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Região Rio III - PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL

Maio é um mês 
especial: Mês das noivas, 
das Mães, Pentecostes e 
aniversário das Equipes 
de Nossa Senhora no 
Brasil. Para nós cristãos 
e equipistas, é um mês 
significativo, pois no dia 

13 de maio, comemoramos o dia de Nossa Senhora 
de Fátima e os 68 anos das Equipes de Nossa 
Senhora no Brasil.

Dia de ação de graças, oportunidade para 
voltarmos os nossos olhares para o dia 13 de maio 
de 1950, quando os casais Atienza e Domingos, 
Áurea e Andreotti, Cecília e Pedro Santoro, 
Mercedes e Alberto Cruz, Sally e Arthur e Nancy 
e Pedro Moncau, se reuniram pela 1ª vez em São 
Paulo, dando início ao Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora no Brasil. O SCE dessa primeira 
equipe foi o padre Oscar Melanson.

Então, lembremos com carinho do casal 
Nancy e Pedro Moncau. Dona Nancy foi como uma 
mãe para os equipistas do Brasil, e como toda 
mãe, era uma mulher amorosa, forte, dedicada 
e determinada na fidelidade aos princípios do 
Movimento. Ela amava as equipes, e a seiva do 
amor que ela nos deixou, fez a “árvore” crescer 
dando muitos frutos. O Movimento hoje no Brasil 
está presente em 23 unidades da federação. Somos 
cerca de 4.158 equipes, 24.992 casais e 2.584 
Conselheiros e Acompanhantes Espirituais.

Estas conquistas muito nos alegram e é motivo 
de orgulho para todos nós, que pertencemos a esse 
Movimento maravilhoso, que nos ajuda em casal e 
em família, no caminho para santidade. 

Parabéns as Equipes de Nossa Senhora!

Rosemary e Wladimir
CRR Rio III

PALAVRA DOS CASAIS RESPONSÁVEIS DOS SETORES

A alegria do Cristo 
Ressuscitado seja a nossa 
força!

Iniciamos nossas 
atividades do Setor 
com a alegria do Cristo 
Ressuscitado e a 
proteção de Nossa Mãe 
Santíssima. 

Tudo que desejamos é que sejamos unidos e 
fortes para que assim possamos nesta alegria do 
Ressuscitado tocar corações e fazer um setor onde 
irradie a luz de Cristo.

No mês de maio teremos vários momentos 
onde coroaremos aquela que com seu sim 
nos trouxe Vida Nova. Maria, modelo de mãe, 
humildade, fé, perseverança, coragem e amor. 
Venham caminhar conosco, peregrinos de Fátima, 
peregrinos do Brasil, peregrinos deste movimento. 
Que nossas famílias se espelhem no exemplo 
da bela família de Nazaré, para que sejamos 
verdadeiros MISSIONÁRIOS DO AMOR.

Um abraço fraterno com muito amor

Adriana e Mário

PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR A

Caríssimos casais e 
SCEs, motivados pelo tema 
A Missão do Amor, nos 
coloquemos a caminho, 
pois é preciso realizar a 
vontade de Deus em nossa 
vida de casal, familiar e 
comunitária. Muitos são os 

desafios, mas o Senhor Deus nos tem sustentado e o 
grão de trigo caído na terra e que parecia ter morrido 
começa a germinar, assim o nosso Deus nos mostra 
que Ele pode restaurar tudo e todos.

Nos esforcemos para vivenciar a Escuta da 
Palavra, e para isso nos inspiremos no texto retirado 
da Carta Mensal • n° 408 • Maio 2oo6, pág 37: “A Escuta 
da Palavra não é uma atividade livresca, mecânica ou 
meramente intelectual. Trata-se de uma visita profunda 
que Deus faz ao nosso interior e ao coração dos cristãos 
para revelar-lhes seu amor, tornar-se presente em suas 
vidas, confirmá-los em seu bom propósito e corrigir os 
desvios de rota...”.

