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D. José Albuquerque, novo Bispo Auxiliar da Arquidiciose de Manaus.
Ao longo de seus 20 anos de sacerdócio e no decorrer do seu ministério sacerdotal, desempenhou
inúmeros serviços, dentre eles o de assistente eclesiás co de vários movimentos leigos, como por
exemplo, Comunidade Serra, Comunidade Nossa Senhora da Esperança e as Equipes de Nossa
Senhora, neste úl mo atuando como Sacerdote Conselheiro Espiritual (SCE) em equipes, setor e
região. Leia mais...
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Olá queridos irmãos Equipistas.

FORMAÇÕES NA REGIÃO NORTE: VENCENDO DISTÂNCIAS

O Amazon ENS nos chega
recheado de ó mas no cias
para alegrar e informar muito
mais sobre a vida do
Movimento na Região Norte I.
Muitos acontecimentos e muita
ação equipista se viu desde a
nossa úl ma edição. E é assim
que o mês de novembro nos
acolhe: com muita emoção após a indicação, o anúncio, e a
posse dos novos casais dos Setores de Manaus A e B, e de
Itacoa ara. Vivemos uma bela experiência de
discernimento e convite pessoal aos casais indicados e,
por ﬁm, a transição desses setores através da passagem de
serviço dos an gos para os novos casais, os quais tomarão
posse na cidade de Castanhal-PA no dia 12/11/2016. E
para fortalecimento das nossas Equipes de base, vivemos
também a escolha dos Casais Responsáveis de Equipe para
2017, relembrada nas palavras de Pe. Isaías nos dizendo
que essa escolha é ‘missão e oportunidade’. E
aproveitando a sintonia da vivência entre casais e
sacerdotes, o Pe. Paulo César nos mostra que “a proposta
do Pe. Caﬀarel para os sacerdotes que se lançam na missão
de se tornarem Sacerdotes Conselheiros Espirituais em
alguma Equipe de Nossa Senhora, é que exerçam tal
encargo com alegria, deixando-se também transformar
pelo Carisma do Movimento”. Trazemos também em
destaque a Ordenação Episcopal de D. José Albuquerque
como Bispo Auxiliar de Manaus, anunciando para todo o
povo de Deus nos dizendo que “o sen mento é de alegria,
de gra dão, esperança, porque esse chamado que estou
recebendo é para colaborar mais, amar mais”.
Trazemos ainda os belos testemunhos de nossos
correspondentes nos setores de Maués , Parin ns e
Itacoa ara, acontecimentos das alegrias e muita no cia
desse mundo ‘verde amazônico’ que é a nossa Região.
Desejamos ó ma leitura, lembrando que aguardamos as
sugestões de todos em nosso e-mail.
Que nossas ‘Reuniões de Balanço’ nos tragam um novo
olhar ao viver equipista e que a misericórdia de Deus vivida
durante todo esse ano, invada os nossos corações e nossas
vidas.

Vencer as distâncias é um desaﬁo a mais para os casais
equipistas de toda a Província Norte quando nos reunimos
em Formações, Encontros ou em Colegiado. Da viagem de
barco de até doze horas nos rios da Amazônia até o
deslocamento de dez horas em ônibus interestaduais, nada
diminui a demonstração de pertença dos casais equipistas
dessa região de belas paisagens e de grandes desaﬁos. Tudo
para um melhor aproveitamento do tempo.
Sabemos que para todo casal equipista, o ir e vir para
reuniões e encontros de formação fora de sua cidade, exige
um grande planejamento, uma decisão. Também é assim
com o Equipista da Amazônia. Nossas estradas são os rios e
nossas emoções em viagens aéreas e estradas ainda não
estão disponíveis para todas as cidades. Daí, para se
materializar a decisão de par cipação nos eventos, entra em
cena um grande con ngente de irmãos equipistas: a equipe
de base, os Ligações e outros que sempre estão à serviço e
dispostos a garan r o cumprimento dos compromissos que
ﬁcam. Para os de cidades mais distantes são três, quatro ou
cinco dias fora de casa. Para os de casa, são dias de
preparação e providências do Encontro. As emoções de
vencer a distância sica não é menor do que a de vencer as
distâncias da mo vação para ir ao encontro do outro. Se
fazer presente é ponto fundamental para fortalecer a
unidade nas ENS. E por tanta dedicação e compromisso,
estão de parabéns todos os Casais ‘peregrinos’ que deixam
os seus lares, famílias e ﬁlhos, conﬁando-os aos anjos
irmãos, equipistas e outros que Deus nos presenteia para
ajudar no cumprimento da missão.
Em suas reuniões de Colegiado, A Região Norte I viveu essas
emoções de profunda colegialidade, vencendo as múl plas
distâncias durante o ano de 2016. Foram ó mas
oportunidades de encurtar as distâncias. Renovamos a
comunicação, a comunhão e a conﬁdencialidade.
Valorizamos o caminho percorrido, tenha sido ele sobre as
águas barrentas do Rio Amazonas ou sobre as longas
estradas que cortam a mágica ﬂoresta. Também valorizamos
o sorriso, a alegria e a par lha entre os Setores, na busca de
melhor servir e de aprender com o outro.
Que Nossa Senhora da Amazônia abençoe o esforço de
todos os equipistas dessa imensa região verde em toda a
Província Norte. E que na sua volta, encontrem as vossas
casas e famílias bem-servidas, envoltas de graças e bênçãos
divinas. Com as bênçãos e proteção de Nossa Senhora da
Amazônia, Magniﬁcat.

