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EXPEDIENTE
Textos, fotografias, projeto gráfico e edição:
Fabi e Everton Pazini -ENS Guadalupe - Setor Serra A
Jornalista responsável : 
Pe. Elton Aristides - ENS Caravaggio - Setor Serra B
Casal Responsável da Região RS I:
Marli e Orlando Coelho -ENS do Trabalho - Setor A
Conselheiro Espiritual da Região:
Pe. Remi Maldaner
Revisão ortográfica dos textos:
Luciana Monaretto - ENS Guadalupe - Setor Serra A

Editorial

Queridos equipistas

 O informativo mENSagem traz 
nesta edição diversas atividades que nossa 
Região e nossos Setores promoveram nos 
últimos meses. 
 Cada Setor trabalha em colegiado 
para que suas Equipes estejam unidas e 
fortes. Nosso casal Regional nos fala da 
grandeza da presença do Espírito Santo 
na Igreja e no Matrimônio.  O Movimento 
cresce a partir da criação do Setor Serra C e 
da multiplicação da Região para 2020, são 
graças que recebemos de Deus através das 
orações e dedicação dos casais a serviço 
do Reino. 
 Os momentos de formação 
são pontos fortes para que possamos 
compreender cada vez mais a grandeza 
do que é o carisma e a mística das Equipes 
de Nossa Senhora e bem vive-las em 
nossas Equipes de base e em nosso dia a 
dia. Não podemos deixar de falar sobre 
o material extraído de uma carta mensal 
de 1967  “A Arte de bem Viver”, escrito 
por padre Caffarel, antigo e tão atual. Por 
fim partilhamos a vida das Equipes e nos 
alegramos por tantos momentos vividos e 
celebrados em nossa Região.
 Que através desse olhar possamos ter 
o olhar de Maria que tudo via e guardava 
em seu coração. Paz e bem!!  
 
 Um abraço fraterno,

Fabi e Everton
Pe. Elton

COLABORE ENVIANDO SUAS SUGESTÕES E MATERIAIS 
PARA:
comunicacao.rs1@gmail.com
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Capa

Espírito Santo, a alma da Igreja e do Matrimônio!
 Crer no Espírito Santo é crer que Deus 
revelou que o Espírito Santo é Deus, é a 
terceira pessoa da Santíssima Trindade, 
procede do Pai e do Filho e que é a alma 
da Igreja. É a força, a inspiração e guia 
de toda ação evangelizadora da Igreja, 
conforme a revelação de Jesus. No dia 
de Pentecostes,  a  Mãe, os apóstolos e 
os discípulos de Jesus ficaram cheios 
do Espírito Santo quando se cumpriu 
plenamente a promessa de Jesus: 
“Eu vou enviar o Espírito Santo”. Este 

acontecimento marca o nascimento da Igreja como continuadora da missão, da ação e da presença 
de Cristo no mundo. 
 O que faz com que Cristo esteja presente no mundo é a ação do Espírito Santo. Quando, por 
exemplo, a Igreja batiza, é Cristo quem batiza através da Igreja no poder do Espírito Santo.  Assim, 
em todos os Sacramentos o   sacerdote empresta a sua voz, seus gestos para fazer acontecer a ação 
do Espírito Santo que é a força do amor e revela “Deus é Amor” (1Jo 4,16). É ele que conduz para 
que tudo se cumpra segundo o plano de Deus. O Espírito Santo “sopra onde e quando quer” (Jo 
3,8) dando vida e santificando.
 Papa Francisco nos diz: “Quantos cristãos hoje sabem quem é Jesus Cristo, sabem quem é 
o Pai – porque rezam o Pai Nosso? Mas quando você fala do Espírito Santo…” “Sim, sim… ah, é a 
pomba, a pomba” e pára ali. Mas o Espírito Santo é a vida da Igreja, é a sua vida, é a minha vida. ”
 O amor conjugal une os esposos ao nível do ser cristão, faz deles “um só coração e uma só 
alma” (At 4,32). 
 O Espírito Santo age no matrimônio, na oração Ele santifica. Na Palavra de Deus Ele 
ilumina, na doutrina da Igreja Ele compreende os mistérios amorosos de Deus. O Espírito Santo 
é o único capaz de fazer de duas pessoas uma só. Na celebração do Sacramento do Matrimônio, 
quando a noiva dá o seu sim ao noivo e vice-versa, é o Espírito Santo quem os move a esse “sim”.  
Este “sim”, embora seja fundamental no rito do Sacramento do Matrimônio, não morre nesta 
celebração, mas se eterniza na vida do casal, fazendo com que se atualize a cada “sim” que um dá 
ao outro diariamente. Também no cotidiano é o Espírito Santo que leva cada um a renovar esse 
“sim”. O Espírito Santo é o grande autor da unidade do casal e é Aquele que faz viver a fidelidade 
construindo a felicidade. 
 Pe. Caffarel nos diz: “O Espírito Santo quer realizar em cada um de nós o que parece 
impossível - tornar-nos semelhantes a Deus, capazes de amar como Ele ama - graças ao seu poder 
transformador.
 Para Deus, com efeito, nada é impossível” (Lc 1,37). 

