruz com Cristo e
convocados a viver o amor na força do
Espírito Santo e experimentados neste
amor - passarmos ao amor ao outro,
em especial àqueles que estão mais
próximos de nós (os de casa; a esposa;
o esposo; os filhos; os irmãos; a Equipe;
os companheiros de trabalho...).
Gostaria de concluir este pequeno
artigo lembrando um Santo muito
importante para nós, cristãos, e que
nos toca, ao dizer sobre o amor: “Se
quereis progredir no amor de Deus,
meditais todos os dias na Paixão do
Senhor” - São Boaventura.

Jesus se entregou inteiramente por
amor a nós, e nós nos aproximamos
cada dia mais desse amor, quando
mergulhamos em Sua Paixão.
Somos únicos para Deus. Quando
não nos aceitamos nem nos amamos,
não conseguimos experimentar o Seu
amor agindo em nós. O Pai nos ama
e perdoa sempre, e faz festa quando
voltamos para a casa, para Seus braços
- experiência do Pai Misericordioso
(de modo sensacional expressado
na pintura tão marcante de um dos
maiores e mais importante pintor da
história da arte europeia - Rembrandt “A volta do filho prodígio”).
Queridíssimos e amados irmãos,
nunca se esqueçam de que temos
um lugar reservado no coração de
Cristo. Não basta sabermos que Ele
nos ama; temos de aceitar este amor
e fazer uma experiência diária com
Deus. Lembrem-se sempre ou nunca
se esqueçam: deixem qualquer coisa,
pessoa ou circunstância por Deus pois
Ele os ama e ama com um amor de Pai
e de Mãe.
Desejo a todos nós, Equipistas, que
possamos aproveitar e viver como uma
verdadeira experiência de Amor este
tema do ano. Faça a experiência do
Amor primeiramente consigo mesmo:
amando-se e querendo o seu próprio
bem! Viva a experiência do Amor
buscando amar a Deus sobre e acima
de todas as coisas! Experimente viver
a experiência da Missão do Amor amando o nosso próximo como a nós
mesmos.
Deus os abençoe e aproveito para
desejar uma Santa e abençoada Páscoa!
Fraternalmente em Cristo,
Pe Ricardo Ferreira de Carvalho
Conselheiro Região BsB II
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O Leigo e a Igreja
A vocação dos leigos na Igreja não é menos importante
que a religiosa, já que traz consigo a experiência do
mundo. Aliar obrigações do dia com deveres cristãos
torna a fé mais forte aumentando a proximidade com o
Pai Eterno.
Com esse tipo de empoderamento, eu e minha esposa
iniciamos ainda como namorados a minimamente
desempenhar nossas funções de leigos na igreja com
um grupo chamado “Força do Bem”, que tem como lema
“Amor ao Próximo por amor a Deus”.
Esse é um grupo fundamentado na doutrina da Igreja
Católica, que tem como objetivo a caridade, através de
ações sociais que pretendem suprir as necessidades físicas
e espirituais das pessoas em condições de exclusão ou
desfavorecidas. A caridade é a virtude teologal pela qual
amamos a Deus sobre todas as coisas, e a nosso próximo
como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da
caridade o novo mandamento. Portanto, a finalidade de
todas as nossas obras é o amor. #forcadobemoficial
“Somos chamados por meio do Batismo a animar
todo ambiente, atividade e relação humana segundo
o espírito do Evangelho, levando a luz, a esperança e a
caridade recebida de Cristo aos lugares que, caso contrário,
ficariam sem a ação de Deus e abandonados na miséria da
condição humana. Ninguém melhor que os leigos podem
desempenhar a tarefa essencial de inscrever a lei divina na
vida da cidade terrena”. Papa Francisco
Adriana e Oslan – 53 D