Márcia e Juarez
CRR Norte I

PALAVRA DA REGIÃO
Casal Responsável de Equipe: Missão e Oportunidade
Nos meses de outubro e de novembro somos convidados a demonstrar um “amor
maior” pelo movimento das ENS através do nosso “sim” à equipe de base. É nesta que
nos alimentamos da Palavra de Deus e nos fortalecemos na fé e também na amizade. Se
a nossa equipe de base caminha bem, todas as outras instâncias do movimento
caminharão também. Daí, a nossa responsabilidade de nos manter unidos a Cristo e aos
irmãos para que o Casal Responsável de Equipe não desanime. Se nós e o Espírito Santo o
escolhemos é porque acreditamos e nos comprometemos ajudá-lo a conduzir nossa
Equipe unida durante o ano seguinte.
Responsabilidade é compromisso, e no movimento das ENS cada casal é responsável,
porém, a cada ano um entre eles assume o encargo de servir e representar os demais
casais perante o Setor. Sua missão primordial é manter a unidade da equipe e mo var os
casais a viverem de acordo com as “exigências” que o movimento nos pede. É um serviço
que deve ser realizado com muita humildade e simplicidade, mas que ajudará o casal a
ser paciente e misericordioso, sem perder a sua ﬁrmeza e a obje vidade.
A Equipe de Base é um pequeno colegiado onde todos par cipam e se comprometem
juntos a manter esta unidade no Movimento. O Casal Responsável de Equipe tem
apenas um ano nesta missão. Creio que a responsabilidade durante este pequeno
período não vai cansar o casal e também servirá para que todos tenham a oportunidade
de colaborar com sua Equipe de Base. Digo isto porque “ser Casal Responsável de
Equipe” é uma oportunidade de crescimento mútuo, não esquecendo a sua

proximidade com o Conselheiro ou Acompanhante
Espiritual da Equipe.
Ser Casal Responsável de Equipe é uma graça divina.
É um chamado de Deus que nos escolhe apesar de
nossas faltas. Jesus pousou seu olhar sobre seus
discípulos e disse: “Não fostes vós que me
escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para
irdes e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça”
Jo 15,16. Ele nos deu o exemplo ao lavar os pés dos
Pe. Severino Isaías, sjc
apóstolos. Este gesto não o rebaixa, mas eleva os seus
CSE Região Norte I
discípulos à dignidade de mensageiros da sua Palavra.
Alguns critérios devem acompanhar estes novos
Casais Responsáveis de Equipes:
• Sabe trabalhar em equipe, reforçando a conﬁança e a amizade;
• Detectar as capacidades de cada um, u lizando-as o melhor possível neste serviço de
Igreja;
• Incen var a reﬂexão do Estudo do Tema e a vida de oração da Equipe;
• Garan r a livre expressão de ideias de cada um (saber separar as coisas: amizade e vida
fraterna);
• Agir com caridade, fazendo com que as ideias de cada um sejam levadas em conta e
que as decisões sejam tomadas num consenso comum.
Desejo a todos uma excelente Responsabilidade!

Amazon ENS
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DIREÇÃO ESPIRITUAL
Servir ao Senhor com alegria!
A proposta do Pe. Caﬀarel aos sacerdotes que se lançam na
missão de se tornarem sacerdotes conselheiros espirituais em
alguma equipe de nossa senhora, é que exerçam tal encargo
com alegria, deixando-se também transformar pelo carisma do
movimento.
Em 2013 quando fui convidado a acompanhar o casal setorial,
Cyn a e Jasson, na missão que eles acabavam de abraçar, não
hesitei ao convite por não saber dizer não à Nossa Senhora e
porque sei que o êxito daquele serviço independia de nossas
forças, qualidades ou sabedoria. O Espirito Deus nos guiaria e
ajudaria a não desanimarmos, se o colocássemos à frente de
tudo. E assim o ﬁzemos. Iniciamos uma bela caminhada de
aprendizado e crescimento no amor às ENS, também
encontramos diﬁculdades, o que fez com que
amadurecêssemos como pessoas, cristãos e equipistas.
As Equipes de Nossa Senhora são uma bênção na vida da Igreja
e na minha vida, uma joia de valor ines mável. Este movimento
faz com que eu me torne cada dia mais desejo de crescer na
missão levar Deus às pessoas e as pessoas a Deus. Em 2011
quando fui convidado a acompanhar como sacerdote
conselheiro espiritual uma equipe de nossa senhora, não

imaginava a riqueza que acumularia na minha vida de
sacerdote. Mais recebi deles do que ofertei: sacerdócio e
matrimonio caminham juntos rumo ao Cristo: Uma proposta
formidável do nosso patrono Pe. Henry Caﬀarel.
A rica experiência junto ao casal setorial e todo o colegiado foi
uma bênção de Deus em minha vida e em meu ministério
sacerdotal. Louvo e agradeço a Deus pela vida e o matrimonio
desses casais que me inspiraram e inspiram ser melhor, mais
humano e mais ﬁel a Cristo pelo testemunho de ﬁdelidade e
san dade conjugal que eles oferecem ao mundo e à Igreja.
Nestes três anos de serviço, reconheço que fui mais “um
monge em clausura”, intercedendo enquanto eles
trabalhavam na seara do Senhor.
Louvo e agradeço a Deus pelos casais que me convidaram para
par cipar das Equipes de Nossa Senhora.
Louvo
e
agradeço
à
Nossa Mae San ssima por nos acolher e
acompanhar em nossa caminhada, estando a frente nos
apontando o caminho para Cristo, seu ﬁlho amado. Rogo a
Deus que derrame bênçãos abundantes sobre todos os casais
e sacerdotes que servem e se servem deste movimento tão
rico e tão belo, dádiva de Deus para sua Igreja.

