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Com que alegria acolhemos essa Palavra, neste mês em que comemoramos o “Dia 

Internacional da Mulher”! Pois, não “é feliz quem na lei do Senhor vai progredindo”? 

Somos felizes – as mulheres participantes das Equipes de Nossa Senhora. Com 

nosso jeito próprio e a ajuda de dedicados sacerdotes, conquistamos riquezas 

espirituais, apesar de muitas vezes sentirmos a desvalorização da nossa pessoa idosa e 

das nossas lutas. Vamos passo a passo sim, mas não desanimamos. Não negamos 

nossos defeitos e limitações, mas estamos dispostos a ser melhores pela fé, oração e 

ajuda mútua que, como em qualquer grupo cristão, deve haver entre nós. Ousamos 

para ser ainda mais luz, mais serviço, mais presença junto aos que sofrem. O dia oito de 

março vem nos lembrar, mais uma vez, a nossa responsabilidade de mulheres cristãs na 

família e na sociedade. 

Não somos pessoas tão sós. Somos Igreja! 

A Igreja Mulher, a Igreja Mãe, Avó, Irmã, querem mostrar ao mundo sua fé na vida, 

sua esperança, sua alegria de viver e sua gratidão a Deus. 

Que todos reconheçam, enfim, o valor da MULHER e possam se juntar às suas lutas, 

sob a inspiração daquela que é o MODELO de todas as mulheres: - MARIA ! 

Ne sta  Ed iç ã o :  

Acesse e curta as fotos: facebook.com/ensguara 

Calendário 2017 

MISSA MENSAL 

23 de Abril 

Gesto Concreto: Café 

Seminário Frei Galvão 

BAZAR 

05, 06, 07 de Abril 

  

Tema de Estudo 2017 

Pontes Sim, muros Não 
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Textos, fotografias, projeto gráfico, edição: 

ENS Guará - COMUNICAÇÃO 

Débora e Luis Antônio de Souza (Tuta) 

Ioná e Lúcio Rangel 

Simone e Henrique Kriguer  

Sheilla e Paulo Nahime 

JORNALISTA  RESPONSÁVEL: Ioná Piva Rangel 

MTB: 48.813  

DIAGRAMAÇÃO: Paulo Nahime 

CASAL RESPONSÁVEL DO SETOR:  

Cláudia e Francisco Cunha 

 

Colabore enviando suas sugestões para: 

ensguara@yahoo.com.br 

facebook.com/ensguara 

A palavra “Quaresma” vem do latim, e significa 

“período de quarenta dias”. Mas isso não tem importân-

cia. O que importa é que aproveitemos esses quarenta 

dias para parar um pouco, pensar e examinar como esta-

mos vivendo. Isso é mais útil do que fazer alguma 

“penitência”, deixando de comer doces ou coisas assim. 

Podemos seguir um roteiro simples: 

Primeiro, perguntar como dever ser minha vida? Que 

me diz minha razão? Que me diz a experiência humana? 

Que me diz a Palavra de Deus? 

Segundo, como estou vivendo de fato, quais os pon-

tos positivos e os negativos? 

Terceiro, como vou viver de agora em diante, que de-

cisões preciso tomar? 

Sem esquecer de pedir a ajuda divina e também dos 

irmãos. Essa poderá ser uma preparação muito boa para a 

Páscoa, não apenas para a celebração, mas também e 

principalmente como renovação de vida. 

Os mestres espirituais desde sempre insistem que a 

Quaresma deve ser um tempo marcado pela oração, pelo 

jejum e pela esmola. Por oração entendem principalmen-

te um contato mais direto e mais demorado com Deus, 

uma atenção maior para escutar o que o Senhor tem a 

nos dizer. Oração que inclui também um contato mais 

direto com a Bíblia, principalmente pela leitura meditada 

do Novo Testamento. Quanto ao jejum, mais importante 

que a privação de alimentos, é a moderação no uso das 

coisas, o cuidado com as palavras, o controle e o autodo-

mínio na procura das distrações etc., não apenas como 

prática quaresmal, mas principalmente como forma per-

manente de vida. Temos finalmente a esmola, a partilha 

com os outros de nossos dons, de nosso tempo, de nos-

sos bens e de nossa felicidade. 

Padre Flávio Cavalca SCES Guaratinguetá – 

SCE Equipe 5 – Nossa Senhora da Guia 

 

A palavra de Deus relata histórias de mulheres que 

são exemplos de força e superação para nos inspirarmos 

em nosso cotidiano. Começando por Maria, pessoa hu-

milde, obediente que aceitou a grande missão de ser mãe 

e educar Jesus. Existiu também Rute, dedicada e leal, 

abandonou sua casa e família para servir a Deus. Ester foi 

à rainha mais importante que Israel já teve, sábia e deste-

mida, conseguiu com atitudes e oração salvar o seu povo.  

Neste mês dedicado as mulheres, procuramos nos 

unir e a serviço do bem ser a sustentação de nossas famí-

lias não desanimando diante das dificuldades.  

Trazemos uma novidade nesta edição, na página 3 

informações sobre as padroeiras das Equipes de Nossa 

Senhora e os frutos das intercessões a essas Santas. Parti-

cipe de nosso informativo enviando sugestões e críticas. 

