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“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.”  (Jo.6,56)

A Ressurreição de Jesus trouxe-nos inúmeras Boas 
Novas.

Uma vontade renovada de alçar voo...ousar o 
Evangelho...deixar a ponta do “V” e assumir o rumo do voo, 
como os gansos que em colegialidade se sustentam, amam e 
convivem pelo bem de todo o bando.

Já é tempo de outro CRR receber este precioso olhar do 
Senhor que lapida corações e alma, ilumina as trevas do erro, 
restaura o vaso de barro que carrega Ouro...

E foi para Lu e Marcelo, ENS da Conceição, Setor SRS 
que o Senhor fitou seu olhar e disse-lhes: Tal como me amam, 
apascentem minhas ovelhas MINAS III.

Numa resposta de louvor e gratidão, tão somente 
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confiaram como Maria: Eis aqui seus servos, faça-se conforme 
a Tua vontade e divina graça que nos transforma e envia para 
fazermos somente o bem.

Assim, já teve início a transição com as visitas aos 
amados setores, em formações ou celebrações, apresentando-
se e colocando-se à disposição da região. 

Acompanhando os últimos passos do atual CRR e já 
apoiando os abençoados eventos nacionais, regionais e 
setoriais:
 - Grande Encontro de Responsáveis em Itaici; 
- Linda Sessão de Formação III em Belo Horizonte;
-Preciosa Formação Permanente -EEM- Encontro de Equipes 

em Movimento no Centro de Formação Claretiano em Pouso 
Alegre; - Mutirões do Setor B e C;

- Retiro do Setor A com Pe. Francisco cmf; 
- Formação AMORIS LAETITIA com Côn. Vonilton em SRS, Côn. 

Mauro Morais na BM, Pe. Francisco em Pouso Alegre;
- Aniversários de ENS, Missas Mensais e Noites de Adoração...

Lu e Marcelo vão se preparando para o Colegiado 
Provincial em Vitória - ES, dias 7 a 9 de julho, nossa última 
participação na Província Leste, quando alegremente os 
apresentaremos e juntos prepararemos o Colegiado Regional 
em 31 de julho na Borda da Mata.

E a posse do novo CRR e novo SCE Regional, Pe. 
Alexandre Acácio, será em Itaici –SP, dia  27  de agosto, início 
do Colegiado Nacional.

Como partícipes deste voo, cabe-nos a tarefa da 
constante oração, ajuda-mútua e 
testemunho de vida comunitária 
para que o novo CRR e SCE possam 
ser bem- aventurados na fecunda 
Missão de seguir o MESTRE, sob o 
manto  da Senhora de Fátima, Mãe 
da Igreja e Arca da Nova Aliança.

E  a s s i m . . .  m u i t o  a i n d a 
realizarão pela graça divina! 

Infinitamente gratos pelo companheirismo de todos os casais e SCE equipistas,
 lapidados  pelo profundo olhar do Senhor, missionaremos  das pontas do voo:

OUSAR O EVANGELHO É PRECISO! Shalom!
 Bete e Guinho  - CRR 2013 a 2017
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Pe. Fabio Leão - Setor B
ENS Boa Viagem

no judaísmo oficial, pentecostes ainda era celebrado como 
festa das colheitas. Contudo, havia certos grupos que já lhe 
conferiam novo sentido, isto é, o da teofania no Sinai. Os 
sacerdotes acentuavam sobremaneira o sentido da Aliança 
entre Deus e seu povo. É bem pr ovável que a Igreja primitiva 
tenha se inspirado no judaísmo para desenvolver uma festa 
de pentecostes com características próprias da fé cristã.

No pensamento dos autores do início do cristianismo 
tal como Orígenes, pentecostes é sinal de que o cristão já 
vive uma nova realidade. São Basílio ao dizer da 
necessidade de rezar em pé na páscoa revela o sentido 
dessa atitude: “É a imagem do dia sem fim”. Tal significado 
se aplica muito bem à pentecostes, por este ser, de certo 
modo, o tempo da eternidade. Portanto, pentecostes é o 
coroamento, o arremate do tempo pascal, vivido em clima 
de júbilo por toda a Igreja.