Pe. Paulo Cesar Ferreira
SCE Equipe 10A / Manaus

“

Não há nada a discutir,
nós obedecemos, nós
trabalhamos, não camos
presunçosos com os
serviços realizados, e,
quando termina, nós
partimos...
Pe. Henri Caffarel

DESTAQUE
Ordenação Episcopal
Vanessa e Fábio
Equipe 13B – Manaus

A A rq u i d i o c e s e d e M a n a u s e o s
equipistas das ENS, Região Norte I,
viveram momentos de muita alegria e
emoção em um dia histórico para a Igreja
Católica do Amazonas. Em 16 de março,
Padre José Albuquerque de Araújo, mais
conhecido como “Padre Zezinho”, foi
nomeado pelo Papa Francisco, Bispo
Auxiliar desta Diocese. Dom José é o
primeiro presbítero diocesano
amazonense a se tornar bispo.
A solenidade de ordenação episcopal
ocorreu no dia 19 de junho de 2016, no
C e nt ro d e C o nve n çõ e s S t u d i o 5 ,
localizado na zona Sul, com início às 17h,
sendo presidida por Dom Sérgio
Castriani, e concelebrada pelos bispos do
Regional Norte I – CNBB, dentre eles D.
Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus,
D. Mário Pasqualo o, bispo emérito de
Manaus, D. Luis Soares Vieira, arcebispo
emérito de Manaus, entre outros.
A cerimônia, que teve milhares de ﬁéis,
também contou com a presença de
dezenas de padres, diáconos locais,
seminaristas, familiares, amigos,
equipistas de Nossa Senhora e diversos

membros de outros movimentos e
pastorais as quais D. José já serviu.
O arcebispo de Manaus, D. Sérgio Castriani
falou da importância deste momento para
a Igreja de Manaus: “é o reconhecimento
de maturidade da Igreja. Normalmente a
Igreja a nge a sua maturidade quando
possui o seu bispo, um bispo local e D. José
é daqui, ﬁlho da terra, então é um
momento muito especial, isto é o mais
importante, pois o bispo é o sucessor dos
apóstolos que conﬁrma a fé e se reveste de
Cristo. Dom José é muito voltado aos
movimentos da Igreja, bem como às
Equipes de N. Senhora. E bispo é isso,
unidade, que vive em comunhão com
Cristo àquele que testemunha sua fé”.
Dom José escolheu como tema episcopal
“Não foram vocês que me escolheram, mas
fui eu que escolhi vocês” (Jo 15, 16).
O novo bispo auxiliar diz que “o sen mento
é de alegria, de gra dão, esperança,
porque esse chamado que estou
recebendo é para colaborar mais, amar
mais e me dedicar mais naquilo que eu já
faço e agora vivendo uma realidade nova,
desaﬁadora, mas com muita humildade,
pois eu sei que estou sendo chamado a
colaborar na missão do arcebispo. Bispo
auxiliar é aquele que juntamente com os
padres, diáconos, são auxiliadores e
colaboradores do arcebispo, então me
coloco nesta a tude de ser um ajudante
que vai aprender a ser bispo olhando e

AV. GETULIO VARGAS, 7264
SAO VICENTE CEP 69.303-472
BOA VISTA-RR
(95) 3224-1296

convivendo com os bispos que
estão aqui em Manaus e no
nosso regional. A minha alegria e
esperança é que eu possa
aprender com o povo de Deus e
com os bispos como ser um bom
pastor para o povo de Deus.”
Ao longo de seus 20 anos de
sacerdócio e no decorrer do seu
ministério sacerdotal,
desempenhou inúmeros
serviços, dentre eles o de
assistente eclesiás co de vários
movimentos leigos, como por
exemplo, Comunidade Serra,
Comunidade Nossa Senhora da
Esperança e as Equipes de Nossa
Senhora, neste úl mo atuando
como Sacerdote Conselheiro
Espiritual (SCE) em equipes,
setor e regional.
Os casais das equipes as quais ele atuou e
atua são como ﬁlhos que crescem,
aprendem e amam àquele que cuida e zela
pelo seu rebanho. Dom José sempre foi e é
muito querido pelos equipistas. O casal
Adla e Francisco, equipe 8C – Nossa
Senhora Rainha dos Apóstolos,
emocionados falam da alegria em tê-lo não
só como SCE, mas como um grande amigo:
“para nós foi uma honra ter o nosso
Conselheiro como escolhido de Deus para
esse rebanho todo que é uma missão
desaﬁadora, tomar conta de toda a Igreja.

Dom José Albuquerque
Bispo Auxiliar e
SCE das ENS

Nós já caminhamos com ele há mais de 6
anos e não somos apenas equipistas,
somos seus seguidores e é para nós (casal)
nosso amigo, conselheiro espiritual, nosso
pai, parceiro, um amigo-irmão, sempre que
precisamos dele ou ele de nós um recorre
ao outro, é uma troca de cumplicidade
muito grande”.

Trav. Mundurucus, nº58,
Centro - Manaus
(92) 3234-9099 / 3233-2334
artrinimport@hotmail.com
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VIDA DE REGIÃO

DIA NACIONAL DE ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO
DO PE. CAFFAREL

Amazon ENS

REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL

Somos convidados a registrar em nossos calendários e
agendas a data de 18/Setembro como um dia para
realizamos uma ação concreta de oração por este
importante processo de canonização.Da Super Região
Brasil recebemos a animação e algumas sugestões para
este dia e, sabemos que pelo Brasil tantos equipistas se
dispuseram a dedicar um momento de seu dia para
orações pessoais, em casal, rezando o terço, par cipando
de missas, ﬁrmes na esperança de que em breve
possamos avançar neste processo de canonização.Em
nossa bela Região, alguns registros de especiais
momentos de celebração nos Setores:

No dia 20/ago/16 em Manaus/AM, realizamos
a segunda Reunião do Colegiado da Região
Norte I. Foi um importante momento de
encontro, formação, acolhida aos CRS já em
transição e, contamos também com a presença
do nosso casal Provincial Norte e do Casal
Ligação do Pré Setor Boa
Vista.Vivenciamos neste dia a
proposta de unidade entre
Setores e Pré Setor,
conhecendo melhor cada
realidade, fazendo já um
balanço e se preparando para
o encerramento deste ano
nas diversas a vidades.

CONHECENDO O SETOR MAUÉS
Equipes do Setor A / Manaus
Se reuniram para uma missa especial pelo Pe. Caﬀarel.

Nos dias 30 a 31/jul em visita ao Setor Maués, realizamos a Formação Mu rão deste ano.Desde a chegada,
sen mos a força e alegria desta família equipista que neste ano celebrou 18 anos de caminhada com forte
espirito de pertença, trabalhando na expansão e ﬁrmes no Carisma e Mís ca do nosso Movimento.