Sua opinião nos ajuda a crescer e a melhorar sempre! Boa 

leitura! 

 

“Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo 
sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, 
fechando o lugar com carne. Com a costela que havia 
tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a le-
vou até ele. Disse então o homem: ‘Esta, sim, é osso dos 
meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 
mulher,porque do homem foi tirada’.” Gênesis 2:21-23 

                                                                   Boa leitura! 

COMENS – Guaratinguetá 
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As Equipes de Nossa Senhora possuem madrinhas, Santas intercessoras para guiar os casais durante a ca-

minhada   como equipistas.  

A partir desta edição conheça os detalhes e milagres dessas escolhas.  

 

 

A escolha da invocação “NOSSA SENHORA DAS FAMÍLIAS” foi uma sugestão do Monsenhor Oswaldo de 

Barros Bindão, Conselheiro Espiritual da Equipe 1 na época de sua Fundação 1964.  

Entendia ele que, como o Movimento das ENS tinha por objetivo ajudar os casais na busca da santidade, 

não havia (e de fato não há) melhor modelo a ser seguido do que o da SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ, onde 

pontifica a atuação de Maria, Mãe de Deus e da Igreja e modelo para todas as mães. Já naquela época, há 52 

anos, as famílias estavam ameaçadas por muitos males que deterioravam a sua estrutura.  

Os lares precisavam, como precisam até hoje, da urgente proteção de Maria, aquela que Deus escolheu 

para ser a Mãe de seu Filho, Jesus. Por essa razão, a primeira equipe na cidade e na região, deveria ser consa-

grada à Maria, e ter todas as suas atividades debaixo de sua proteção.  

Os casais aceitaram de imediato a sugestão do Mons. Bindão e a equipe passou a ser denominada EQUIPE 

NOSSA SENHORA DAS FAMÍLIAS.    

Iraci e Alceu – Equipe 1 

 

Nossa Senhora das Famílias distribuiu muitas graças na Equipe 1 entre elas a criação de um serviço huma-

nitário denominado “AÇÃO CRIANÇA”.  

Trata-se da confecção de enxovais infantis para bebês da cidade de Guaratinguetá.  

A equipista Ruth Rangel, uma das duas remanescentes da composição originária da Equipe 1, idealizou es-

te projeto na década de 90 que até hoje ajuda famílias.  

O grupo se reúne às terças feiras, das 9h00 às 11h00 horas, na residência da sra. Ruth e precisam de volun-

tárias que possam ajudá-la a levar o projeto para a frente e, sobretudo o apoio financeiro para a compra dos 

materiais indispensáveis para a costura das peças.  

A Equipe 1 sente um grande orgulho de ter a Ruth como companheira, que há 52 anos participa ativamen-

te das ENS e é um exemplo a ser seguido por todos.  

Iraci e Alceu – Equipe 1 
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Acolhidos com muito carinho pelos Freis no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá, iniciamos nossa formação, dia 18 

de fevereiro. A primeira colocação foi apresentada pelo casal Vera e Dutra (Eq. 08), abordou o tema do ano “Pontes sim, 

muros não” e os desafios pastorais da família na nova evangelização. Nesta reflexão, nos falaram sobre o reconhecimento 

do estado atual das famílias hoje e a dura realidade enfrentada pelos casais, compreendendo a importância de nos educar 

e fortalecer na fé, para sermos cada dia mais resilientes, redefinindo equilíbrios e focando sempre no sonho de Deus para 

nós. Com o olhar atento e voltado para a família, a igreja nos convida a caminhar juntos, resgatando nosso matrimônio 

como projeto original de Deus, baseado na verdade e na misericórdia. 

Em seguida, nós, Ana Lúcia e Lucas (Eq.11), falamos sobre as orientações do MENS para este ano: “Ouvir, discernir e 

agir”. Nessa reflexão, compreendemos o quanto precisamos do Espírito Santo para nos capacitar com sabedoria para ouvir 

o que não está sendo dito, com discernimento, para reconhecer a graça de Deus em todas as circunstâncias, e força para 

agir com alegria, misericórdia e destreza. Reconhecemos, também, que só é possível vivermos essas orientações quando 

cultivamos nosso relacionamento com Deus. E o MENS nos oferece as ferramentas perfeitas para estreitar esta conexão 

com o divino, através dos PCE´s. 

Então, por fim, tivemos a maravilhosa partilha sobre a Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Amoris Laetitia”, que nas 

palavras do nosso Conselheiro Espiritual Pe Flávio Cavalca, inundaram nosso coração, para vivermos o verdadeiro amor em 

nossos relacionamentos conjugais. Nos mostrou que é possível alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência 

sobre a importância do matrimônio e da família. Falou sobre o que Deus nos convida a viver em nossos relacionamentos e 

o que a igreja espera de nós, enquanto cristãos que levam o evangelho não somente com palavras, mas com atitudes 

repletas de misericórdia e amor, à começar em nossos lares. 

Que o nosso caminhar na fé seja um constante testemunho sobre o quanto o carisma do MENS nos aproxima de Deus, 

nos fortalece e sustenta. Vem, Espírito Santo! 

Ana Lúcia e Lucas—Equipe 11 
Nossa Senhora Mãe de Deus 


