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Editorial
Queridos leitores,

Nesta edição de nosso informativo, trazemos até vocês tudo o que aconteceu em nossa Região nos
meses de janeiro e fevereiro de 2018, como por exemplo o nosso EACRE  que através de  fotos e depoimentos
podemos  observar o sucesso deste belíssimo evento. Missas de abertura do ano equipista, o Pós-EACRE de
alguns Setores, momentos fortes de oração, dentre outros  acontecimentos que nos levam a sentir como anda
a nossa caminhada. Como nos anos anteriores, o casal Rita e Sodré, do Setor SG.A, nos brinda com uma síntese
extraordinária de todo os capítulos do livro tema “A Missão do Amor”.  Temos também o riquíssimo texto do Pe.
Cadu que nos fala sobre a quaresma e a campanha da fraternidade. Vale a pena conferir!

Equipe do Enfoques

EACRE 2018 DA REGIÃO RIO IV
COLÉGIO SALESIANO DA REGIÃO OCEÂNICA

DIAS 27 E 28 DE JANEIRO
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Queridos irmãos equipistas e Conselheiros
Espirituais,

Paz e bem!

2018 chegou, e com ele a esperança de um ano
melhor, com menos violência, menos desemprego, mais
paz,  mais harmonia e muito, muito mais amor. Estes, sem
a menor sombra de dúvida, foram os desejos de muitos

Palavra do CRR
milhões de pessoas na passagem do ano velho para o ano
novo.  Tudo seria perfeito, do jeito que todos sonham, se
dependesse somente de desejos e palavras. Há! Que
mundo maravilhoso teríamos...

“A MISSÃO DO AMOR” é uma proposta de trabalho
que o Movimento nos oferece este ano, como ferramenta
para transformar, se não o mundo, grande parte dele.  Está
tudo em nossas mãos. Afinal, o que queremos?  Qual é
mesmo o nosso desejo? Descruzemos nossos braços,
partamos para uma ação. Nossa missão é transmitir o que
somos e o que acreditamos, com alegria, com brilho nos
olhos, de coração aberto, com a certeza de que um
testemunho vivo e coerente é infalível. Sejamos positivos,
mostremos  com entusiasmo a esse mundo que vive
desacreditado, carente de afeto e de amor, que ainda vale
a pena ter um matrimônio indissolúvel, uma família
saudável e uma sociedade mais justa e mais solidária.
Tudo o que precisamos é amar e demonstrar esse amor,
essa é a nossa MISSÃO!

As orientações para VER, JULGAR e AGIR foram
transmitidas em nosso EACRE, realizado no final de
janeiro, e serão essas atitudes, que determinarão nossos
passos e indicarão nossos caminhos, sem temor, porque
Ele está conosco todos os dias!

Fiquem com Deus e o nosso caloroso abraço,

Lucia e Mário - CRR Rio IV

Paloma O. Garuba Vergette
Psicóloga - CRP 05/28509
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Terapeuta Cognitivo Comportamental

 Atendimentos:  crianças,  adolescentes  e  adultos.
Orientação  Vocacional

Rua Gastão Gonçalves, 12  - Santa Rosa
Tel. 2721-5093 - 9694-5123

E-mail:  palomagaruba@hotmail.com

Rua Dr. Borman, 23 Sala 501 - Centro - Niterói - RJ - Tel.: 2717-2222
E-mail: orozimbo@nsgcontabilidade.com.br - Site: www.nsgcontabilidade.com.br

Espaço Múltiplo - Versátil, especial... único
O maior e mais completo espaço para eventos

em Niterói, com capacidade para acolher até 800
convidados.

Infraestrutura completa com ar condicionado,
gerador de energia interno e cozinha equipada.

Estrada Caetano Monteiro, 910 - Pendotiba - Niterói
contato@ifespacomultiplo.com.br

www.ifespacomultiplo.com.br

Dra. Daniele da Fonseca Tebaldi
CIRURGIÃ DENTISTA

Clínica Geral e Periodontia
Particular e Convênios

Rua Otávio Carneiro, 100 / 1002
Icaraí - Niterói - Tel.: 3628-6405



– 3 –

Palavra do SCE
“Em nome de Cristo, nós vos suplicamos:

 deixai-vos reconciliar com Deus”. (2 Cor 5, 20)
Olá queridos irmãos equipistas

e leitores do Enfoques, shalom!
No último dia 13 de fevereiro,

com a celebração da quarta-feira de
cinzas, a providência divina nos
inseriu mais uma vez em um tempo
maravilhoso da liturgia que é a
quaresma, onde trilhando o caminho
da conversão na companhia da
caridade, da oração e do jejum,
caminhamos rumo a Páscoa da
Ressurreição.

O Papa Francisco ao dizer que,
mais uma vez vamos encontrar-nos
com a Páscoa do Senhor! Todos os
anos, com a finalidade de nos
preparar para ela, Deus na sua
providência oferece-nos a
Quaresma, «sinal sacramental da
nossa conversão», que anuncia e
torna possível voltar ao Senhor de
todo o coração e com toda a nossa
vida1.

Nós cristãos, somos convidados
a viver esse tempo profundo e cheio de significado com
muita atenção, ardor, fervor e piedade, utilizando às
“armas da penitência cristã” que são a oração, o jejum
e a esmola, indicadas pelo evangelista Mateus no
capítulo 6 do evangelho escrito por ele, e como nos
propõe também a oração coleta2 da liturgia da missa de
quarta-feira de cinzas: Concedei-nos, ó Deus todo-
poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da
Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no
combate contra o espírito do mal, reafirmando o aspecto
do combate que devemos travar diante do desafio de
abandonarmos os nossos pecados e escolhermos uma
vida coerente com o evangelho buscando trilhar o
caminho da salvação. Assim, durante noventa dias
intensos (tempo da quaresma e tempo pascal), vivemos,
revivemos e recriamos os aspectos essenciais de nossa
vida cristã.