Equipes do Setor D / Manaus
Realizaram uma celebração especial pela Canonização de
nosso Fundador.

“

Setor Itacoa ara
Comemorando 20 anos de Movimento, o Setor Itacoa ara
também fez uma celebração com toda a família equipista
de lá pela Canonização de nosso Fundador.

É preciso que o vosso movimento seja
forte e disciplinado. Cada equipe deve
ser forte. O setor deve ser forte.
Pe. Henri Caffarel

“

manausadrianopolis@doutorresolve.com.br
http://www.doutorresolve.com.br/adrianopolis

ANUNCIE CONOSCO !

(92) 3022-0066
(92) 98429-2635

comunicacaorn1@gmail.com

Alegria De Servir
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Chegou o “ﬁm”, Tudo no tempo e na graça de Deus!

Nosso agradecimento a Deus, pela missão que nos foi conﬁada.

Chegamos ao ﬁnal do nosso período como CRS,
agradecemos a Deus por esse tempo em que foi para nós
de aprendizado e de amadurecimento de nossa fé e de
nossa vida conjugal. Tivemos oportunidade de
conhecermos novos irmãos, de lugares que jamais
imaginávamos que fossemos está lá e da grandeza que é o
MENS no Brasil e no mundo. Tudo isso nos dá o prazer e
orgulho de ser equipista de um movimento criado sob a luz
do Espirito Santo.
Nete e Nunes
Fizemos o que estava em nosso alcance e acreditamos que
CRS - Itacoatiara/AM foi feito no tempo e pela graça de Deus. Buscamos cumprir
a responsabilidade que a nós foi conﬁada como animar,
ligar, formar e difundir o nosso movimento, buscamos mo var nossos casais a ousar
mais o Evangelho, e a viverem plenamente o sacramento do matrimonio e
buscarem juntos a espiritualidade conjugal. Sabemos das nossas fraquezas e
também do que fomos e somos capazes de realizar, temos consciência que
poderíamos ter feito muito mais, porém Deus sabe e conhece nossas limitações.
Encerramos nosso tempo de CRS dizendo; Obrigado Senhor Deus, porque foste
misericordioso conosco, pela tua graça conseguimos chegar até aqui e de ajudar
alguns casais na busca pelo sacramento do matrimônio. Obrigado Jesus, por ter sido
sempre o centro dos encontros de nossas equipes, por ter nos ajudado a conduzir a
nossa cruz hora leve, hora pesada e tua voz sempre a nos dizer “Vem e Segue”.
Obrigado Maria San ssima por ter sido a nossa intercessora, quantas vezes no
silêncio da manhã vemos que pedir tua ajuda, pra passar na frente, com tua mão
nos levantou quando caímos e nos animou para con nuar a missão. Obrigado a
nossa Santa Igreja Católica que nos tem acolhido por meio de seus Sacerdotes com
muito carinho. Agradecemos imensamente todos os casais e Sacerdotes que
es veram conosco nestes 3 anos e ao nosso querido colegiado, e do apoio que
vemos dos nossos casais regionais e provincial, cumprir nossa missão sem vocês
seria impossível. Que nosso Deus con nue a nos abençoar para que possamos está
sempre em comunhão e que sejamos cada dia instrumento de seu amor e de sua
paz, sendo auten cas testemunhas do Sacramento do Matrimonio.

Recebemos o chamado do Senhor para o serviço de Casal
Responsável de Setor, nossa, que susto! Ficamos surpresos, e
também temerosos, não imaginávamos, mais, desde o primeiro
instante, nossos corações só pensavam em dizer: “sim
queremos”! Porém, Nossa caminhada no movimento não é tão
longa, então o “não” veio na frente. “Não estamos preparados,
acreditamos que existam casais mais capacitados e com tempo
disponível”, Juranda e Sidney sorriram e Frei Faus no nos disse:
“Deus não escolhe os preparados e desocupados, ele quer os
comprome dos com sua vinha”. Esse é o chamado do Senhor,
não porque merecemos, mas porque o Senhor assim o quis,
Jonilda e Valdir –
apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações e nossos
CRS Manaus B
pecados. Foi então que entendemos que esse chamado à
responsabilidade é antes de qualquer coisa um olhar de amor de
Deus sobre nós, como pessoa e como casal.
Ouvimos, em diversas formações que: “ao dedicarmos tempo ao serviço, receberíamos
inúmeras graças”, no momento, diante da quan dade de informações e acanhados com o
serviço que nos esperava, não entendemos ao certo o que aquilo queria dizer, mas hoje,
entregando o serviço ao casal que dará con nuidade na missão em servir, falamos com
segurança que este triênio de serviço ao movimento nos encheu de verdadeiras graças,
ampliou nossa capacidade de amar, nos fez mais humanos, e encheu nossa família de
bênçãos.
Os nossos PCE’s nos fortaleceram nesta caminhada e fomos a cada dia vencendo algumas
diﬁculdades. Não faltou ajuda mútua de nossos irmãos de nossa equipe de setor, a união, o
carinho, o auxílio mútuo, as orações. Servir nos fez crescer, como casal e como pessoas e
aumentar a fé em Deus, nas equipes e neste movimento tão maravilhoso, que só nos
beneﬁcia.
Terminamos, agradecendo a Deus, por ter acreditado em nós e nos escolhido, para esta tão
bela missão em servir. Em oração pedimos: "Senhor, em tuas mãos entregamos as Equipes e
os Casais de nosso movimento ENS. Pedimos-Te humildemente que aceites os esforços que
ﬁzemos e perdoes as nossas fraquezas. Agradecemos de todo o coração, as graças com que
sempre nos acompanhaste." Amém!