foto: guiame.com.br

Escuta da Palavra e
Meditação - Pce do ano
A Escuta da Palavra e a Meditação nos permite
conhecer melhor a Deus e a beber dos ensinamentos
do Evangelho, bebida esta que nos traz vida, e vida em
abundância. Cristo se faz presente no momento dessa
escuta e desse diálogo; estamos em contato direto com
Ele. Toda a vida espiritual tem como pilar esse contato
pessoal. A fonte onde nós equipistas bebemos é a palavra
de Deus. Ela nos motiva e nos dá força para crescermos
individualmente e como casal na construção de um
mundo novo.Na nossa equipe, a conselheira espiritual,
Irmã Maria Angélica, nos mostrou uma proposta muito
interessante para vivenciar a Palavra de Deus: é o
método da leitura orante da Bíblia. Este método consiste
em três partes que permitem a vivência de três PCEs que
acontecem conforme descrito a seguir: Primeiro vem a
Escuta da Palavra: esta é a leitura de um texto da Bíblia.
Logo, vem a Meditação que é a resposta à pergunta: o
que o texto me diz? É um momento de reflexão sobre os
ensinamentos que aquele texto da Bíblia nos traz para
a nossa vida, o seu significado literal e no contexto do
nosso dia a dia. Por último vem a Oração Conjugal; aqui
se responde à pergunta: O que o texto que lemos me
leva a falar a Deus? Aqui fazemos, tendo como base a
leitura da Palavra e a Meditação, nossos agradecimentos
e pedidos a Deus. Neste momento, como a Irmã Angélica
nos diz: quem fez uma boa leitura da Palavra, uma boa
Meditação e uma boa Oração Conjugal, não ficará sem
fazer o Dever de Sentar-se e a Regra de Vida.
Solaine e Pedro – 56 B
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Tema do Ano de 2018:
A Missão do Amor
“Se as Equipes de Nossa Senhora não
forem um viveiro de homens e mulheres
prontos para assumir com coragem
todas as suas responsabilidades na
igreja e na sociedade, perdem sua
razão de ser” diz Henry Caffarel. O tema
desse ano é o último do ciclo “Ousar
o Evangelho” encerrando uma etapa
de reflexão, convidando com gratidão
e reconhecimento que partamos para
a missão: A missão do Amor. Estamos
“todos” a caminho do XII Encontro
Internacional de Fátima 2018. Mesmo
os que não poderão estar presentes
fisicamente, o livro tema nos conduzirá
nesse sentido, agradecendo a Deus

pelo pertencimento às ENS, mostrando
ao mundo que somos casais fiéis e que
irradiamos a alegria do evangelho,
impelidos a acompanhar e curar as

feridas que são impostas as famílias.
Percebe-se o direcionamento pela
Pastoral Familiar nos três segmentos,
Pré Matrimônio, Pós Matrimônio e Casos
Especiais. A confirmação Papal pelo
carisma das ENS é o fio condutor para os
próximos anos. Os eventos, Brasília 2012,
Roma 2015, Sínodos Extraordinário e
Ordinário e o ano da Misericórdia, tendo
as publicações da exortação apostólica
Amoris laetitia e a carta apostólica
Misericordia et misera, respectivamente
são as fontes puras que devemos beber
para fortificar nosso espírito.
Nice e Guilherme – 1 A

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Lema: “Vos sois todos irmãos (Mt 23,8)
Tema: “Fraternidade e superação da violência”

Superação da violência na vivência do Amor
Dois temas que caminham juntos.
A Igreja, movida pela sabedoria,
dom do Espírito Santo, oferece a
todos os batizados a oportunidade
de vivenciarmos com fervor a nossa
Quaresma na construção de uma
fraternidade, promovendo a cultura
da paz, da reconciliação e da justiça,
à luz da Palavra de Deus, como
caminho da superação da violência.
Este é o objetivo geral da CF deste ano.
Assunto tão complexo e atual. Uma
violência que assola muitos casais e
consequentemente muitas famílias.
No outro extremo, o Movimento das

Equipes de Nossa Senhora apresenta
como Tema de Estudo “A missão do
Amor” e nos encoraja a “sairmos” da
nossa zona de conforto e sermos o
sinal do amor de Jesus pelos mais
necessitados, pelos mais vulneráveis e
sujeitos às diversas formas de violência.
“Somos todos irmãos” - diz o lema da
Campanha da Fraternidade. Cabe a nós
equipistas refletirmos: Como? E de que
maneira? Nossa fraternidade em casal,
em equipe, em família pode contribuir
para a superação da violência. E hora de
darmos as mãos.
Foto: www.campanhadafraternidade2017.com.br

Neide e Alexandre – 36 C
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Conheça Nossa Equipe

Equipe Nossa Senhora das Graças 60-E
Somos a Equipe Nossa Senhora das Graças
60-E composta por seis casais de varias regiões e
características distintas.
Da esquerda pra direita somos: CAMILA E TIAGO
– atual CRE, pais do João Gabriel, Eduardo e Helena.
Em seguida, JÚLIA E DALMO, pais de Letícia e à
espera de Vicente, VANESSA E IVAN, EDEL E JEAN, os
mineiros da turma, ROSA E JOÃO PAULO, pais de João
Paulo Filho e vindos do Ceará, nosso querido PADRE
PAULO RENATO, parceiro de caminhada, orientador
e mentor de nossa vida conjugal, contribuinte
fecundo com seu testemunho e disponibilidade
fraterna e logo em seguida, DIDIANY E CÁSSIO, pais
do Otávio que compartilham seu sotaque e essência
goiana com cada um de nós.