Unamo-nos em oração por todos os que 
participarão do XII Encontro Internacional, em Fátima.

Paz e Bem!
Margarete e Luciano

PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR B

68 ANOS DAS ENS NO BRASIL



O Povo de Deus deve ser educado e formado claramente para se abeirar 
das Sagradas Escrituras, sendo convidado a redescobrir o contato pessoal e 
comunitário com a Palavra de Deus como lugar privilegiado de encontro com 
Jesus Cristo, - ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. A animação bíblica 
é um caminho de conhecimento e interpretação da Palavra. Que a ESCUTA DA 
PALAVRA nos traga fortemente como Ponto Concreto de Esforço a motivação 
que tende a nos aperfeiçoar na MISSÃO DO AMOR nesta nova realidade que 
vivemos. Que tenhamos um ótimo ano de estudo, vivência e testemunho. 

Que todos estejam sempre com Deus, porque juntos somos mais fortes e nós SOMOS JUNTOS.

Zezé e Beto

PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR C

A missão do amor! Repletos desse sentimento vamos seguindo adiante  
e mergulhando nesse maravilhoso universo do Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora. 

Estamos apenas iniciando, portanto devemos ficar atentos, pois teremos 
muito mais pela frente.  Momentos de testemunhar nossa fé na peregrinação, 
de crescimento com as formações, de socialização nos eventos do Setor, de 
partilha no encontro entre nossos Sacerdotes Conselheiros Espirituais e ainda 
culminando com o maior de todos os eventos: O Encontro Internacional em 
Fátima. E isso somente no primeiro semestre.

- Quanta coisa boa para o nosso crescimento, não é mesmo? 
Momentos que só engrandecem a nossa espiritualidade conjugal e solidifica o Sacramento do 

Matrimônio, tornando-nos capazes de darmos um testemunho autêntico de pertença ao  Movimento e 
de casais cristãos em busca da santidade.

Que Deus, nosso Pai, pela intercessão do Pe Caffarel, abençoe essa caminhada e Nossa Senhora das 
Graças, padroeira do setor D passe à frente na vida de cada casal equipista.

Com carinho!
Cátia e César

PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR D

“O amor de Cristo nos constrange” (2Cor 5,14).
Esta será a nossa motivação para seguir nos estudos de 2018 com o 

nosso livro “A missão do amor”. É uma exortação para o serviço do Senhor, 
o anúncio fiel e constante da Palavra. Essa entrega é fruto do amor e da 
convivência fraterna.

A necessidade do testemunho pelos casais equipistas remete ao cuidado 
de si e dos seus próximos, com a expressão da bondade nas palavras e atos, 
coerência e fidelidade à missão. Isso exige amor concreto. É a capacidade de 

amar a ponto de se comprometer com as pessoas. Em cada gesto, cada ação em favor do outro, CRISTO 
se revela nos dando gratuitamente sua misericórdia. Por esta razão temos que estar atentos aos sinais 
e coração aberto para discernir e responder o que ele nos pede

Aproveitemos o momento propício de oração para a ênfase pela Causa de Beatificação do Pe. 
Caffarel e Encontro de Fátima 2018. A oração sela o compromisso e renova a confiança. 

Assim, “o Amor é a nossa missão”.
            Soledade & Edmilson

PALAVRA DO CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR E



Missa de Reencontro - ENS - RIO III - 24/02/2018 
realizado no Centro de Espiritualidade Maria Mãe 
da Vida (JOARI). Abertura do ano equipista - Tema 
de Estudo - A MISSÃO DO AMOR.
Vivemos um maravilhoso reencontro em unidade 
e fraternidade na presença de Deus.
Deus seja louvado!