VIAJEM INUSITADA
Em novembro de 2013, iniciamos uma das
mais belas experiências da nossa vida
como equipista em missão, no movimento
das equipes de Nossa Senhora (ENS).
Durante este período , como casal
re s p o n s áve l d o s e to r A / M a n a u s ,
aprendemos a amar mais a Deus, uns aos
outro, o Movimento e a Igreja.
No ínício da missão, recebemos um
presente divino, fomos convidados a
par cipar da formação do Nível III, em
Castanhal/ PA, conduzida de forma
brilhante pelo casal responsável da Super região, à época, Cida e Raimundo. Durante
aquele momento ímpar de crescimento espiritual e de aprofundamento do carisma
fundador das ENS, foi possível sen r a força do amor ao movimento, através de gestos
concretos seja na acolhida cristã, no clima de amizade e entreajuda ou no profundo
preparo para a formação e seriedade da condução dos trabalhos. Nosso Deus é
maravilhoso, Ele nos chamou e capacitou ao serviço através de sucessivas formações,
durante as quais fortalecemos nosso compromisso e envolvimento, à vivência das
propostas de ação do movimento, dos trabalhos de difusão e ao serviço ao próximo e a
Igreja.
A leitura do acervo das ENS nos fortaleceu,encantou, incen vou e conduziu toda esta
caminhada, apronfudando nossa admiração pelo Movimento e pelo seu fundador Pe.
Henri Caﬀarel, que nos alertou : “ Sois generosos, sois devotados. E , por isso mesmo, sois
solicitados pela ação. Mas eu vos suplico: nunca deixeis de vos formar. Se a ação não vos
permi r con nuar vossa formação, a ação vos perderá.”
Entendemos o verdadeiro apelo de cons tuir um setor forte no I Encontro de CRS, em
Itaici/SP e no Encontro Nacional em Aparecida/SP, quando nos sen mos pertencentes a
uma imensa rede nacional, na qual as equipes são os nós, difundidos nos lugarejos mais
longíquos deste Brasil con nental . O Pe. Henri Caﬀarel nos exortou sobre isso :
“ É preciso que o vosso movimento seja forte. Forte e disciplinado; que tenha a força, o
vigor, a inicia va dos homens de ação, escudados num profundo espírito de disciplina.
Cada equipe deve ser forte. O setor deve ser forte . É preciso que lhes deis o concurso de
vossa colaboração. Fazer dele um setor Forte, de homens fortes.”
Após toda esta preparação, iniciamos uma inusitada viagem em um submarino, guiados
pelo Espírito Santo, que nos soprou a escolha de uma tripulação iluminada e disponível,

assim submergimos a águas mais profundas.
Nosso comandante foi o Sce do Setor Pe. Paulo César, sempre presente nos momentos
alegres e turbulentos da nossa viagem, com suas sábias palavras, orações fervorosas e
conselhos maduros, manteve sempre a equipe de serviço encorajada, testemunhando
com simplicidade, entusiasmo e dinamismo como par har os dons e servir a Deus com
alegria.
Os tripulantes foram nossos incansáveis, ﬁéis e disponíveis casais ligação que nos
ensinaram a viver o carisma e a mís ca das ENS, em profundidade. Realmente foram as
válvulas (artérias) que ﬁzeram com que o motor (coração) do submarino (Setor)
funcionasse de forma coordenada e ordenada. Foram inúmeras as experiências, os
desaﬁos, as formações que circularam neste período, rodeadas de amor, carinho,
discrição, cuidado e discernimento para que as informações chegassem as engrenagens
do motor ( as equipes de base ). O óleo puriﬁcado (amor) que correu nas engrenagens,
fez com que o submarino deslanchasse. Os equipistas par ciparam como integrantes
principais desta viagem, transformando-a num espetáculo de paisagens de doação e
alegria no servir a Deus. Foram tantas as respostas posi vas ao chamado , seja para
par cipação de re ros, formações, pilotagens ou coletas diocesanas. Esta dedicação
proporcionou o fortalecimento e amadurecimento das equipes de base.
Houveram também momentos de turbulência nesta jornada, durante os quais pedimos
a Deus e ao Espírito Santo discernimento para seguir em frente. A oração diária, a
Eucaris a e a escuta da Palavra nos auxiliaram, sendo fonte segura e restauradora para
estar atentos à vontade do Senhor.
Nossa viagem está chegando ao ﬁm, e estamos imensamente felizes pois, após um
momento especial de Discernimento, o Espírito Santo soprou, indicando um novo CRS, o
qual aceitou o chamado divino e encontra-se de forma disponível e alegre, no período de
transição, absorvendo todas as informações sobre documentos e responsabilidades
para a condução do Setor.
Em novembro/2016, o submarino vai emergir , deixaremos a expedição e novos
tripulantes darão con nuidade a vida do Setor nesta viagem transformadora.
Agradecemos a Deus pela oportunidade de vivenciar este tempo tão precioso de graça,
onde exercitamos a vivência de animar, amar e servir aos nossos irmãos. O SIM
responsável e entusiasta de cada tripulante desta maravilhosa trajetória , fortaleceu o
Nosso Sim.
Nossa eterna gra dão a todos que nos ajudaram , nos fazendo crescer e fortalecer a
espiritualidade conjugal !
Cyn a e Jasson
CRS Manaus A
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EM MOVIMENTO

Re ro Anual do Setor Itacoa ara/AM
30 e 31 de Julho de 2016

Re ro Anual do Pré-Setor Boa Vista/RR
15 e 16 de Outubro de 2016

Escolha dos Casais Responsáveis de Equipe 2017
no Setor Parin ns.

FORMAÇÃO PERMANENTE EM MANAUS: EEC
Dorinha e Ademar
Equipe 8A / Manaus

TRANSIÇÃO NO PRÉ-SETOR BOA VISTA/RR
O Pré-Setor Boa Vista também está em transição na função
do Casal Ligação.Agradecendo todo o amor e dedicação de
Marielida e Elison (Equipe 2) à frente da Ligação com a
Região desde 2015, acolhemos com alegria o SIM do casal
Agda e Juarez (Equipe 3) para o próximo ano equipista!
Num ano em que vivenciamos a Alegria do Servir, muitos
frutos de crescimento nesta cidade que anseia crescer e
conhecer mais o Movimento.