Encontro Provincial de
Sacerdotes Conselheiros
Espirituais (Setor D)
Nos dias 24, 25 e 26 de abril do ano de 2018 acontecerá no
Instituto Israel Pinheiro o Primeiro Encontro de Conselheiros
Espirituais da Província Centro Oeste. Serão dias de intensas
formações com troca de experiências e bastante diversão
também.
O objetivo maior do Encontro é promover a fidelidade
ao Carisma do Movimento das Equipes de Nossa Senhora,
recordando a figura carismática do Pe. Henri Caffarel, como
modelo de Conselheiro Espiritual.
O encontro, tem ainda a finalidade de celebrar a missão de
servir ao Movimento das Equipes de Nossa Senhora – Movimento
de Espiritualidade Conjugal.
A expectativa é de receber mais de 100 conselheiros, para isso
está sendo amplamente divulgado e investindo em uma importante
conscientização, na qual toda a Província junto com seus casais
Regionais, responsáveis de Setor, responsáveis de Equipes e ligação
estão empenhados em garantir um excelente encontro.
Contamos com a colaboração e oração de todos.
Cláudia e Paulo – 7 D

Chamada
“Os cristãos casados têm necessidade de não
ficar isolados para o duro combate da santidade, e precisam de uma formação espiritual ao
seu estado cristão de vida". Padre Caffarel.
Ocorrerá no dia 06/07/2018, a reunião de interequipes da RCO II. Será uma oportunidade
única de conhecer novos casais, testemunhar nossas experiências com aqueles que
partilham do mesmo Carisma Equipista.
Venha participar!!
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ACONTECEU NA REGIÃO

EACRE 2018
Nos dias 10 e 11 de março vivenciamos o EACRE 2018, momentos em que pudemos agradecer a Deus
e às Equipes de Nossa Senhora o cuidado que têm com as famílias, trabalhando de perto o matrimônio.
Mara e Mario – 37 C

Foram dois dias maravilhosos, onde tivemos as honrosas presenças de Dom Valdir, do Padre Paulo
Renato (SCE R - Brasil) e dos Casais Lu e Nelson (CR Provincial), Mariola e Elizeu Projeto 70 anos ENS Brasil, Claudia e Paulo (CRR – Brasília II) , e Cláudia e Ronaldo (CL - B) .
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ACONTECEU NA REGIÃO

EACRE 2018
As Equipes de Nossa Senhoria têm que estar sempre firmes na fidelidade e na unidade de seu carisma, mas também deverão
estar abertas ao mundo e aos sinais do tempo. Em seu notório e esplêndido conhecimento, o Pe. Paulo Renato, SCE Brasil, enfatizou
o tema de estudo desse ano: A Missão do Amor, quando alertou que todos os encontros dos temas estão no gerúndio, esclarecendonos que indica uma ação contínua. Portanto, nós, equipistas, não podemos parar.
Eudina e Nilton - 52 C

Reunião dos Conselheiros no EACRE
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ACONTECEU NA REGIÃO

Aproveitamos para agradecer às Equipes de Trabalho, servos por amor, que se dedicaram para que
esse fosse um momento cuidadosamente e carinhosamente preparado.
Tatiane e Carlos Eduardo – 43 D

Equipes de
Trabalho
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ACONTECEU NA REGIÃO

FORMAÇÃO: CASAL LIGAÇÃO
No sábado, 17 de março, ocorreu a Sessão de Formação para Casal Ligação, no Colégio Jesus,
Maria José em Taguatinga Norte. Na ocasião, casais dos Setores A, B, C, D e E, da Região Brasília II,
reuniram-se para refletir o papel dos CL nas ENS. Foi com o coração disposto ao serviço, na discrição,
na simplicidade, na eficácia, na alegria e no amor ao movimento que os novos casais abraçaram com
carinho esta missão de amor.
Gecilene e Abel – 55 B

Matrículas
Abertas

www.jmjbsb.edu.br
Colégio Jesus Maria José
Escola Católica a Serviço da Família
Infantil ao 9º Ano: (61) 3354-2444 Ensino Médio: (61) 3354-1838
QNG 40 - AE 5B - Taguatinga-DF QNG 46 - AE 08 - Taguatinga-DF
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ACONTECEU NA REGIÃO

PÓS-EACRE
Passado o EACRE, os setores partiram para realização do pós EACRE, momento oportuno para multiplicar as orientações e metas
para o ano de 2018. Esperamos que todos os equipistas da nossa região estejam comprometidos com os desafios desse ano.
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Sejam
bem-vindos!