AGENDA

REGIÃO RIO III 

MAIO
 y 04 a 06 - Encontro Novos 

Responsáveis em Itaici
 y 12 - Peregrinação 

Santuário Mãe Rainha
 y 19 e 20 - Formação - EEM

SETOR B
MAIO
 y 27 - Missa e terço pelo Encontro 

Internacional

JUNHO
 y 24 - Missa Mensal e Colegiado 

do Setor

JULHO
 y 22 - Missa Mensal e Formação

SETOR A
MAIO
 y 27 - Missa e almoço pelo dia das 

mães

JUNHO
 y 16 - Socialização do Setor - 

Noite dos Namorados
 y 30 - Encontro dos SCEs

JULHO
 y 28 - Socialização do Setor - 

Festa Julina

Aconteceu nos dias 10 e 11/03 o Encontro Anual 
de Casais Responsáveis Equipe/2018 da Região 
RIO III, no Colégio Nossa Senhora do Rosário em 
Campo Grande – RJ. Com a presença de 125 casais 
e 14 CEs, do CRP Leila e Fernando e do CR da SRB 
Hermelinda e Arturo. 

EACRE

REGIÃO RIO III
MISSA DE REENCONTRO

SETOR C
MAIO
 y 05 - Formação CRE/CL
 y 13 - Terço em Intenção XII 

EIENS

JUNHO
 y 09 - Festa Junina
 y 13 - Terço em Intenção XII 

EIENS
 y 24 - Missa do Setor

SETOR D
MAIO
 y 27 - Missa de Ação de Graças

JUNHO
 y 02 - Formação
 y 26 - Encontro dos SCEs

JULHO
 y 10 - Reunião do Colegiado
 y 22 - Missa da Ação de Graças

SETOR E
MAIO
 y 26 - Missa do Setor

JUNHO
 y 09 - Missa do Setor

JULHO
 y 07 - Missa do Setor
 y 16 a 21 - Encontro Internacional 

de Fátima 2018

Foi show a nossa Convivência da Região no SÍTIO NOVA VIDA em Sepetiba – RJ.
Partilha, unidade, oração e encontros. Tudo organizado com muito carinho. Agradecemos a todos que 

participaram fisicamente e aos 
que por algum impedimento, não 
puderam compartilhar conosco, 
mas estavam unidos a nós em 
pensamentos e oração.
Um dia maravilhoso com a família 
ENS.

CONVIVÊNCIA



SETOR A

SEJAMOS LUZ
É Com o coração transbordando de alegria 

que acolhemos o Novo SCE Pe. Douglas que estará 
acompanhando as equipes 06 e 08.

OBRIGADA PELO SEU SIM. 
Como o Senhor mesmo Fala: “JUNTOS SOMOS 

MAIS, NA PASTORAL DO AMOR”
A família ENS lhe acolhe com carinho.

Adriana e Mário ̸ CRS

BOAS-VINDAS
Com muita alegria tivemos a nossa primeira 

Missa Mensal do Setor, realizada na Capela São 
Pedro – Ricardo de Albuquerque. Organizada pela 
Equipe 02 – Nossa Senhora de Nazaré e celebrada 
Pelo SCE- Pe. Adilson que com zelo e carinho nos 
acolheu e celebrou a Eucaristia.

Foi uma manhã de muitas bênçãos!
Não tenhamos medo de ousar, não tenhamos 

medo de anunciar que Jesus é o nosso salvador! Este 
é o nosso desafio deste ano, nos fazer peregrinos e 
fazer nosso Movimento ser conhecido e amado por 
onde passarmos.

Adriana e Mário ̸ CRS

MUTIRÃO
Gratidão é o que sentimos!
Obrigada Senhor por nos carregar no colo.
Obrigada Pe. Felipe Machado( SCE) pelo 

carinho e amor por nós e por cada palavra 
proclamada. Palavras vivas, que mexeram com 
nossos pensamentos e corações, que nos fez 
perceber a grandeza deste movimento belíssimo e 
que nos chamou a um compromisso maior.