Nos dias 25 e 26 de junho, foi realizado na cidade de Manaus o
primeiro Encontro de Equipes em Caminho (EEC), o qual faz parte
do novo modelo de formação permanente das Equipes de Nossa
Senhora.
O EEC foi realizado no ITEPES e se desenvolveu com muita alegria e
com a par cipação 42 casais e uma viúva de todos os setores de
Manaus. O obje vo do encontro era dar um novo fôlego aos casais
das ENS, buscando fortalecer e relembrar os ensinamentos
aprendidos desde a pilotagem.
Cada momento do encontro foi cuidadosamente preparado pela
Equipe de formadores com a ﬁnalidade de dar uma nova
roupagem aos PCEs vivenciados por cada casal das ENS.
Neste novo modelo de formação o chamado deixa de ser para o
casal e passa a ser para toda a equipe, buscando assim um
despertar e um sen mento de pertença às ENS.
O encontro foi dividido em quatro módulos, ministrados pelos
casais formadores e pelo Conselheiro Dom José Albuquerque, e
além disso houveram momentos para a realização de fóruns e do
Dever de Sentar, que foi realizado em casal e ao ﬁnal foi realizado
também em equipe que ajudou no despertar da caminhada na FÉ e
VIDA.
A formação foi marcada pela despedida de Dom José Albuquerque
da equipe de formadores, devido ao seu novo compromisso como
Bispo Auxiliar de Manaus, em seu lugar assumirá como
Conselheiro Espiritual o Pe. Paulo Cesar que foi anunciado e
recepcionado por todos os par cipantes do encontro.

Angariando fundos para as ações do
Movimento - Setor Maués/AM
Feira da Pechincha

“

O Retiro é um tempo
privilegiado de deserto,
um tempo para Deus.

Doc. O Retiro nas ENS/SRB

RUA ITAMARACÁ, 51
CENTRO - MANAUS/AM
CEP 69.010-210

PALAVRA ABERTA
Nossa Experiência na Coordenação do Primeiro Re ro
“Com Deus, tudo é possível!”
No úl mo ﬁnal de semana de julho, na Casa de Re ros Irmão
Vicente Cañas, foi realizado o 3º Re ro Anual das ENS que contou
com a par cipação de 30 casais e uma viúva. Esse Re ro foi
coordenado pelo Setor D/Manaus, sendo, para nós, a primeira
experiência na realização de um evento desse porte.
Evidentemente que, mesmo contando com o apoio do CRR, dos
demais setores manauaras, dos casais que faziam parte do grupo à
frente da organização do evento e do nosso pregador, vemos que
recorrer muito a nosso bondoso Deus para, de fato, vivermos a
missão com alegria.
Foi durante a preparação e a realização do Re ro que percebemos a
demasiada bondade de Deus quando, através de seu Santo Espírito,
nos deu o discernimento para a escolha dos casais apoiadores e do
nosso pregador que, na realidade, se disponibilizou para isso. A
par r de então, mesmo temerosos por tal responsabilidade,
acreditamos com ﬁrmeza na aﬁrmação que diz: “Deus não escolhe
os capacitados, Ele capacita os escolhidos”, e par mos no trabalho
de servir àqueles irmãos que já estavam esperando ansiosos pelo
momento de “deserto” para um encontro profundo com Deus, que
aconteceria naquele úl mo ﬁnal de semana de julho de 2016.
Assim, com cada casal apoiador cumprindo sua missão, e com o
acompanhamento espiritual e a alegria de nosso pregador padre
Isaías, SCE da Região Norte I, chegou o ﬁnal de semana para a
realização do evento. Tudo já estava providenciado, e todos já
estávamos mais seguros quanto as tarefas de cada um, tendo a
certeza de que o Deus todo poderoso estava a nos dar a força
necessária para cumprirmos devidamente aquele serviço. Mesmo
porque, ao relatarmos nossa insegurança ao nosso pregador, ele
nos aconselhou: “Entreguem todo esse trabalho a Deus e não o
peguem de volta, pois Ele dará toda a ajuda necessária para sair
tudo direi nho!” E foi dessa forma carinhosa que ele conseguiu nos
deixar animados e seguros de que tudo estava traçado segundo a
vontade do Pai, conforme somos adver dos pela Palavra que diz:
“Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu
coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; conﬁa nEle, e Ele o fará”.
(Sl 37,4-5).
E para a felicidade de todos tudo transcorreu dentro da
normalidade, tendo como destaque o lugar do Re ro por ser um
local distante do barulho da cidade, com instalações adequadas e
com muitos espaços disponíveis para os momentos de “deserto”
individuais ou em casal, o que facilitou as reﬂexões, o dever de
sentar-se, as conﬁssões, e deu oportunidade para um grande
aprofundamento espiritual. E o mais importante foram os
testemunhos dos re rantes que registraram muita sa sfação no
ﬁnal do evento.
Para nós tudo foi muito maravilhoso, pois apesar de nossas
preocupações pela nova experiência vemos a plena certeza de
que, entregando nossas preocupações nas mãos de Deus, tudo se
resolverá. E o Re ro, sendo um dos Pontos Concretos de Esforço tão
importante quanto os demais, nos traz a oportunidade de
exercitarmos a Mís ca e o Carisma
do Movimento na sua execução. O
amor fraterno está presente em
todo o momento, o que contribui
para o crescimento do sen mento
de pertença às Equipes de Nossa
Senhora.
Assim vemos a oportunidade de
perceber que com a ajuda dos
irmãos e com a certeza do amor de
Concinha e Gláucio
Deus, sempre estaremos
CRS Setor Manaus D
dispostos a VIVER A MISSÃO COM
ALEGRIA!