A quaresma é para nós, povo de Deus, sacerdotes,
casais, anciãos, jovens e crianças a oportunidade de
renovar e reinstaurar a Aliança com Deus pelo espírito
de reconciliação e penitência. Trata-se de romper com
o pecado que habita em nossos corações, nos afastar
de todo aquilo que nos separa do Plano de Deus, e por
conseguinte, de nossa felicidade e realização pessoal.
Outro aspecto do tempo quaresmal acentuado pelo

Concílio Vaticano II na Constituição
Sacrosanctum Concilium – Sobre a
Sagrada Liturgia onde nos diz que
a penitência quaresmal deve ser
também externa e social, que não
só interna e individual. No Brasil,
desde 1961, quando três padres
responsáveis pela Caritas Brasileira
idealizaram uma campanha para
arrecadar fundos para as atividades
assistenciais, atividade esta que foi
chamada Campanha da
Fraternidade e realizada pela
primeira vez na quaresma de 1962,
em Natal, no Rio Grande do Norte.
Em seu início, teve destacada
atuação o Secretariado Nacional de
Ação Social da CNBB, sob cuja
dependência estava a Caritas
Brasileira, que fora fundada no
Brasil em 1957. Na época, o
responsável pelo Secretariado de
Ação Social era Dom Eugênio de
Araújo Sales, e por isso, Presidente

da Caritas Brasileira. O fato de ser Administrador
Apostólico de Natal explica que a Campanha tenha
iniciado naquela circunscrição eclesiástica e em todo o
Rio Grande do Norte. Após essa experiência embrionária,
e inseridos nas etapas vividas pela Igreja no
desenvolvimento do Concílio Vaticano II, e impulsionados
pelo espírito inovador trazido pelo mesmo Concílio, os
Bispos do Brasil lançaram então em nível nacional a
Campanha da Fraternidade, celebrada ela primeira vez
nacionalmente na Quaresma de 1964 com o tema: Igreja
em Renovação, e o Lema: Lembre-se: Você também é
Igreja.

Neste ano de 2018, a campanha da fraternidade
toca um tema de grande e urgente importância para o
Brasil e sem dúvida para o Mundo inteiro. Num tempo
marcado por tanta guerra, violência em todos os níveis
e pela falta de respeito mútuo e caridade social em
diversos setores da sociedade, a CF gripa
profeticamente pelo superação e o fim da violência.
___________________________________________
1 MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2018.
2 Momento em que o sacerdote convida o povo à oração; e todos,
juntamente com ele, se recolhem uns momentos em silêncio, a fim de
tomarem consciência de que se encontram na presença de Deus e
poderem formular interiormente as suas intenções.
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Com o tema: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA
VIOLÊNCIA, e o lema: VÓS SOIS TODOS IRMÃOS (Mt
23, 8), em uma mensagem, secretário-executivo das
Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), padre Luís Fernando da Silva explica que
“A violência atinge toda a sociedade brasileira em suas

múltiplas esferas, o caminho para superar a violência é
a fraternidade entre as pessoas que se unem para
implementar a cultura da paz”. Com esse tema
(Fraternidade e superação da violência), a CF 2018,
além de mapear a violência, colocará também em
evidência as iniciativas que existem para superá-la, bem
como despertar novas propostas com esse objetivo.

Portanto, o lema e o tema da Campanha da
Fraternidade desse ano de 2018, surge como um
convite a superarmos a violência por meio de uma
difusão da cultura da paz e da fraternidade  como fruto
da Ressurreição de Cristo que nos preparamos para
celebrar neste tempo quaresmal, pois só haverá paz e
superação da violência quando, unidos a Cristo
Ressuscitado e impulsionados por ele, nos tornamos
cristãos alegres e promotores da evangelização do
coração do homem que sofre as consequências da
ausência de Deus em suas vidas, ausência essa
geradora da violência.

Concluo com um trecho da belíssima oração da
Campanha da Fraternidade deste ano dizendo: Derrama
sobre nós o Espírito Santo, para que, com o coração
convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos
construtores de uma sociedade justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça o vosso Reino de
liberdade, verdade e de paz. Amém!

Pe Carlos Eduardo da Silva Elias
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

SCES São Gonçalo A
Região Rio IV - ENS

Momento de Formação

A Missão do Amor, este será nosso tema de estudo no decorrer
do ano, antes de ser um ponto de partida a nos impulsionar e sairmos
ao encontro do mundo anunciado no Evangelho, é também um ponto
de chegada, depois de uma veemente caminhada iniciada no
Encontro de Brasília em 2012, que teve seu ápice no discurso do
Papa Francisco às Equipes em Roma.

É preciso estarmos atentos a contemporaneidade, pois não é
somente o matrimônio e a família, plano de Deus, que hoje
encontram-se menosprezados e até mesmo ameaçados, mas a
própria essência do Amor, pelo multifacetado amor excessivo de si
mesmo, sentimento por vezes exagerado da própria personalidade,
um egocentrismo sem medida, espalhado por este mundo. Portanto
caros irmãos equipistas “O AMOR É A NOSSA MISSÃO”.

Nesse ano de 2018, os capítulos de nosso tema de estudo se
apresentam no gerúndio e coincidentemente, no ano do laicato, esse
é mais um estímulo a ação evangelizadora de todo cristão.

A estrutura do estudo deste ano nos mostra o itinerário a seguir,
por meio de 4 segmentos: Agradecendo, Saindo, Sendo Matrimônio
(irradiando, acompanhado, curando e acolhendo)  e Sendo Fiéis
-, que nos levará a priorizar o sermos mais acolhedores, mais
missionários, mais Caridosos, estas serão as nossas metas, afinal,
“Tudo parte do Amor e tende para o Amor”.

Iniciamos nossa jornada AGRADECENDO, é imprescindível que
reconheçamos o papel da Igreja, e, principalmente, as mãos
encorajadoras de Deus a nos impulsionar em nossa missão, que

A MISSÃO DO AMOR (Tema de Estudo 2018)
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ora se apresenta e urge, e como Pai zeloso cuida da
nossa vocação, para que tenhamos os meios
necessários para nossa caminhada missionária, dentre
os quais, especialmente, as Equipes de Nossa Senhora.