 A santidade do casal é meta possível e realizável; faz parte do projeto de Deus. Quem fez 

o homem partindo de um punhado de argila (Gn 2,7), pode fazer muito mais quando o Espírito 

Santo encontrar acolhimento.

                                                                                                                                       Marli&Orlando - CRR
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Expansão

Expansão ENS
  Já é de conhecimento de todos que em 2020 a nossa Região RS I será 
multiplicada, e após muitos discernimentos, reuniões e orações a vontade 
de Deus foi feita. Então no 1° semestre de 2020 a Região passará por dois 
discernimentos para escolha de dois novos Casais Responsáveis de Região 
que assumem em agosto de 2020.
 Como ficará a disposição destas duas Regiões:
 
 Região RS I: Setores B, C, E, F, G e Vale do Rio Pardo. Sendo que a 
Equipe Distante de Camaquã integrará ao Setor F.

 Região RS III: Setores A, D, Serra A, Serra B e Serra C. Sendo que 
a Equipe Distante de Novo Hamburgo integrará ao Setor A.
 
 Para que as novas Regiões já possam ir se acostumando e degustando 
dessa nova realidade, que vem somar forças para crescer ainda mais e levar 
a Boa Nova de Cristo a mais casais e famílias, teremos já alguns momentos 
diferenciados no primeiro semestre de 2020.
 
 O EACRE de 2020, encontro onde toda a Região se reúne para juntos 
vivenciar as orientações do ano equipista, através dos Casais Responsáveis 
de Equipe, Casais Ligações, Casais Pilotos em exercício, Casais Setores, Casal 
Região e SCEs,  será feito em dois momentos:
 Região RS III: Setores A, D, Serra A, Serra B e Serra C: acontecerá nos 
dia 14,15 e 16/02 no CECREI-SL 
 Região RS I: Setores B, C, E, F, G e Vale do Rio Pardo: acontecerá nos 
dias 28,29/02 e 01/03 no CECREI-SL. 
 
 Pela intercessão do Pe. Henri Caffarel pedimos a todos que roguem à 
Deus para que abençoe a caminhada destas duas Regiões e que o Espírito 
Santo ilumine a todos os que estão e os que se colocarão à serviço do Reino.

 “Que futuro não poderemos esperar para a Igreja se a mensagem luminosa 
de Cristo sobre o matrimônio pudesse chegar aos quatro cantos do mundo, se 
seduzisse os jovens casais em grande número e se animasse famílias em número 
sempre maior!” 
Pe Henri Caffarel - Roma (maio/1959) - A Missão do Casal Cristão - pág 66
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Meditação

Encontro Nacional de SCE e AE
Itaicí - SP, 13-16/05/19

 Todo movimento pastoral precisa de 
contínua atualização. As ENS, de maneira sábia, 
pensam a dinâmica da formação de forma 
continuada. Nos dias 13 a 16/05/19 reuniram-se 
SCE e AE representantes de todas as Províncias 
da SRB, num total de 240 participantes, em 
Itaicí - SP.
 O Pe Miguel Batista, SCJ, desenvolveu de 
forma serena, profunda 
e com conhecimento 
vivencial a Reunião 
mensal da Equipe, o como 
percebe-la conforme a 
visão de Deus. Introduziu 
o tema mostrando que 
a Reunião de Equipe 
deve ser um sinal vivo 
de Igreja e celebra o 
mistério que aponta para 
a centralidade de Cristo 
“invisível, mas presente 
entre nós”. Sua mística “é 
uma reunião de Equipe 
na qual os casais vivam 
em profundidade a sua 
comunidade de fé”. Mas para que aconteça esta 
Igreja, coloca sete condições:
 A primeira é a FÉ que o Senhor nos 
ensinou quando perguntava: “tu crês que posso 
ajudar?” A reunião depende da fé dos seus 
membros colocando os corações nas mãos de 
Deus para uma ajuda mútua.
 A segunda é a RUPTURA, tendo em 
vista que a reunião é uma convocação de Cristo 
e para participar precisamos romper com o que 
estamos fazendo para nos aproximar d`Ele e 
introspectarmo-nos. Vamos para reunião da 
Equipe porque Deus nos convoca.
  A terceira é A CONVOCAÇÃO EM 
NOME DE CRISTO, Ele nos disse: “Onde dois 
ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu 
estarei no meio deles”. 