3622-5400
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O Senhor fez em nós maravilhas e Santo é por ter uma pessoa enviada por Deus para viver ao
nosso lado.
o Seu nome!
Nós Ágda e Juarez podemos dizer que há seis anos,
através do casal de amigos Joana e Leomiltom que
nos ﬁzeram um convite especial para par cipar de
um movimento de casais que tem o Cristo no meio da
Família e uma intercessora especial: Maria.
É importante lembrar que em primeiro a Deus, no
entanto três pessoas foram fundamentais no nosso
sim às Equipes de Nossa Senhora; o nosso SCE,há
época, o padre Mário, que também celebrou o nosso
casamento há doze anos; e ao casal Zilma e Eudo,
inesquecível em nossas vidas que se dispuseram a
sair do conforto de sua casa em Manaus-AM, uma
vez por mês para nos acompanhar em nossa
caminhada rumo à Espiritualidade Conjugal.
Depois do nosso sim, podemos aﬁrmar a todos, que
a nossa vida familiar, conjugal, espiritual e em
comunidade começou a ser olhada e encarada de
uma nova maneira. Nos consideramos novos no
Movimento, mesmo assim, nesse pouco tempo
caminhando juntos com a Equipe 03 Nossa Senhora
de Fá ma, nos deu e nos dá a cada encontro um
grande conhecimento com base na importância que
Cristo representa na ins tuição Familiar.
As Equipes nos proporcionam o conhecimento
necessário para falarmos com propriedade de causa,
o quanto é maravilhoso viver o Sacramento do
Matrimônio abençoado por Deus, sendo que
devemos nos alimentar de coisas boas
co dianamente e seguir as “obrigações voluntárias”
que as ENS nos pede, devemos também, todos os
dias, falarmos um ao outro o quanto somos felizes

“

Tudo em iluminação

Amazon ENS

AV. JAPURÁ, 1114
PRAÇA 14 DE JANEIRO
CEP 69.020-180
MANAUS - AM

Hoje, em 2016, estamos como CRE, outra maravilha
que as ENS nos apresentou. Nesses seis anos de
equipe, nhamos uma ideia o quanto o Movimento
era divino e grandioso. Confessamos que a
par cipação no EACRE 2016, foi o momento mais
espetacular que nos aconteceu na vida de equipista,
percebemos estar no caminho correto, começamos a
entender que o nosso sim se reﬂete em muitos casais
em busca de um mesmo obje vo comum; foi uma
revigoração na nossa vida, desde a acolhida fraterna
por um casal que não nos conhecia e abriu as portas
de sua casa, até a par lha das experiências vividas
por cada casal que ali estava.
O Movimento é tão grandioso que nos pede apenas
que façamos a diferença, respeitando o passo de
cada um; uns mais rápidos e outros menos rápidos,
não nos interessando de onde o casal vem e nem o
que possui; mas sim aonde quer chegar, e por sua vez
encontramos nos temas de estudos meios para que
isso se concre ze.
Um grande abraço na presença do Senhor Jesus!

Ágda e Juarez
Pré-Setor Boa Vista/RR

As sessões de formação são tempos importantes da vida
das Equipes. Seu objetivo é formar os equipistas ou
aprofundar o conhecimento do espírito
e dos métodos do Movimento.

“

Guia das ENS

TANCREDO NEVES
CONJUNTO GALILÉIA
VIEIRALVES

www.supermercadorodrigues.com.br
(92) 3248-8501 / 3642-3568 / 3584-6726
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NOSSA CAMISA VERDE!
Irmãs e Irmãos Equipistas,
O Livro Guia das ENS, no capítulo VI, aborda o tema Os
Meios das Equipes de Nossa Senhora, e na página 31,
item b) A vida de equipe fora da reunião mensal “É
importante que os casais da equipe se beneﬁciem com
a amizade profunda que caracteriza uma equipe de
Nossa Senhora e que, fora da reunião mensal, eles se
sintam ligados à equipe, como uma grande família”.
Com esse trecho, passamos a relatar uma experiência
vivenciada por nós, no dia 16.06.2016 (domingo) na
cidade de Manaus-M. No Mês de abril, quando vemos
o conhecimento do anúncio de que o Pe. Zezinho havia
sido nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, ﬁcamos felizes com a no cia, pois o
conhecíamos e nhamos grande apreço pelo mesmo.
Deus nos proporcionou a graça de trabalharmos em
missão de CRS no Setor Maués-AM no período de 2003
a 2006 e o SCER Norte I era esse querido Conselheiro e
Amigo, e com ele aprendemos muitas coisas referentes
a missão de casais cristãos, dentre elas, a rezar pelas
vocações sacerdotais, religiosas e vocação ao
matrimônio, vivenciar o amor, o perdão, a reconciliação
e conviver com as diferentes situações de nossas vidas
e com as diferenças individuais das pessoas com as
quais convivemos.
No ano de 2006, como estávamos inscritos, recebemos
um convite do CRR Norte I – Bebeta e Maurino Andrade
(que conhecemos quando fazíamos parte do Colegiado
Regional), para viajarmos juntos com des no ao “X
Encontro Internacional das ENS em Lourdes – França”,
onde de pronto aceitamos o convite.
De Manaus a Madri-França vôos diferentes, estávamos
no mesmo voo com outros casais de Manaus. No
aeroporto internacional de Madri, Pe. Zezinho, Dinho e
eu nos juntamos ao casal Bebeta e Maurino para
seguirmos de carro até a cidade santuário de Lourdes
na França, no percurso ele nos ensinava o francês
básico. Viajem inesquecível, vários aprendizados e
dentre eles a ser cortês, a dar informações coretas às
pessoas que viajam de outros lugares em terras
desconhecidas, pois no decorrer da viajem
encontramos muitas pessoas boas para nos orientar no
percurso certo.