Na liturgia, particularmente nas leituras da missa, a 
Igreja enfatiza o acontecimento de pentecostes (cf. At 2,1-
11) para indicar os cristãos como povo da Nova Aliança no 
qual o mistério pascal produzirá seus primeiros frutos. São 
Paulo enfatiza o Espírito Santo como princípio vital da vida 
da Igreja (cf. 1Cor 12,3b-7.12-13). Na proclamação das 
leituras, encontra lugar a famosa sequência de ouro, 
elaborada por Estevão Lagton (†1228), arcebispo de 
Cantuária. A fórmula é uma composição poética que exalta 
o Espírito Santo e sua ação na vida dos homens. O 
evangelho da missa (cf. Jo20,19-23) apresenta a aparição 
do ressuscitado na tarde de domingo de páscoa durante a 
qual o Espírito Santo é conferido aos discípulos.

Hoje a Igreja, ao celebrar pentecostes, tem 
consciência de ser ela a grande destinatária de tão 
precioso dom. Todavia, sua luz se espalha por toda a terra e 
vai além das fronteiras da Igreja. Cada um de nós continua 
a ser fortalecido por aquele que é o doador da vida, o que 
impulsiona a missão e garante a perene juventude da 
Igreja. É Ele quem fortalece e anima a caminhada dos 
discípulos missionários em sua difícil tarefa de evangelizar 
no século XXI.

A solenidade litúrgica de pentecostes completa o 
cinquentenário da alegria, isto é, os cinquenta dias de 
páscoa tem seu fecho na festa da efusão do Espírito Santo 
no seio da Igreja nascente. É a festa da vinda do Espírito 
Santo sobre os apóstolos e o envio missionário da Igreja. 
Acolhido o dom do Senhor, a comunidade dos discípulos se 
encoraja a levar ao mundo as maravilhas da salvação 
anunciadas e vividas por Cristo.

São Leão Magno testemunha que no séc. IV, no 
ocidente, aqueles que não puderam ser batizados na noite 
da páscoa, neste dia recebiam o batismo. Por isso, 
Pentecostes ganhou uma vigília noturna para o batismo e 
uma oitava para realizar as catequeses mistagógicas aos 
neófitos.

A Igreja celebra todos os dias da páscoa com um único 
e mesmo dia. Assim, pentecostes não é uma festa 
independente do tempo pascal, mas culminância teológica 
e litúrgica das alegrias da ressurreição vividas pela Igreja ao 
longo do tempo pascal. O Espírito Santo é o grande dom do 
ressuscitado à Igreja.

Pentecostes, já celebrado no judaísmo, estava ligado 
à festa das colheitas (cf. Ex23,14ss). Mais tarde se ligou ao 
Êxodo e seus acontecimentos. Aos poucos o aspecto 
naturalista da festa cedeu espaço ao memorial do evento 
salvífico da Aliança no Sinai (cf. Ex19,1). No tempo de Jesus, 

PENTECOSTES:PENTECOSTES:

O Pentecostes 
na vida da Igreja

Dever de sentar-se: O poder do diálogo no matrimônio
Nos lares onde não se reserva tempo para parar, sentar e refletir, a desordem material, moral 

e espiritual se instala insidiosa e frequentemente... (Pe. Caffarel)

Faz-se necessário que o casal reserve um tempo para o 
diálogo; é preciso sentar-se e planejar. “Partiram na barca 
para um lugar solitário, à parte”. Mc 6, 32.

Marcar encontros entre Marido e Mulher; marcar um 
encontro conosco mesmo; após decidido, estas horas serão 
sagradas. Pelo amor de Deus, não desmarquem esse encontro 
por nada neste mundo;

É preciso mudar e preparar o ambiente; sem pressa; 
uma vez por mês.