Um pouco das palavras do Nosso Conselheiro 
em sua bela colocação. Baseada na passagem da 
Pecadora Perdoada. (Lc.7,36-50)

“Somos pecadores e precisamos com humildade, 
reconhecer estes pecados e permitir que o outro seja 

nosso corretor, que a fraternidade do amor conjugal 
permita a correção do outro por amor e para o amor 
de Deus. 

As ENS permitem que o Casal viva mais 
profundamente a sua relação de amor. 

CELEBRANDO...
Dia 27/05, um dia mais que especial...
É com alegria que o Setor “A” celebra o 1º Ano de Sacerdócio do 

nosso amado Pe. Felipe Machado (SCE da equipe 07 e do Setor). 
Agradecemos imensamente a Deus pela sua vocação e pelo seu sim 
ao nosso movimento e que o Espírito Santo o Ilumine nesta bela 
missão que o Senhor lhe confiou à de apascentar as suas ovelhas. 

Nosso coração muito se alegra por fazer parte desta família 
que o ama. 

Deus seja Louvado pela sua vocação e que nossa Senhora guie 
seus passos.

Um forte abraço de todo o Setor “A”



MISSA DO REENCONTRO
Realizada no dia 24/02/2018, contou com a 

participação de um expressivo número de casais 
do Setor B, um momento de grande integração 
com os casais de outros setores. 

Nosso agradecimento a todos que 
compareceram e participaram da liturgia.

Margarete e Luciano / Eq. 03 

SETOR B

MISSA MENSAL E INGRESSO DE NOVOS 
EQUIPISTAS E SCEs

Em 22/04/2018 o Setor B se reuniu para 
participar da Missa Mensal. Muitas bênçãos 
derramadas sobre o Setor, pois neste mês o Setor 
acolheu uma Nova Equipe que recebeu o nº 06 tendo 
como intercessora Nossa Senhora de Guadalupe. 
Também rendemos graças pela Equipe 05, Nossa 
Senhora Aparecida, que está sendo recompletada, 
e da qual passam a participar os casais Rafaella e 
Carlos Eduardo e Gisele e Adriano. Bem vindos!

Motivos para agradecer não nos faltam, 
uma vez que o Padre Hélio da Costa Ferreira e o 
Frei Edson Damasceno Bento, deram seu SIM ao 
movimento e passaram a a ser SCE no Setor B.

 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai 
por nós!

Margarete e Luciano / Eq. 03

PÓS-EACRE

No dia 18/03/2018 o Setor B realizou O 
Pós-EACRE, logo após nossa Missa Mensal. 

De modo admirável, a palavra de Deus 
que nos foi apresentada neste domingo falou 
do amor, pois Cristo indicava o modo pelo qual 
iria morrer, demonstrando imenso amor pelos 
homens e nos indicou que o serviço ao outro 
nos conduzirá a vida eterna: “Se o grão de trigo 
que cai na terra não morre, ele continua só 
um grão de trigo; mas, se morre, então produz 
muito fruto.”, assim nos conscientizamos de que 
nossa vida só tem sentido se nos dedicarmos 
aos irmãos.

Os casais após essa introdução da missão 
do amor participaram de modo fraterno do 
café da manhã.

 Agradecemos aos Casais Responsáveis 
de Equipe a aos Casais Ligação e Piloto e ainda 
ao Casal Expansão, que formam o colegiado do 
setor, pela dedicação com que se prepararam 
para transmitir o conhecimento obtido no 
EACRE 2018.

Margarete e Luciano ̸ Eq. 03 



SETOR C

VISITA DO CASAL SRB NO LAR DO CASAL 
ODETE E ALBERTINO

Foi com grande alegria que recepcionamos e 
acolhemos o casal Hermelinda e Arturo quando 
aqui no Rio de Janeiro estiveram para participar 
do EACRE-2018 da RIO III entre os dias 09 e 11 
de Março. Assim tivemos a oportunidade e alegria 
de apresentá-los ao casal Odete e Albertino 
(Equipe-02), que nutrem seus 58 anos de vida 
matrimonial com muito amor e comprometimento 

um para outro, e destes 
58 anos, 36 anos estão na 
caminhada nas Equipes 
de Nossa Senhora. Foi 
um momento ímpar, um 
momento encantador para 
todos nós.