Precisamos ir e participar com alma e coração 
abertos para acolher. O amor cristão leva a pôr 
tudo em comum.   
 A quarta é O AUXÍLIO FRATERNO.  
Nos Atos dos Apóstolos a multidão dos irmãos 
tinha tudo em comum e “eram um só corpo e 
uma só alma”. Esta afirmação deve reinar na 
equipe. Daí a importância do CRE  manter a 

unidade na caridade.
  A quinta é  
ESCUTAR CRISTO. A 
verdadeira Equipe ou 
assembleia escuta Cristo 
presente. 
 É preciso na Equipe 
dar lugar à Palavra de 
Deus. É importante criar 
momentos de silêncio 
para que o coração possa 
acolher a Palavra. A fé 
é o eco da Palavra de 
Deus e é com o coração 
que se escuta a Palavra. 
A importância do SCE 
para ensinar e fazer 

compreender a Palavra de Cristo é essecial!
 A sexta é RESPONDER A DEUS.  A 
reunião deve ser uma escuta de Deus, pois é 
no silêncio e na abertura do coração que Deus 
fala e nós respondemos com os sinais da fé. A fé 
nos torna de Deus e nos entrega integralmente 
a Ele. 
 A sétima é UNIÃO COM A IGREJA. A 
qualidade e a profundidade das Reuniões de 
Equipe se tornam verdadeiras igrejas quando 
realizadas com o espírito do Evangelho.
 O  Pe. Miguel Batista conclui seu 
desenvolvimento afirmando estar convencido 
de que as Reuniões de Equipe terão grande 
ganho se estes sete pontos forem vivenciados, 
assim os encontros se tornarão verdadeiras 
Igrejas.
                                                   
     Pe Remi Maldaner - SCER
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Discernimentos

Primeiro Discernimento Setor Serra C

Discernimento Setor F

Discernimento Setor Vale Rio Pardo
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Serviço ENS

E Viva o Sim
 Queridos irmãos em Cristo!

 É com muita alegria que acolhemos os Casais que deram o SIM neste ano, para assumir o 
serviço como Casal Responsável de Setor na Região RS I!

 Estes Casais estarão em missão de 2020 a 2022 e estarão compondo junto aos outros 08 
CRS que seguem em missão, a Equipe da Região.

 Bem vindos queridos Casais!!!

 Agradecemos a Deus o belo trabalho que o casal Aida e Jurandir e Jeane e Airton vem 
realizando a missão de Casal Responsável nos seus respectivos Setores, onde em outubro farão a 
transição do serviço ao novo Casal eleito.
 
 “Não tenham medo, Deus é Pai e capacita os que escutam seu chamado para amar e servir!!!”

Camila e Ismael 
CRS Vale do Rio Pardo

Estela e Carlos
CRS F

Margarida e Dirceu
CRS SERRA C

Com a alegria o SIM do 
novo Casal Responsável 
Provincial - Flor 
e Celso, eles estão 
concluindo a missão este 
ano como CRR Paraná 
Sul e assumem a missão 
de CRP em agosto.
Que Deus os fortaleça 
para que seja uma 
missão repleta de 
bênçãos de Deus!

Nosso Novo Casal Responsável Provincial
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EEN 2019

EEN 2019

 Depoimento do casal participante Cleia e Jairo, da ENS Caravággio - Canela 
- Setor Serra C.