No dia 26 de fevereiro foi lançada a mais nova equipe do Setor A, tendo com Intercessora a Nossa Senhora Rainha da Paz e como SCE o Padre
Fernando. A equipe passou em 2017 pela Experiência Comunitária, tendo
como Casal Coordenador o casal Jussara e Wisley. A Pilotagem será conduzida pelo casal Cristiana e Adriano. A equipe está composta dos seguintes
casais: Karla e Hamilton, Lineke e Ivanilson, Márcia e Ronaldo, Maíra e Elton, Rosa e Braz, Renata e Paulo e Valéria e Evanderson. Queremos acolher
a todos com muito carinho!

A equipe 33 do setor D dá as boas
vindas ao Padre Edilson Santos da Costa.
Ele que também acompanha a Equipe 51
do mesmo setor, é diretor acadêmico do
Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima e colaborador da Paróquia
Cristo Redentor, em São Sebastiao. Agradecemos o Sim desse Sacerdote.

Família Equipista Cristã - Testemunho
Falar sobre a Família Equipista Cristã,
Sinal de Deus para a humanidade,
para nós, implica, de plano, afirmar:
nós acreditamos no matrimônio, nós
acreditamos que a família é a base
da sociedade. Partindo dessas duas
premissas, podemos dizer como o
Movimento nos ajuda diariamente a
fortalecer as bases do nosso matrimônio.
Fortalecer não significa tornar mais fácil,
mas tornar mais firme, com bases mais
sólidas, para mostrar ao mundo que vale
a pena caminhar a dois, numa caminhada
conjugal, rumo à santidade. E como
isso ocorre na prática? Os sinais de uma
família cristã também passam por "coisas
pequenas e corriqueiras". Por exemplo,
quando escutamos a Palavra de Deus e
a meditamos, podemos ver que mesmo
diante das tribulações Deus está conosco

e se Nele nos abandonamos veremos que
de fato não estamos sós e que é possível
juntos seguir. Na oração conjugal, somos
capazes de rezar pelo nosso cônjuge, nos
reconciliar e nos perdoar mutuamente,
e isso é por em prática exatamente o
que Cristo nos pede: "Ame a Deus sobre
todas as coisas, e a teu próximo como a
ti mesmo", perdoando as nossas ofensas
assim como perdoamos a quem nos
chateou. A regra de vida pode ser um
reconhecimento, tal qual fez o publicano,
que somos falhos, que podemos ser
pessoas melhores e com aquele ato
tornar meu cônjuge mais feliz. Muito se
tem, mas, em síntese, ao acreditarmos no
casamento, abraçarmos a família e nos
abrirmos ao que o Movimento propõe,
vemos o amor de Deus atuando em cada
um de nós, fazendo com que possamos

espalhar as belezas de ser família, ser casal
Cristão, dando testemunho, mostrando
que mesmo diante das dificuldades é
possível seguir, que mesmo o mundo
querendo destruir a família, somos
fortes e capazes de confrontar o mundo,
mostrando que nem sempre é fácil, mas
a recompensa de caminharmos juntos
em casal, em família e juntos com Cristo é
muito maior do que qualquer dificuldade
que possa aparecer.
Cristiana e Adriano – 44 A
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foto: senhoradaguia.org.br

PAIXÃO DE CRISTO

Jesus Cristo carregou nossos pecados. Isto está
evidenciado na história de sua paixão e morte relatada nos
Evangelhos. Os fatos relatados têm um valor e uma eficácia
universais alcançando toda a raça humana. Neles vemos
que Jesus foi entregue pelo Pai aos pecadores (Mt 26,45)
e que Ele mesmo permitiu que a maldade dos homens
determinasse sua sorte. Isaias relata: “Como uma ovelha
levada ao matadouro, e como um cordeiro diante do que o
tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca" (Is
53,7).

culminaria na Cruz. E aceitou plenamente: veio para cumprir
a vontade do Pai (Jo 19, 28-30), e esse cumprimento levou-o
a “dar sua vida em resgate de muitos" (Mc 10,45).
“A paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas
indistintamente nem a todos os judeus então vivos, nem aos
outros judeus que depois viveram no tempo e no espaço.
Cada pecador, isto é, cada homem, é realmente causa e
instrumento dos sofrimentos do Redentor, e culpa maior têm
aqueles, sobretudo se cristãos, que mais frequentemente
caem no pecado ou se deleitam nos vícios" (Compêndio, 117).

Jesus tinha plena consciência de que sua missão

Judite e José Carlos – 11 B