Somente seremos capazes de amar, na medida em
que somos capazes de agradecer, porque fomos
capazes de nos deixar amar primeiro. Se temos algo a
agradecer, é o fato de termos sido amado, não por um
amor efêmero, sem essência, mas um Amor profundo e
incondicional, que somente a perfeição de Deus é capaz
de nos extasiar. A experiência do Amor de Deus em nossa
vida é o reflexo do Seu Amor manifestado no seu próprio
filho, Jesus.

Agradecer nos levar a sair, e SAINDO é que
efetivamente damos início a nossa missão que é o Amor,
não seremos fiéis a Ele se praticamos a caridade, o
diálogo e o Anúncio da Boa Nova no âmbito da nossa
equipe, do nosso setor, ou melhor, do nosso Movimento,
assim nos comportando, ficamos, simplesmente, no meio
da estrada, como exortado pelo Papa Francisco.

Precisamos sair, ir para águas mais profundas, e
testemunhar as maravilhas que o sacramento do
matrimônio nos proporciona, em uma sociedade
relativista no que diz respeito ao casamento e a família,
que deturpa este Plano Sagrado de Deus. É preciso
sim, sairmos do nosso conforto, da nossa mesmice, e
assumirmos definitivamente nosso papel no mundo, sem
ficar num cristianismo entre paredes, inertes ao clamor
daqueles que se encontram do outro lado do muro. A
força do Amor é capaz de transpor obstáculos para sarar
feridas dos abandonados, lutar pelos injustiçados, pois
somente quem é tocado pela misericórdia de Deus, põe-
se a caminho, abnegadamente e incondicionalmente,
para ir ao encontro do outro.

A missão é árdua, muitas serão as dificuldades, os
caminhos muitas vezes pedregosos, tudo isto somente
serão vencidos se permanecermos fiéis as promessas que
fizemos no dia do nosso casamento perante Deus, é
SENDO MATRIMÔNIO, que seremos fortes para ir contra
a maré, que por vezes nos apresentam formas alternativas
que desvinculam por completo a obra e o Plano de Deus.
Com a graça de Cristo, a vida em casal tem sua
fecundidade, na generosidade do Amor, na fidelidade e
paciência, assim nos exorta a Amoris Laetitia(321): “A
vida em casal é uma participação na obra fecunda de Deus,
e cada um é para o outro uma permanente provocação
do Espírito. O amor de Deus exprime-se ‘através das
palavras vivas e concretas com que o homem e a mulher
se declaram o seu amor conjugal’”.

IRRADIANDO em profundidade o que somos, a
partir da nossa realidade de casal que se ama com o
próprio amor de Deus, podemos ser sinais e presença
do amor de Deus no mundo, de forma que quando
quiserem ver e sentir o amor de Deus, basta um olhar
para o casal e nele o verá refletido: “O amor dos
esposos é reflexo do amor de Deus. Vós sois um símbolo
e a vossa forma de amar é o sinal para que os outros
possam conhecer o amor de Deus. (Tema e estudo 2018
– A missão do Amor).

Reforçado o papel do leigo, há um profundo vínculo
com a pastoral familiar, mais especificamente com o
Curso de Noivos, como estamos recebendo, preparando

e ACOMPANHANDO esses jovens para o serviço?
Apresentar as delícias do viver a dois pode ser mais

proveitoso e prudente que elencar proibições,
dificuldades e considerações teóricas, sem omissões.

É necessária uma linguagem renovada e atual, um
conhecimento claro das realidades, para apresentar uma
proposta que não perde a sua exigência, mas que
procura responder as necessidades concretas.

Como nos diz o Papa Francisco em Amoris Laetitia
– 40: “Precisamos encontrar as palavras, as motivações
e os testemunhos que nos ajudem a tocar as cordas
mais íntimas dos jovens, onde são mais capazes de
generosidade, compromisso, amor e até mesmo de
heroísmo, para convidá-los a aceitar, com entusiasmo e
coragem, o desafio do matrimônio.”

Partindo do Bom Samaritano, vamos SARANDO as
dores, observando as dificuldades financeiras que tanto
assolam famílias, fato recorrente em nosso país nos dias
de hoje.

Quem não conhece alguém que precisa se ausentar
da convivência familiar por vários dias para trabalhar?
Quem não conhece uma família que sofre com o
desemprego?

Fatos corriqueiros, mas que exigem de cada
equipista o olhar misericordioso de Deus, e o Padre
Caffarel vem nos recordar que: “a ação dos leigos não
é incompatível com a espiritualidade, que uma precisa
da outra e que uma sem a outra não se sustenta. As
pessoas fortalecidas pela oração serão capazes de se
pôr a caminho numa ação que preencherá assim todo o
seu sentido, porque é uma ação cimentada na oração.”
Nosso temário nos propõe reflexões conflitantes, em
especial, nos faz perceber que só é possível acolher
quando, mais que ver o outro, podemos mostrar quem
somos verdadeiramente.

ACOLHENDO o sofrimento, a dor e aquilo que
machuca o coração do outro, mas sem julgá-lo,
condená-lo nem lhe atirar pedras; ao contrário, o dever
da Igreja e de cada cristão é ter um coração como o de
Jesus, que é profundamente acolhedor.

Se os escutarem, se se puserem no seu lugar, se
se puserem na sua pele, então talvez o Senhor vos dê a
palavra certa (Timothy Radcliffe no XI Encontro
Internacional em Brasília 22.06.2012).

O Papa Francisco, em Amoris Laetitia (242), nos
exorta: “...Tem-se de acolher e valorizar sobretudo a
angústia daqueles que sofreram injustamente a
separação, o divórcio ou o abandono, ou então foram
obrigados pelos maus-tratos do cônjuge, a romper a
convivência....Daí a necessidade duma pastoral da
reconciliação e da mediação.”

O leigo é mais uma vez chamado, não bastam
joelhos dobrados, é preciso agir.

Consta nos Estatutos das ENS: “Os casais não
consideram a sua entrada nas Equipes de Nossa
Senhora e a sua adesão à Carta como um fim, mas como
um ponto de partida. A lei do casal cristão é a caridade.
Ora, a caridade não tem limites, a caridade não conhece
repouso.”