“

TESTEMUNHO
Quanto aprendizado na trajetória do casal cristão
equipista! Quando estávamos em fase de pilotagem no
ano de 1998, aprendemos com Juliana e Euzir de Farias
– Casal Piloto e com os Casais Regionais e Provinciais,
que o casal equipista nha que amar o Movimento,
amar de verdade, ves r a camisa das ENS e que a
camisa era um dis n vo que deveríamos respeitar, usar
com zelo e quando fossemos viajar para qualquer lugar,
deveríamos levar na mala a camisa oﬁcial verde da
Província Norte, e assim fazemos ao longo dos 18 anos
que pertencemos às ENS.
Como estávamos em Manaus, decidimos par cipar da
Celebração da Ordenação Episcopal do Monsenhor José
Albuquerque, pedimos informações do Pe. Marciney
Marques quanto ao horário, entrada no Studio 5. Para
nossa surpresa, não foi uma coincidência e sim uma
providência Divina, às 10h da manhã daquele Domingo,
recebemos um telefonema: “Soubemos que vocês
estão aqui em Manaus, estamos ligando para convidálos a par ciparem conosco da Procissão de Entrada que
levará a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, vocês
representando o Setor Maués, só tem um porém, tem
que ser com a camisa verde da Província Norte, então
dei um suspiro e um sorriso e respondi: “sim aceitamos
o convite, trouxemos as nossas camisas das ENS”.
Combinamos o horário e o local para nos encontrarmos
antes da celebração. Em seguida telefonamos para o
CRS Maués Rosângela e Zé Antônio contando a no cia e
pedindo permissão para representarmos o Setor.
Par lhamos com vocês a imensa alegria que sen mos
em mais uma experiência vivenciada por nós naquele
dia. Exatamente às 16h, em frente ao MAKRO
estávamos usando a camisa verde das ENS, aguardando
o casal que nos levaria ao Studio 5.
Com poucos minutos, parou o primeiro carro conduzido
por equipista: - ‘Boa tarde! Querem carona para o
Studio 5? E abrindo a porta do carro “entrem!” Meu
marido Dinho respondeu: - “Sim vamos pra lá, mas
estamos aguardando um casal, obrigado.” Passaram
vários veículos, em seguida outro carro deu o sinal,
parou bem próximo de nós e de dentro uma equipista
usando a camisa verde das ENS, falou: - “Boa tarde! Vão
para o Studio 5? Estão esperando o ônibus? Entrem,
venham conosco!” E o Dinho: - “Sim, vamos, mas
estamos aguardando um casal que rá nos levar.

Obrigado pela atenção.” E assim a cena se repe u com
mais 3 carros conduzidos por equipistas que usavam a
camisa verde das ENS. Para nossa surpresa e alegria o
quarto carro que parou para nos oferecer carona era
conduzido por um SCE e do lado direito da porta estava
o Administrador Paroquial de Maués, SCE Pe. Dorival
Nascimento que falou: - “Olá! Boa tarde, entrem, aqui
cabem mais duas pessoas.” E a resposta do Dinho,
“obrigado Padre, mas estamos aguardando um casal,
daqui há pouco estaremos lá.”
Quanta solidariedade e ajuda mútua em poucos
minutos. Pedimos desculpas a todos que pararam para
nos oferecer carona, mesmo sem nos conhecer, só pelo
fato de estarmos iden ﬁcados com a camisa oﬁcial
verde da Província Norte. Esclarecemos que não
aceitamos porque havíamos combinado com o casal
Martha e Simão Pedro e a viúva Nazaré Kaneko, pois,
eles ﬁcariam preocupados se não nos encontrassem no
local combinado.
No Studio 5, o reencontro com casais equipistas que
conhecíamos e com os que não conhecíamos
pessoalmente, foi prazeroso! Tivemos o privilégio de
conversar com Márcia e Juarez – CRR Norte I, as
alegrias da Ordenação Episcopal, receber bênçãos e a
imposição das mãos do Bispo Auxiliar Dom José de
Albuquerque, foi um grande presente de Deus para
nós.
Caríssimos Irmãos e Irmãs, esperamos que esse ar go
faça-os reﬂe r sobre a importância da ajuda mútua, da
solidariedade, da par lha e a alegria de sermos casal
equipista e onde nos encontrarmos formaremos um
grande família.

Maria William e Dinho
Eq. 1 – Setor Maués/AM.

Se a união com Cristo é para vocês o essencial, e se as Equipes de Nossa Senhora lhes
parecem ser o meio providencial para alcançá-lo, então eu lhes digo que as Equipes devem
ocupar um lugar essencial nas suas vidas.

A VIDA NO MOVIMENTO
As equipes de Nossa Senhora têm um propósito bem
real em nossas vidas, com direcionamento, metas e
obje vos, não compreendidos inicialmente. Mas a
palavra do Senhor em: Romanos 8, 28, expõe:
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito”.
Então, a Equipe 4, de Boa Vista – RR resolve escrever
suas experiências para que demais casais que iniciam
nessa jornada possam compreender o quão
maravilhoso é fazer parte deste movimento.
Inicialmente, sen mo-nos inseguros em dizer nosso
“SIM” ao chamado que entendemos ser um
compromisso rumo à espiritualidade conjugal, ou seja,
temos uma grande responsabilidade conosco e para
com os outros, através de nosso testemunho. “Quem
põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para
o Reino de Deus” (Lc 9,62). Com o passar do tempo, nos
sen mos impulsionados a vivenciar todos os
instrumentos propostos pelas ENS, aﬁnal de contas

“

Pe. Henri Caffarel

assumimos um compromisso. O início foi um pouco
lento, mas gradualmente con nuamos na perseverança
e no amor, como uma igreja em construção e todo esse
esforço é recompensado quando percebemos seus
efeitos em nós como casais e em nossa família.
Entendemos que os PCEs fazem parte de nossa vida,
nos mantendo sempre perto de Cristo, de forma
con nua, e quando deixamos de cumprir qualquer um
deles, nos sen mos perdidos. Dessa forma, o
Movimento vai transformando nossas vidas.
Essas são as maravilhas que Deus nos proporciona por
meio do Movimento, algo fantás co, indescri vel, que
contribui para que nossas casas estejam inundadas de
amor. Temos ainda, assemelhados a anjos, equipistas
que oram com você e por você, para que nossas famílias
estejam em Cristo e para que tenhamos uma
espiritualidade conjugal con nuada. Apesar de sermos
novos nesta caminhada, somos fortalecidos por uma
estrutura que foi iniciada pelo Padre Henri Caﬀarel e
melhorada o tempo todo para progressão espiritual,
pessoal, em casal e em família, visando assim alcançar
nosso obje vo maior: CRISTO.

Eumaria e Lincoln
Equipe 4 – Boa Vista/RR