Neste momento especial, esqueçam as preocupações; 
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façam juntos a leitura de “um capítulo” de um livro bem 
escolhido por vocês para esta hora privilegiada; em seguida 
façam uma oração em voz alta, pessoal e espontânea sem 
dispensar outras, para que os corações se aproximem de 
“DEUS” miraculosamente.

Mergulhados na “PAZ” do Senhor, cada qual diga ao 
cônjuge aqueles pensamentos, aquelas mágoas e confidências 
que não é fácil nem aconselhável dizer no decorrer dos dias 
agitados e barulhentos, mas que é perigoso conservar no fundo 
do coração, porque, vocês bem sabem, há silêncios que são 
inimigos do amor.

Que as alegrias, as coisas felizes, nos sirvam de estímulo 

para o diálogo a dois.
Que esta troca de ideia seja ao mesmo tempo 

acolhimento de um para o outro, e tenha resolução de olhar 
sem temor para o futuro que nos aproxima de Deus.

Possamos em nossa vida de casal, produzir frutos 
saborosos em um relacionamento que mantenha acesa a 
fogueira do amor e flores que embelezam o jardim da vida com 
nossos corações a aquecer o amor conjugal e familiar.

Vera e Luiz
ENS de Fátima - SETOR “A”

FOTO : RETIRO 2017 - COMUNDADE SOL DE DEUS-ITAJUBA-MG

Estudo do Tema : 
Farei de Ti  uma esposa para sempre - Fidelidade Conjugal

A partir 
d o  C o n c í l i o 
Ecumênico Vaticano II 
( 1 9 6 0 - 1 9 6 5 ) ,  o 
d i s c u r s o  s o b r e  o 
m a t r i m ô n i o ,  d a 
m e t a d e  d a  I d a d e 
Média até meados do 
século XX, mudou de 
u m a  v e r t e n t e 
i n s t i t u c i o n a l ,  d e 
caráter antropológico, 

jurídico-civil, canônico e teológico, para um interesse e 
uma perspectiva que assume a Cultura personalista da 
época, recuperando os ensinos da Sagrada Escritura e 
do Cristianismo primitivo, como nos afirma o teólogo 
Marciano Vidal. O discurso de hoje, centrado na 
perspectiva do “Casal”, compreende o matrimônio 
como “intima unidade de vida e de amor conjugal”, 
fundamentado no conceito de “aliança” conjugal. 
Infidelidade conjugal nada mais é que atentar contra a 
intima unidade de vida e de amor que há entre os 
cônjuges, de modo a afetar não só ao casal, mas a tudo 
o que a ele se relaciona, de modo especial aos filhos e 
aos familiares. 

O matrimônio é uma realidade que comporta o 
ideal cristão e a fragilidade humana. Por um lado, o 
ideal cristão da “aliança” conjugal implica, entre 
outras verdades, assumir o amor e a fidelidade; por 
outro lado, a fragilidade humana tende a desfazer a 
“aliança”. A verdadeira fidelidade conjugal está 
fundamentada, em primeiro lugar, na fidelidade a 

Deus, realizada na Aliança definitiva de 
Cristo com a Igreja, no ato da Cruz e no ato 

da Ressurreição. A fidelidade a Cristo e à Igreja, 
afirmada no Batismo, é reassumida pelos cônjuges no 
Sacramento do Matrimônio, de forma particular. Em 
Cristo os casais se assumem no amor e na fidelidade. 

Fiel à aliança com Deus, a pessoa é chamada à 
fidelidade a si mesma. Fidelidade à palavra dada e 
empenhada, a Deus e aos outros. Quem não tem 
fidelidade a si mesmo não consegue fidelidade ao 
outro. Essa fidelidade vem e está no íntimo de cada um. 
É uma luta constante que cada pessoa trava dentro de 
si mesma para ser fiel a si mesma, ao outro e a Deus.