Zezé e Beto – CRS 

Foi com muita alegria que no dia 17 de março, 
do corrente ano que o 07 casais que hoje estão 
em pilotagem da Província Leste, Região Rio 
III, Setor C, foram apresentados ao Pe. João, 
conselheiro do Setor C, na oportunidade esses 
casais, ouviram do Pe João a importância sobre 
o sacramento matrimonial, momento este que 
puderam renovar seus votos e com isso, tiveram 
uma tomada de consciência a respeito do “sim” 
que anos atrás disseram um, ao outro. Ficaram 
maravilhados com as palavras proferidas pelo 
Pe João. No dia seguinte ainda tomado pelo 
fogo do Espírito Santo, por ocasião da missa 
do Setor, na paróquia São José, em Magalhães 
Bastos - RJ foram apresentados ao casal Mirian 
e Celso que animarão durante 10 encontros 
do livro “Vem e Segue-me”, tudo com bastante 
alegria em praticar a missão do amor.

Um grande e forte 
abraço fraternal 

para todos. 

Mirian e Celso  
Eq. 03

MISSA DO SETOR E ACOLHIMENTO DA
EQUIPE 08 (PILOTAGEM)

PÓS-EACRE 2018
Vivemos esse ano uma experiência muito 

gratificante com o novo modelo de Pós-EACRE. Os 
Casais Ligação reuniram suas equipes ligadas e seus 
respectivos CRE em unidade no dia 24 de Março e 
calorosamente esses casais em missão passaram 
em algumas horas as Orientações e Formações do 
EACRE-2018. Todos de uma forma coesa acharam 
a metodologia muito mais proveitosa e dinâmica.

Zezé e Beto – CRS 

FORMAÇÃO
Mais uma vez estivemos 

reunidos para nos Formar, dessa vez 
com os temas ‘Carisma e Mística’ 
e ‘Ano Laicato’ (paralelo com o 
testemunho de vida do equipista e 
seu comprometimento com o seu 
Batismo). Então no dia 14 de Abril, 
acolhemos os casais equipistas com o Amor de 
Maria e o carinho de São José. Tivemos total 
apoio do Colegiado, do Casal Formador Benvinda 
e Tarciso, esses como palestrantes, e também do 

nosso Conselheiro Pe. João 
Carlos.

Zezé e Beto – CRS 

CELEBRANDO BODAS

Irani e Carlos
Equipe 08
BODAS DE OURO

Mônica e Waldemar
Equipe 07
BODAS DE PRATA



Não basta estarmos juntos, é preciso estar em 
movimento! 

A participação nas reuniões mensais é essencial 
para comunhão e crescimento espiritual na vida do 
casal equipista.  Cria-se um elo que une e fortalece 
os seus membros, mas não é só nesse momento. 

Devemos  estar juntos também em outras 
ocasiões, sempre oferecidas pelo Movimento. Se 
não formos assíduos a essas ofertas, de maneira 
natural e espontânea, a nossa comunhão será 
um tanto superficial, pois deixaremos de viver os 
mesmos ensinamentos, participar das mesmas 
orações, experimentar as mesmas bênçãos, beber 
do mesmo espírito e sermos renovados pela 
mesma manifestação da presença de Deus.

Temos a certeza de que para isso não nos 
faltará sempre a intercessão do  Padre Henri 
Caffarel, fundador desse maravilhoso movimento, 
que entre tantas dizia: ‘A única intenção verdadeira, 
aquela que corresponde à finalidade das Equipes, 
é a vontade de melhor conhecer a Deus, de melhor 
amá-Lo e de melhor servi-Lo’. 