Como cristãos equipistas não podemos nos manter
em oração e inertes de ação: “A fé sem obras é morta”.
Tiago 2, 26. Como cristãos somos chamados a
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No dia 20 de janeiro de 2018 (sábado) foi celebrada
a Missa de Abertura do Ano Equipista do Setor Niterói
B, às 19h00 na Igreja São Judas Tadeu, em Icaraí.

Esta Celebração Eucarística foi presidida por Dom

evangelizar e, no ano do laicato, esse chamado se
reforça, sendo robustecido pelo “ser equipista”.

Equipistas que não se integram a sua comunidade,
acabam não exercendo sua fé, não SENDO FIÉIS,
vivendo uma realidade ingênua e simplista, sem se
comprometerem com o chamado de Deus.

Citando o Padre Caffarel em “Nas Encruzilhadas do
Amor”, pág. 119: “Hoje, se ouvirdes sua voz, não
endureçais vossos corações” (Sl 95, 7-8; Hb 3, 7).
“Cuidado com as trapaças do espírito e do coração. Sejam
verdadeiros filhos de Deus, fazendo-lhe o favor de
acreditar que não pede coisas não razoáveis. Estejam
sempre prontos a se deixar contratar e a partir, sem apelar
para direitos, sem pedir adiamentos, sem demorar.”

Ao findar o ano de 2018, valerá um BALANÇO para
nos perguntar: Onde nos situamos atualmente?
Buscamos os pequenos, simples e em dificuldades que
nosso tema nos propôs?

E os PCEs? Foram um jugo ou um exercício que
propiciou descanso e bem-estar real?

Que as respostas a essas perguntas possam se
traduzir na vivência de cada capítulo, com o servir
requerido em nossa opção pelo matrimônio, com a certeza
e dedicação de filhos amados, que verdadeiramente,
acima de tudo e de todos, amam ao Pai.

(Síntese do Livro Tema “A MISSÃO DO AMOR” -
Colaboração de Rita e Sodré, Equipe 01- Setor SG.A

Abertura do Ano Equipista

No dia 4 de fevereiro de 2018, tivemos o
privilégio de participar da Santa Missa de
Abertura do Ano Equipista com Benção aos
Casais Intercessores das Equipes do Setor
SG-A, na Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus, no Mutondo.

Fomos presenteados com uma belíssima
e comovente homília proferida pelo Padre
Cadú, que emocionou a todos, nos remetendo
a refletir como Deus age em nossas vidas e
como Ele está sempre conosco, nos dando
força e sabedoria para vencermos os
obstáculos que a vida nos apresenta.

A presença maciça dos equipistas presti-
giando seus casais intercessores foi, também,
um ponto alto do evento.

Rogamos a Deus e a Maria por mais esse
momento de graça e benção.

Brenda e Mazzini, Eq.1 - Setor SG.A

Alano (Bispo Emérito da
Arquidiocese de Niterói),
concelebrada pelos Padres José
Paulo (SCE do Setor) e  Juvaldes
(SCE de várias Equipes), os
Diáconos Reynald e Paulo
Sérgio (equipistas do Setor).

Dom Alano nos falou que
temos de ter um olhar voltado
para o que está acontecendo à
nossa volta e que não podemos
nos acomodar, pois vivemos uma
espiritualidade que nos remete
a irmos de encontro aos que
necessitam de nossa ajuda...

O número de casais
presentes foi bastante
expressivo e tivemos a alegria

de apresentar a nova equipe, de número 13, composta
de jovens casais muito animados.

Aldinira e Renan, Eq.09 - Setor Niterói B
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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No dia de 03 de fevereiro,
na Paróquia de Santo Antônio,
o Padre Ricardo, SCE do Setor
São Gonçalo B, celebrou a
missa de abertura do ano de
2018 e deu uma benção aos
casais que ao decorrer deste
período serão os intercessores
de suas equipes.

Pudemos, nesta ocasião,
desfrutar de um belíssimo
texto bíblico da liturgia do
domingo 04 de fevereiro,
extraído do Livro I Coríntios
9,16. “Irmãos, pregar o
Evangelho não é para mim
motivo de glória. É antes uma
necessidade para mim, uma
imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho”.

Hoje, o Senhor nos convida a pregar o Evangelho
“exercendo” a função de intercessores, e assim como
São Paulo escreve, sabemos que este não é um motivo
de glória humana, chamado feito a todos os cristãos,
conduzir, intermediar nossas intenções, através das
orações, ao Coração Misericordioso de Jesus. Assim

como o fez sua própria Mãe nas Bodas de Caná, e o faz
diariamente quando recorremos a Ela.

Que Deus e a Virgem Maria nos conduzam neste
ministério.

Unidos em oração!

Caroline e José Carlos - Eq. 13 -  Setor SG.B

Foi com grande alegria que iniciamos este ano de
2018, com a 1ª missa das Equipes de Nossa Senhora
realizada no dia 15.01.2018, celebrada pelo Padre
Rodrigo Rimes, Conselheiro Espiritual da Eq. 35, com
muita graça, amor e principalmente com muita unção,
na responsabilidade da Equipe Desatadora dos Nós.
Nos lembrando com muito carinho o quanto é importante
sempre praticarmos o amor. Momento maravilhoso de
estarmos reunidos em equipe buscando a santidade
para que possamos chegar mais perto do Reino de
Deus. Pedimos e entregamos aos cuidados de Nossa
Senhora cada equipe e que esse ano que se inicia seja
repleto de muitas graças.

Andressa e Artur, Eq. 35 - Rio das Ostras

Ecco Madeiras Ferragens e Laminados Ltda
Madeiras Nobres, Compensados, Fórmicas MDF Multiform, Eu-
catex, Divisórias, Piso Poliface, Lambris, Assoalhos, Molduras,
Folheados Especiais, portas, Janelas, Forros em PVC, Colas,
Vernizes. Moderno auto-serviço de Fechaduras e acessórios
para móveis.

End. Rua Visconde de Uruguai, 161
Centro - Niterói - RJ Cep: 24030-083

PABX 2613-6363

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ecos do EACRE
ALGUNS DEPOIMENTOS:

Este EACRE nos fez olhar para nossa equipe como
pais; e pais devem cuidar dos seus filhos, corrigir
fraternamente, cuidar, perdoar e pedir perdão, pois em
alguns momentos assim como nas famílias ocorrerão
desentendimentos, mas os pais têm a obrigação de unir
e acima de tudo, amar.