A fidelidade conjugal é um todo, de pensamento, 
de sentimento e de atitudes. O caráter da fidelidade é 
mais positivo que negativo. Não é “não fazer” mas é 
“fazer”. Dedicar-se por inteiro, dar tempo e atenção ao 
outro, construir uma relação saudável, empenhar-se 
no bem, ir sempre em direção ao outro.

Leiam o livro de Marciano Vidal intitulado: “O 
Matrimônio: entre o ideal cristão e a fragilidade 
humana”; da Editora Santuário (2007). O matrimônio é 
uma proposta cristã vinda de Deus que se depara com 
a fragilidade humana a ser dominada e superada com a 
força e o empenho humano, bem como com a graça 
divina.

Pe. José Setembrino de Melo 
Mestre em Teologia Dogmática,

 Pároco e Reitor da Basílica de Nossa Senhora 
do Carmo, em Borda da Mata/MG;

 Conselheiro Espiritual da 
Equipe de Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida.
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Existe uma cegueira da alma que é fatal para o amor. 
Olhamos, mas com olhos mortos, e já não vemos a beleza do 
ser que tinha conquistado nosso coração. O amor apaga-se 
como a chama que consumiu todo o azeite da lâmpada. 
Porque o amor alimenta-se de beleza.

Para fazer o amor renascer, basta descobrir 
novamente a luz desse rosto, a comovedora boa-vontade 
desse coração. Mas para isso, como disse Ruskin, será 
preciso “reencontrar a inocência do olhar”.

Quem não a perdeu, aquele ou aquela cujo amor 
guardou a juventude primaveril, que a proteja com ciúmes!

Nós a podemos reconhecer, essa inocência, pela 
capacidade que tem de se surpreender, como é tão natural 
para as crianças. Elas não são emproadas. Nem uma tecla 
de seu piano interior está muda; cada acontecimento faz 
vibrar uma nota. Toda a beleza faz cantar o cristal de sua 
alma.

Elas têm, ao lado dessa capacidade de se 
surpreender, um poder, ao que parece infinito, de se 
maravilhar. Nas crianças, a entrega do coração é 
consequência direta de um coração maravilhado. 
Pensando bem, a admiração já não seria um dom? Os 
corações avaros não sabem admirar-se: admiração é um 
luxo que não se concedem.

É preciso tornar-nos semelhantes às crianças, diz o 
Cristo, se queremos entrar um dia no reino dos céus – e se 
não queremos ser excluídos desde já do reino do amor. É 
preciso que, como as crianças, saibamos ficar surpresos e 
maravilhados diante de quem amamos. Isso exige de nós 
um contínuo esforço de busca e uma insaciável curiosidade. 

É claro que não a curiosidade indiscreta, que é violação da 
intimidade, o arrombamento do segredo alheio, mas essa 
curiosidade de amor, como a de Duhamel diante de seu 
filhinho: “Estou inclinado sobre um abismo, sobre um mundo 
soterrado. Interrogo a sombra de um olhar e, às vezes, aí 
deixo cair uma pedrinha para despertar o eco das 
profundezas”.

Nosso amor para com Deus segue a mesma lei que os 
nossos amores humanos. Se a contemplação, que é uma 
atenção ardente do espírito e do coração, não o renova, bem 
cedo fenece.

A Maria, cheia de graça, é que devemos pedir a 
inocência do olhar. Ela nada pode recusar à nossa 
confiança de crianças, pois que nos ama ternamente, 
percebendo em cada um de nós, ainda que fôssemos os 
piores dos pecadores, uma beleza da qual talvez tenhamos 
perdido até a lembrança: essa imagem de Deus, mais ou 
menos soterrada, mas indelével, e que só podemos 
descobrir com uma grande pureza do olhar.