 Uma Experiência Única
 Participar do Encontro de Equipes Novas, em Porto Alegre, certamente foi uma experiência 
singular em todos os sentidos, pois como temos visto e apreendido não é possível banhar-se mais de 
uma vez nas águas do mesmo rio! É claro que o Bom Deus continuará distribuindo Suas graças todos 
os dias para todos, mas a graça de vivenciar o Encontro de Equipes Novas da Região RS I em 04 e 
05 de maio, é irrepetível..., não volta mais. Ah...se nos fosse dado contemplar nosso próprio futuro 
e descobrir nele o sentido mais profundo das oportunidades que o Senhor nos oferece no presente, 
não desperdiçaríamos tão facilmente os tesouros colocados em nossas mãos pelas Mãos da Divina 
Providência!
 Haveria muitos aspectos a considerar e valorizar na organização e nas atividades desenvolvidas 
ao longo de dois dias, na Casa de Retiros Vila Bethânia: suas inspiradas pregações e palestras, sua 
espiritualidade, sua convivência alegre e fraterna, etc., mas a limitação do espaço nos leva a destacar, 
por seu caráter pedagógico de muito bom alcance, as encenações e dinâmicas de grupo com textos 
que, caricaturizando equipes fictícias (ou nem tanto), serviram de contraponto às nossas experiências 
de Equipe e funcionaram como uma espécie de espelho reverso, ajudando-nos a identificar mais 
nitidamente os problemas das Equipes e as nossas próprias dificuldades enquanto Equipistas.
 As experiências destes dois dias de encontro devem, sim, ter feito brotar no coração dos casais 
que tiveram disponibilidade e coragem para acolher o convite do céu, uma nova consciência, uma 
nova postura e uma nova disposição, para abraçarem o Movimento e se deixarem abraçar por ele.
 Talvez seja interessante encerrar este singelo testemunho de nossa presença no Encontro de 
Equipes Novas, lembrando a todos os casais que o eixo pedagógico do Movimento rumo à santidade, 
não é e nem poderia ser constituído por “Pontos Concretos de Conforto“, pois preferindo a própria 
zona de conforto não se caminha para a Santidade...

 DEUS NOS SUSTENTE NO CAMINHO! AMÉM.

De 3 a 5 / 05 / 2019 aconteceu o Encontro de Equipes Novas, em Poa, segue depoimento abaixo:
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Setor A

 Um breve pedaço da história do Setor “A”

 Em 1973 Porto Alegre tinha apenas um setor que foi desmembrado em 1978 quando o 
nosso passou a ser denominado Setor “A” sendo o 1º Casal Responsável Maria e Clemens Hugo 
Kircher.
 No ano de 1999, o Setor “A” tinha 15 equipes, com expectativa da criação de mais duas. 
Pareceu bem ao Setor e à Região multiplicar o Setor, o que aconteceu no final de 1999, o novo 
Setor teve como Casal Responsável Cleide e Osvaldo. Tomaram posse na missa de troca de pastas 
daquele ano.
 O Setor “A” ficou com 8 equipes sendo o Casal Responsável Rita e Diderô, o novo Setor 
ficou com 7 equipes e foi atribuída a letra “D”, pois com a criação da Região RS II, o que era Setor 
“D” passou a integrar a nova Região, ficando essa letra vaga. Embora o Setor “D” atual tenha sido 
criado depois dos Setores “E” e “F”, lhes antecede na nomenclatura.
 O Setor “A” e “D” não têm uma circunscrição geográfica exata, pela própria constituição das 
suas equipes, cujos membros eram às vezes de paróquias diferentes.
 O Setor “A” ficou com as equipes de Canoas e as equipes mais ao Norte de Porto Alegre, 
enquanto o Setor “D” ficou com as equipes que se localizam, mais ou menos, na região do Passo 
da Areia ao Centro, nela também ficando a Equipe Nossa Senhora das Graças, cujos membros se 
distribuem por vários bairros.
 Após a multiplicação, os Casais Responsáveis pelo Setor “A” foram os seguintes:
Rita e Diderô, Peti e Gilson, Virginia e Marcio, Lidia e Leo, Marli e Orlando, Soena e Kurt.

 Colaboração Graciete e Gambim.

Nara e Valdir 
CRS “A”

RECORDAR É VIVER
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Mutirão

Mutirão

Mutirão Vale do Rio Pardo
CRS - Jeane e Ico

Mutirão Setor B
CRS - Cris e João

Mutirão Setor D
CRS - Lidia e Ciro

Mutirão Setor F
Dia 19/05/2019
CRS - Aida e Jurandir

Setor Serra A
19/05/2019 Comunidade Menino Jusus de Praga
CRS - Marigélis e Ismael 

Mutirão Setor A
Dia 01/06/2019
CRS - Nara e Valdir

 O mutirão tem como objetivo recordar e aprofundar vários assuntos do nosso movimento, 
são realizados pelos Setores, atualizando e aprimorando as formações dos casais equipistas.
 Os diversos Setores da Região promoveram seus mutirões abordando vários assuntos 
pertinentes as necessidades de cada Setor, como exemplo: Os desafios da família no mundo atual, 
a caminhada do Pe. Caffarel no Movimento, estudo do documento Vocação e Missão, entre outros.
 