Tania e Fabio, Eq. 17 – Setor Niterói A

A nossa equipe está saindo da pilotagem agora e
estamos naquele momento de absorver muita
informação e experiências do movimento. A nossa
vivência do EACRE foi muito esclarecedora e nos ajudou
muito na compreensão das tarefas e pormenores  da
nossa função. Esses dois dias de formação se mostraram
também um momento de acolhimento e carinho. Fomos
procurados por vários casais antigos, interessados na
nossa história, no andamento e perseverança da equipe.

 Renata e Caio, Eq. 18 – Setor Niterói A

No final de semana de 27 e 28 de janeiro
participamos do EACRE-2018, da Região Rio IV, no
Colégio Salesianos, da Região Oceânica de Niterói.
Como temos 30 anos de Equipe este evento já nos é
muito conhecido, mas ficamos surpreendidos
positivamente pelo extremo cuidado da preparação, tanto
da parte litúrgica (maravilhosa), como da parte
informativa e das atividades, pela sua forma carinhosa
de condução e pelo entusiasmo dos participantes que
trabalharam no EACRE. O objetivo fundamental do
EACRE de transmitir as orientações do Movimento aos
casais foi plenamente cumprido pelos palestrantes, que
conseguiram repassar a todos, de forma clara e
inequívoca, que entramos em 2018 em Missão do Amor,
com os olhos brilhando de entusiasmo,  agindo sempre
de forma contínua  contagiando a todos.

Foi maravilhoso e emocionante depoimento do casal
Sueli e José Carlos, da Equipe 6, do Setor Niterói B, que
ressaltaram de forma brilhante a importância do nosso
PCE do ano – A Escuta da Palavra. Também não
podemos deixar de enfatizar, possivelmente a parte mais
importante do evento, que foi perceber a integração e a
unidade dos equipistas participantes, além da imensa e
brilhante presença de casais jovens, garantia da
continuidade do nosso movimento.

“Eis que estou convosco todos os dias, até o final
dos tempos”. Que assim seja!

Vera e Marco, Equipe 3 - Setor Niterói B

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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O EACRE para nós foi muito bom e aprendemos muito com
os casais em nossas reunião de grupos. Foi um momento de
fazermos uma troca de experiência entre os casais de outros
setores. Iremos levar para nossa equipetoda essa experiência boa
que partilhamos nesses dois dias. O casal Sueli e Luiz Carlos com
seu testemunho de vida nos mostrou o quanto é importante
estarmos em sintonia com a palavra de Deus.

Sueli e Amauri, Eq.8 - Setor São Gonçalo A

Nos dias 27 e 28-01-18, aconteceu o EACRE com a
participação de todos os Setores da Região Rio IV, onde nos foi

apresentado todas as orientações
para ano de 2018, com muita clareza
e que nos enriqueceu muito, pois foi
a nossa primeira participação com um
numero tão grande de equipistas.
Trocamos experiências nas reuniões
de grupos, ouvimos o testemunho do
casal Sueli e Luiz Carlos que nos
mostrou a importância da Escuta da
Palavra. Temoscerteza que depois
deste EACRE estamos mais bem
preparados para ajudar nossos
irmãos de Equipe. E que Nossa
Senhora da Paz nos ajude a colocar
todo esse aprendizado em prática.

Sara e Roberto, Equipe 7  - Setor São
Gonçalo A

Irmãos, agradecemos a confiança de Deus
e da equipe, por nos escolher como CRE. No
EACRE, testemunhamos que o Senhor faz em
nosso casal maravilhas. Com o tema “A Missão
do Amor”, tivemos a graça de juntos com o
Padre Marcos discernirmos a vontade de Deus
em nossas vidas através do Sacramento do
Matrimônio e do Sacerdócio, as Rochas das
ENS. Com a apresentação do “Projeto ENS 70
anos no Brasil” e do “Ano do Laicato”, pudemos
confirmar em nossos corações o lema deste
ano, “Eis que estou convosco todos os dias,
até o final dos tempos” (Mt 28,20). Vemos quão
verdadeira é essa palavra reservada a nós,
leigos e leigas a serviço do Reino de Deus. E
como PCE para 2018, temos a “Escuta da
Palavra”, tivemos o testemunho de um casal
irmão que realmente escuta a Palavra de Deus
e coloca em prática em sua vida. Que
possamos todos, ouvir à Deus, discernir à
vontade de Deus e em missão, viver a fé, não
apenas com os que comungam a fé, mas com
os que não comungam, mostrando ao mundo
o Primeiro Amor, o Amor de Cristo, pois foi por
cada um de nós que ele se entregou na Cruz.

A Celebração Eucarística foi um renovo em
nossas vidas. Com a graça da comunhão,
repletos do Espírito Santo, partimos corajosos
ao ouvir: “A Alegria do Senhor é nossa força,
vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe”.

Adriana e Marcelinho, Eq. 02 - Setor Lagos

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A experiência de participar do nosso primeiro EACRE foi de
extrema motivação, uma formação muito importante para nosso
conhecimento espiritual, como equipista, e até pessoal.

Como ainda somos Equipes de Longa Distancia, pois ainda não
somos um setor, temos apenas 5 anos de movimento, sabíamos que
seria algo bom, contudo não tínhamos noção da grandeza e da beleza
do EACRE.

Fomos muito bem recebidos, vimos o quanto as pessoas que
organizaram e trabalharam para nós, servem com amor, vimos que
se formos unidos verdadeiramente como equipistas jamais estaremos
sozinhos.

A Campanha da Fraternidade desse ano expressa muito bem os
equipistas, “amai-vos uns aos outros como Jesus vos ensinou”,
percebemos a ação do Espirito Santo, em tudo e em todos, a
impressão é que todos se conhecem fazendo parte da grande família
de Cristo.