Tesouros Pe. Caffarel

A inocência do olhar
Pe. Henri Caffarel
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&Fatos Fotos
Favorecer o Encontro e a Comunhão É PRECISO, BELO E FECUNDO... 

ENCONTRO ANUAL  DE RESPONSÁVEIS 
ABRIL – ITAICI-SP 

ENS APARECIDA  - SETOR B
 

ENS DE LOURDES - SETOR A
CELEBRANDO 25 ANOS
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SESSÃO DE FORMAÇÃO III 
 MINAS GERAIS

Nos dias 20 e 21 de maio de 2017, estivemos reunidos 
em Santa Luzia, no Recanto Coqueiro d'Água para bebermos 
da água que as ENS nos dá para saciar nossa sede e de outros 
irmãos equipistas.

Sob as bêncaos de Nossa Senhora pudemos trocar 
experiências e levar um pouco de nossa vivência aos outros. 

Mais uma vez descobrimos o quanto é rica essa nossa 
unidade, vivemos longe uns dos outros, entretanto, nos 
sentimos um só quando comungamos nossas ideias. 

São João  Paulo II exorta os fiéis a buscar águas 
profundas porque é nas profundezas que se pescam peixes 
graúdos, é também nessas aguas que aprendemos a dar valor 
no irmão,  a dar valor nos instrumentos que temos para 
sobreviver.

Foram dias de graças, de saborear o  grande amor que 
Jesus tem por nós e também  estar perto da Mãe que nos 
protege e intercede por nós.

Rita e Tadeu - ENS Desatadora dos Nós 
Setor B - Pouso Alegre

PROJETO 
CRESCER 

NO  AMOR: 

Que valor tem o 
sacramento do 

matrimônio?

APRESENTAÇÃO DO NOVO CRR, LUCIANE E MARCELO,  AOS  SETORES 
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FORMAÇÃO PERMANENTE
O EEM - encontro de equipes em movimento aconteceu no Centro Claretiano de Formação em Pouso Alegre, dias 

27 e 28 de maio. As equipes Minas III e IV que participaram saíram renovadas do encontro. 
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COLEGIALIDADE:

 AJUDA MUTUA   -   TESTEMUNHO 
 VIDA COMUNITARIA  -   PARCERIAS

ENS ATUAÇÃO NAS PAROQUIAS
SERVIR COM ALEGRIA

PASTORAL VOCACIONAL CLARETIANA 
SEMPRE  NA COZINHA  APOIANDO 

NOSSAS  FORMAÇÕES

CASAL RESPONSÁVEL PROVINCIAL, 
BETE E CARLOS ALBERTO, QUE DEIXA  A 

MISSAO DEPOIS DE 5 ANOS DE SERVIÇOS.

"Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, 
subirão com asas como águias; correrão, e não se 

cansarão; caminharão, e não se fatigarão." Isaias 40,31
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MUTIRÃO SETOR C E B

Queridos, Pe. Alexandre, Lu e Marcelo: 

Aquele que vos chamou é fiel 
e há de realizar aquilo que prometeu.

 1 TESSALONICENSES 5,24  

Sejam bem vindos para 
orientar nosso voo ...
O Senhor é conosco!

Um colegiado abraço de todos 
os casais e 

SCE's MINAS III.  

Equipes de Nossa Senhora

TRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS III

EXPEDIENTE:

DIREÇÃO:
Bete e Guinho

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Cristiane Reis - MTB 11.225

CRR MINAS III: BETE E GUINHO 
 SCR: PE. FERREIRA

CRS-A POUSO ALEGRE: LEODETE E JOSÉ LUIZ 
CRS-B  LUCIANA E GILBERT

              CRS-C CIDINHA E CARLINHOS
CRS-BM LUCIANA E ANTONIO

CRS-SRS – JULIANA E ROMULO

COLEGIADO REGIONAL MINAS III

“Recebe Maria como tua esposa” Pe. Henri Caffarel