Que sejamos fiéis ao compromisso assumido, 
pois nos conduz à unidade ensinada por Cristo. 
Façamos tudo para honra e glória de Deus. 

                                                                                                                             
Um forte abraço a todos.

SCE Pe Rogerio Costa Felix

PALAVRAS DO SCE DO SETOR 

SETOR D SETOR E

MOMENTO DE FORMAÇÃO

O setor E contou com a participação dos casais 
Dora e Fábio e Fabiana e Leandro na formação de 
nível III que aconteceu nos dias 17 e 18 de Março. 
A formação aprofundou o conhecimento das 
Equipes de Nossa Senhora, formando casais para 
a missão tanto no movimento quanto no mundo. 

Isabel e Izaias / Eq. 05

Participação do Setor E na formação nível III 

CELEBRANDO AS VOCAÇÕES
Os Equipistas do Setor E louvaram a Deus pelo 

dom sacerdotal dos nossos queridos conselheiros 
– Padre Francisco, Padre Maico, Padre Bruno Borba 
por mias um ano de aniversário de ordenação. 

Agradecemos por 
vocês estarem sempre 
apontando o essencial de 
nossa fé e nos conduzindo 
a missão do amor.

Isabel e Izaias / Eq. 05

Aniversário do Padre Bruno

Aniversário do Padre Maico

Aniversário do Padre Francisco

Praça Dr. Raul Boaventura, 45 - Tel.: 3394-6310
Rua Barcelos Domingos, 95 - Tel.: 2416-1432

EMAIL: casadivitari@yahoo.com.br

CASA DI VITARI
DE CAMPO GRANDE – ME LTDA

Material Elétrico – Hidráulico
Material de Pintura - Ferramentas

Luminárias – Bombas D’água
Compressores – Panelas – Fogões



EXPEDIENTE
Publicação da Região Rio III da Província Leste - Movimento de Espiritualidade Conjugal
Tiragem: 250 exemplares - Periodicidade: Trimestral
Jornalista Responsável/Diagramação: Sílvia de Azevedo (Reg.29161/RJ) / Telma Maciel

Envie sugestões de publicações para o Casal Comunicação do seu setor.  As matérias serão se-
lecionadas de acordo com os assuntos previstos no período e deverão ser enviadas conforme as 
orientações do Casal Responsável do Setor ou Casal Responsável da Região.

As matérias fora das orientações não serão incluídas no Informativo. Esteja atento quanto às 
informações e prazos e participe!

Como participar deste Informativo?

SETOR E

VOCAÇÃO E NOVOS DESAFIOS

Na manhã do dia 14/01 aconteceu na Paróquia 
de Santa Clara, Est. Do Moinho, a missa de provisão 
que teve como principal objetivo informar aos 
paroquianos a chegada do Padre Adenilson Correa. 

Após a celebração a comunidade preparou 
uma singela confraternização para marca este 
momento de acolhimento do novo pároco.

As equipes de Nossa Senhora desejam muitas 
bênçãos neste novo desafio!

Isabel e Izaias / Eq. 05

Missa de provisão do Padre Adenilson
Conselheiro de Equipe de Nossa Senhora Setor E

PÓS EACRE 

O setor E promoveu nos dias 24/03 e 13/04 
o pós EACRE para os casais equipistas. 

Este momento teve grande importância 
para aprofundamento do tema de 2018 - “A 
Missão do Amor” - nos permitindo traçar um 
percurso contínuo para um encontro cada vez 
mais profundo com Cristo.

Isabel e Izaias / Eq. 05

Momento de aprendizagem e partilha

Aniversário da Equipe 09 

A Equipe 09 do Setor E comemora mais um 
ano de busca no sacramento do matrimônio um 
ideal de vivência cristã. 

Parabéns Equipe 09!
Que Nossa Senhora das Graças conceda 

bênção sem medidas para vida conjugal e familiar 
de todos os Equipistas!

Isabel e Izaias / Eq. 05

Caminha Cristã em casal, em família!