Fomos acolhidos por um casal do movimento que nos trouxe ainda
mais certeza de nossa escolha de caminhada no movimento das ENS,
quanta alegria em nos receber e nós também parecíamos que já
éramos amigos a tempos, o que não deixa de ser verdade, de fato
somos, pois um equipista de verdade compartilha dos mesmos

propósitos cristãos que todos os
outros, independente do lugar que
estamos.
Ficamos felizes de ver como o nosso
sim é importante para a vida do
movimento, todos nós temos de estar
sempre dispostos a dar o nosso sim
quando o movimento nos solicitar, para
que possamos dar continuidade ao
que o nosso futuro santo, Padre Henri
Caffarel iniciou.

Karla e Verualdo, Eq.31 - Rio das Ostras

     O EACRE para nós foi um momento
de grande aprendizagem sobre o
movimento. Aprendemos que a nossa
missão desse ano requer que
tenhamos muito amor! E que este
amor transborde de nossa vida em
casal para o mundo! Temos que ter o
BRILHO NO OLHAR, digno daqueles
que são felizes por servir a Cristo, com
a certeza de que mesmo nos
momentos difíceis, nossa vida é guiada
por Deus!
     Que o Espírito Santo nos preencha
desse Amor e que Nossa Senhora
sempre interceda por nós para que
sejamos capazes de irradiar essa
alegria de ser Cristão a todos os
nossos irmãos.

Erika e Flávio, Eq.36 - Rio das Ostras

ATNAS Engenharia Ltda

Tel.: 2611-7552
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Pós EACRE

No dia 24/02 foi realizado, no salão da Igreja de
São Francisco, o nosso Pós-EACRE, que teve a
participação de vários palestrantes que passaram aos
equipistas presentes, informações pertinentes e
importantes para trabalharmos em 2018 sobre o Tema
de estudo: A MISSÃO DO AMOR. O encontro como
sempre foi um excelente momento de formação e
confraternização. No final fizemos um delicioso lanche e
participamos de uma linda missa.

Teresa e Wellington, Eq.15 - Setor Niterói A

      O Pós EACRE foi muito impor-
tante para nós e respectivamente
para nossa equipe e as demais.
Percebemos a importância desde
evento quando sentamos juntos
para prepararmos a nossa
pequena palestra, isso nos fez
refletir e pensar sobre tudo que
aprendemos no EACRE e o quanto
fomos agraciados por Deus em
fazer parte de um movimento que
cuida, fortifica e qualifica o casal.
Tivemos um sentimento único ao
realizarmos a nossa palestra e também quando ouvimos
cada casal responsável de suas equipes fazendo o
mesmo. Ouvir um casal dando o seu testemunho de vida
e a importância da escuta da palavra foi de extrema
sabedoria para nós. Escutar novamente tudo aquilo que
foi passado, foi diferente e valioso. Levaremos esta

experiência para nossa vida e para nossa equipe.
Parabéns ao casal responsável do Setor São Gonçalo
B, Luiz e Dayse, o evento foi pequeno mas  valioso para
todos nós.

Priscila e Kleyton, Eq. 11  - Setor São Gonçalo B

No ultimo dia 22 de fevereiro, foi realizado na Casa
de Maria, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em
Cabo frio, Setor Lagos, o Pós EACRE 2018, que contou
com a participação de vários Equipistas do setor, que
buscaram se formar e se orientar sobre as diversas
informações que nos propõe o Movimento das Equipes
de Nossa Senhora. Pe Marcelo Cherlles (Dirigente
Espiritual do Setor), nos apresentou o TEMA DE ESTUDO

DESTE ANO – “A Missão do Amor”,
mostrando-nos os meios para melhor
aproveitarmos os temas mensais, as
ações esperadas por nós, como
Equipistas e a importância de
fundamentarmos a nossa Fé e sermos
Luz no Mundo. O nosso CRS, Jane e Janio
partilhou com todos as orientações do
ano e também do Setor, em especial
relembrou a todos sobre a Peregrinação
que vamos fazer juntos a Fátima, pois
somos convocados a estarmos presentes
e participarmos com nossas Orações.
“Também foi apresentado pelo casal
Marcia e Carlão, o PCE do Ano: ”a Escuta

da Palavra”. O Evento foi marcado também pelo gesto
concreto do Setor, que em tempo de Quaresma, não
realizou o lanche ao final do evento, optando pelo Jejum
e acolhendo a sugestão do casal Adriana e Marcelinho
– Equipe 2, onde foram doados vários litros de Leite
para o “Lar da Cidinha”.

Márcia e Carlão, Eq.7 - Setor Lagos

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Momento de Oração
1º DISCERNIMENTO PARA CRS

DO SETOR NITERÓI B

Aconteceu na quinta-feira dia 22/02 no Centro
Pastoral Auxilium, do Salesiano,o primeiro momento do
discernimento para a escolha do novo Casal
Responsável de Setor, para o próximo triênio.

Foi uma noite agradável com muitos casais
presentes, em que colocamo-nos diante de Deus e com
a explanação elucidativa do Padre José Paulo - SCES-
que conduziu este momento comções, cânticos e
súplicas a Deus para iluminar na escolha do casal para
o exercício dessa missão tão importante para o
movimento e tão gratificante para o próprio casal,
pedindo ao Espírito Santo que nos oriente nessa tarefa.

 Regina e Aluysio, Eq.3 - Setor Niterói B

Após a realização do EACRE, evento que renova
os ânimos daqueles que dele participam, é que foi
marcado um encontro para todos os equipistas de nosso
Setor – o Pós-EACRE – inflamados por esse mesmo
Espírito, e mesmo entusiasmo para partilhar e integrar
com todos os casais as maravilhas encontradas nas
palestras inspiradas pelo Espírito Santo no EACRE. O
resultado não poderia ser diferente do que o sucesso!

O nosso Pós-EACRE foi realizado no dia 03 / 02 /
2018, no Espaço de Festa KINTAL, num clima de grande
espiritualidade, com orações, cantos, palestras, etc. e
também com a presença de dois sacerdotes, Pe. Tony
e Pe. Rodrigo, com a finalidade de reforçar o trabalho
dos Casais Responsáveis de Equipes na transmissão
das orientações, diretrizes, objetivos para o novo ano
que se inicia.

Foi emocionante saber que o encontro foi muito
proveitoso e transcorreu num clima de muito amor
fraterno. O evento, como foi dito anteriormente, partilhou
todos os assuntos abordados no EACRE, através dos
próprios casais que
participaram do
mesmo e dividiram
as tarefas, sendo
organizado pelo
querido casal Maria
Teresa e Laerte, da
Equipe 32, a qual
o r g u l h o s a m e n t e
fazemos parte.

Mais uma vez,
tivemos certeza que
nossa Mãe Maria
esteve conosco,
abençoando-nos.
Que ela continue a
nos ajudar para que
os frutos do Pós-
EACRE possam ser
abundantes.

Célia e Vagner, Eq.32 - Rio das Ostras
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A primeira etapa do
discernimento para escolha
do próximo Casal
Responsável pela Região
Rio IV foi no dia 21/02, na
Capela do Colégio
Salesiano de Santa Rosa,
em Niterói. Estavam
presentes todo o
Colegiado da Região
(atuais Casais Setores) e
quase todos os ex-Casais
Setores que poderiam
fazer parte da lista tríplice.
Os que não puderam vir,
como os de Cabo Frio, por
causa das fortes chuvas
que se abateram sobre o
nosso Estado, nos
enviaram depois seu Dever
de Sentar-se por e-mail. O roteiro de oração para o
discernimento foi conduzido pelo Sacerdote Conselheiro
Espiritual da Região, Pe. Alan, que baseado no trecho
da Carta de São Paulo aos Romanos (8,28-32), realizou
uma bela reflexão sobre o chamado, dizendo que quando
o Senhor nos confia uma missão, não devemos temer,
pois Ele está sempre conosco e nunca nos abandonará.
Adoramos o Senhor que ficou exposto todo o tempo em
que os casais faziam seus deveres.  Foi uma noite
belíssima de muita oração, e por que não dizer também
de reencontro com nossos irmãos de caminhada.

A segunda etapa foi em nossa casa, no dia 26/02,

DISCERNIMENTO PARA CASAL RESPONSÁVEL DA REGIÃO RIO IV

onde recebemos o Pe. Alan, que também após um
momento de oração, preparamos juntos o nosso próprio
discernimento, baseando-nos nas intenções colocadas
nos deveres de todos os casais acima mencionados e
usando os nossos próprios critérios de avaliação
concluímos nossa lista tríplice.

Daqui pra frente continuaremos em oração, até que
o Espírito Santo toque o coração de um dos três casais
indicados, na certeza de que não fomos nós, mas Deus
que os escolheu.

Ana Lucia e Mário - CRR Rio IV

VIA SACRA - dia 19/02/2018
As Equipes de Nossa

Senhora de Rio das
Ostras, juntamente com o
SCE Padre João Evange-
lho, tiveram um momento
de profunda reflexão so-
bre as realidades vividas
no dia a dia denosso Sa-
cramento do Matrimônio.

A Via Sacra para os
casais, sob a responsa-
bilidade da E. N. S. APA-
RECIDA, nos convidou a
meditar sobre os mistérios
da paixão e morte de
Jesus Cristo, fazendo um
paralelo entre o sofrimento
de JESUS e sua mãe,
MARIA SANTÍSSIMA, com
nossos sofrimentos e angústias.

É na cruz de Cristo que devemos encontrar forças
paranossas cruzes, entendermos nosso papel de pais
e esposos (as), vivermos plenamente este tempo

quaresmal e termos a esperança e a certeza da
ressurreição!

Marinez e Júnior, Eq.36 - Rio das Ostras
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Festas e Comemorações
14º ANIVERSÁRIO DO SETOR LAGOS

Na sexta-feira, dia 19 de janeiro, os
equipistas do Setor Lagos, celebraram na
Santa Missa das 19h30min, na Matriz
Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção,
os 14 anos de criação do Setor Lagos.
Quem acompanhou a história da chegada
do movimento a Cabo Frio, se recorda
com saudade do querido Padre José Júlio,
que logo ao assumir a Paróquia iniciou
as tratativas para semear entre os casais
da Paróquia os incontáveis benefícios
que o Movimento das Equipes de Nossa
Senhora oferece para o crescimento da
espiritualidade conjugal. Contando com
o apoio de sacerdotes das cidades
vizinhas que indicaram casais de suas
comunidades e graças a dedicação e
carinho de doze casais voluntários e entusiasmados dos
Setores A e B de Niterói e São Gonçalo, que se tornaram
os coordenadores dos doze grupos de Experiência
Comunitária, formados com casais de Cabo Frio, São
Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, cujos trabalhos se
iniciaram em agosto de 2002. Depois de várias etapas
cumpridas, finalmente, no dia 14 de fevereiro de 2004,

foi criado o Setor Lagos na Região Rio IV do Movimento
das Equipes de Nossa Senhora, formado por dez
equipes. Hoje, depois da expansão ocorrida em 2009, o
Setor conta com 14 Equipes. Que Deus abençoe o Setor
Lagos!

Débora e Rubens, Eq. 11 - Setor Lagos

BAILE PRÉ-CARNAVAL
As Equipes Distantes  de Rio das Ostras se

reuniram para promover um baile pré-
carnavalesco. O evento aconteceu no Grupo
Renascer da Terceira Idade no dia 03/02/2018,
numa confraternização aberta ao público com
entrada livre para as crianças, com o intuito de
ser uma programação de entretenimento
familiar. O casal Ana Lúcia e Mário, responsável
pela Região Rio IV, nos prestigiou com sua
presença, inclusive trouxeram a neta, o que
muito nos alegrou.

Pais e filhos se divertiram com muita
animação ao som de uma banda que tocava
ritmos carnavalescos.

Os casais de Rio das Ostras aguardam, ansiosos,
pelo próximo evento. A grande família das ENS, além de

BODAS DE OURO
O casal Vera e Pedro, integrantes da equipe 10 - Nossa Senhora das

Dores, do Setor Niterói A,  comemoraram suas Bodas de Ouro com Missa
celebrada pelo Pe. Majela, seguida de recepção com a presença de familiares
e equipistas.

Que Deus continue abençoando o casal e toda sua família!

Fátima e Genésio, Eq. 10 - Setor Niterói A

encontros de orações, formações, também precisam
celebrar em momentos alegre como estes.

Cristiane e Vinícius, Eq.36 - Rio das Ostras
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Lema: A conciliação, sinal de amor (baseado no
evangelho do filho pródigo)

Objetivo: Convergir em festa e acender a luz que é a
beleza da alegria do Sacramento do Matrimônio vividos
nos vários cantos do mundo, nas mais diversas culturas .
Que essa luz seja visível ao mundo!

Estabelecer laços com todos os que, nos quatro
cantos do mundo, trabalham no mesmo sentido Reforçar
a unidade do Movimento com troca rica de ideias entre
todos os países do mundo.

Partilhar a Fé e a Alegria com a ajuda do peregrino
que caminha ao lado. É importantíssimo que nos
reunamos em festa para dar graças a Deus pela sua ação
nas nossas alianças matrimoniais, na sua presença
contínua em cada casal, em cada equipe

Programação:
- Celebrações litúrgicas
- Conferências conduzidas por convidados especiais

Ecologia
Sacramento do Matrimônio
Como chegar a Conciliação

- Testemunho de vida feitos por casais da ENS
- Meditação diária, antes da oração da manhã,

conduzida por um SCE
- Atividades de grupo (na parte da tarde)

Divididos em grupos linguísticos
Várias atividades rotativas para permitir a todos os casais e SCEs passar por todas elas

- Ato público – Dever de Sentar-se na Esplanada do Santuário mostrando a força e dinâmica das ENS como
Movimento de Espiritualidade Conjugal

- Reuniões de Equipes Mistas
Permite a troca rica de ideias entre todos os países do mundo

INFORMAÇÕES GERAIS:
Início: 16/07 às 20:30
Término: 21/07 às 11:00 (missa de encerramento)
Transfer (durante todo o dia) :  16/07 – Lisboa a Fátima  /   21/07 – Fátima a Lisboa
Hospedagem: 16/07: a partir das 15:00    -    21/07: de manhã, desocupar os quartos e deixar as malas na

recepção. Ao término do Encontro voltar para pegar as malas, almoçar e partir.
Alimentação nos Hotéis:  16: jantar  -  17 a 20:  café da manhã, almoço e jantar  -  21: café da manhã e almoço
Confirmação: NECESSIDADE de Transporte
Voucher Fátima 2018: será ENVIADO por e-mail

XII Encontro Internacional
Fátima - 16 a 21 de Julho de 2018
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Cantinho do Padre Caffarel
BAILE DE MÁSCARAS

    Por toda a parte, está a mentira; ao nosso redor, em nós.
    A senhora X detesta a senhora Z; mas lhe estende a mão
com um sorriso impecável. O Doutor A passa a vida criticando
o seu colega B, mas, se o encontra, com quanto entusiasmo
lhe dá os parabéns por seus sucessos! Observem essas
pessoas que desfilam na Igreja na frente da família do defunto:
sua sinceridade edificará vocês...Mentiras de palavras, de
gestos. Mentira da vida. Cada qual representa seu
personagem: a mulher perfeita, o pai de família numerosa, o
braço direito do senhor pároco, o patrono social, o cristão de
ideias amplas.
   O importante é aplicar bem o disfarce, ajustar bem a
máscara.
    E os partidos políticos; e a imprensa ... quer se trate das
últimas greves ou de um julgamento importante: por toda a
parte lindas palavras que frequentemente ocultam coisas bem
mesquinhas.
Já estamos tão habituados que nem damos importância. Tão
habituados, ou seja, tão contaminados.
    Acham que sou pessimista? Então, façam este teste:
Somente por um dia, esforcem-se para identificar todas as
mentiras que se insinuam em suas atitudes, em suas palavras,
em suas mensagens, em seus gestos, em seus silêncios, em
seus pensamentos, em suas orações, com seu cônjuge, seus
filhos, com seus companheiros de trabalho, com as pessoas
com as quais se encontrem, com vocês mesmos (pois que as
pessoas mentem a si mesmas e também mentem ás demais),

para com Deus. Se na noite desse dia não se sentirem aterrorizados é porque vocês são santos, a não ser
que sejam cegos. É nesta segunda hipótese, o seu caso é grave.

Sua obsessão quotidiana deveria consistir em chegarem a ser verdadeiros...
Se vocês jogam lealmente o jogo das Equipes, vocês contam com uma ajuda eficaz. Se, durante a troca

de ideias, cada um exprimir o que pensa com absoluta simplicidade, se confessar o que ignora, se buscar a
resposta a uma pergunta que é formulada se refletir junto com todos os outros sobre a forma de traduzir em
sua vida a verdade melhor compreendida, não tardará a tornar-se VERDADEIRO.Se nossa oração, na reunião
mensal, é algo mais do que uma bela dissertação, se ela traduz mediante algumas palavras despidas de
eloquência, de literatura, como se estivéssemos sozinhos diante de Deus, um pensamento, um desejo, um
sentimento profundo da alma, chegaremos a nos tornar VERDADEIROS. Se cada um praticar lealmente o
que chamamos de “partilhar” (lembrem o texto dos Estatutos: “Então, cada casal diz com absoluta franqueza
se durante o mês que passou cumpriu com suas obrigações”), os membros das Equipes não tardarão a se
tornarem VERDADEIROS. Parece tão natural, para casais que se submeteram livremente a uma regra juntos
e num espírito de ajuda mútua, que se mantenham a par dos esforços e dificuldades de cada um. Então, por
que motivo tantos casais se opõem a “partilhar”?

É precisamente porque vemos na “Partilha”, entre outras coisas, um meio infalível de tirar a máscara e
lutar contra as aparências, que lhe damos tanta importância. Quando os casais de uma Equipe se esforçam
por eliminar toda a mentira, por se manterem em uma absoluta sinceridade, então – como me escrevia um
deles- “ a comunhão dos santos, entre cristãos que se tornaram transparentes uns para os outros, já não é
apenas um dogma em que se acredita, mas uma experiência que se vive”.

(Padre Caffarel - Centelhas de sua Mensagem, pág. 71 e 72)