 Segue alguns registros:

Mutirão Setor G
CRS Cris e Sidi
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Vida no Movimento

Reunião da Equipe da Província Sul III

Reunião da Equipe da Região RS I

 Durante o decorrer do ano vários casais e sacerdotes a serviço do Movimento se 
dedicam e trabalham de maneira silenciosa em vários colégios do nosso Movimento para 
que a seiva do Carisma e Mística permaneçam vivos e atuais e alcancem as mais divesas 
Equipes pelo mundo.
 Segue alguns registros de reuniões deste primeiro semestre.

Missão e Serviço

Reunião do Colégio Internacional
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RetirosRetiros

MAIO  -  MÊS DE FÁTIMA

 A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do IAPI, 
com seu Pároco  e SCE  , Pe. Ronaldo Kuhnen vivenciou 
a Trezena de Fátima, onde os casais das ENS do setor D 
participaram efetivamente. Foi um momento de união 
e auxílio entre as Pastorais e Movimentos. 
 E lá estavam os amarelinhos das ENS. A 
Comunidade já nos conhece e nos acolhe sempre com 
muito carinho.
 Tudo Graça de Deus. Por isso O louvamos e 
agradecemos sempre.

CRS D  _  Lidia e Ciro

Retiro Setor C
Retiro Setor Serra B

Retiro Setor Vale do Rio Pardo

Aconteceu dias 31/4 a 02/5 de 2019 
Foi pregado pelo Padre Anésio Ferla.

Aconteceu dias 5, 6 e 7 de abril 
Foi pregado pelo Padre Anésio Ferla.

Aconteceu dias 19, 20 e 21 de Julho 
Foi pregado pelo Padre Laudenor.
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Formação

Formação Ser Movimento
 Nos dias 06 e 07 de julho de 2019, ocorreu a Sessão 
de Formação – Ser Movimento, proporcionada pela 
Província Sul III e Região RS I, com a presença de 
mais de 50 casais, na casa Vila Bethania - POA. 

 “A formação foi importante para reforçarmos nosso 
conhecimento sobre a história, o Carisma e a Mística 
do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. Foi um 
final de semana de muita alegria e gratidão. Mais do 

que darmos nosso testemunho, por ter nos agraciado por essa oportunidade de participação, temos 
que agradecer a Deus e ao Espírito Santo. Um dos pontos que devemos destacar e que nos motivou 
muito, foi a ligação e unidade entre Província, Região, Setores e Equipes Bases, pois foi demonstrado 
que não há hierarquia e sim diferentes responsabilidades e serviços. 
 Quanto aprendizado, quantos testemunhos, de força, 
superação e abdicação em favor do Movimento, quantas 
palavras ditas que tocaram lá no fundo dos nossos corações. 
Com certeza saímos cheio de Espírito Santo e muito 
motivados a servir, conhecendo muito mais o Movimento, 
seu Carisma e sua Mística, pois não conseguimos amar 
aquilo que não conhecemos profundamente. 
 Então que sigamos todos em nossa missão de coração 
aberto para novas responsabilidades e  serviços que possam 
surgir”. 

Graziela e Michael
Equipe N.S.Aparecida

Setor Vale do Rio Pardo

Formação Casal Responsável Setor
 De 26 á 28 de abril, aconteceu o Encontro de 
Formação para Casais Responsáveis de Setor 
em Itaici, esta formação é destinada aos CRS 
no seu pimeiro ano de serviço, em nossa Região 
participaram os Casais Responsáveis de Setor 
Marigélis e Ismael do Setor Serra A e Luciane e 
Ricardo do Setor E.
 
 “O encontro nos surpreendeu tanto no 
fortalecimento quanto no entendimento da 
missão em ser Responsável de Setor. Esse 
momento de formação e informação é único. A 
troca de experiências e vivências entre Setores e 

culturas diversas desse nosso grandioso Brasil só engrandece e fortifica mais o entendimento do que 
é ser Equipista.
 Por fim saímos renovados e motivados a contribuir e trabalhar com mais serenidade e 
fundamentação dentro de nossos Setores.
 Gratidão, fé e espiritualidade conjugal espelha a maravilha de ser Movimento das ENS”.

Marigélis e Ismael
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Aniversário

Aniversário 69 ENS

 No dia 18/05/2019 foi comemorado o aniversário de 69 anos de nosso Movimento no Brasil, 
como uma bela celebração e um delicioso jantar no Santuário Pão dos Pobres.
A organização e acolhimento do jantar ficaram por conta do Pe. Romeu Maldaner e os casais dos 
Setores A e D.
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Bebendo da Fonte

 A espiritualidade conjugal é uma ciência prática, uma arte de 
viver. Não basta, ainda que necessário, descobrir os recursos que 
oferece aos esposos o sacramento do matrimonio. 
A espiritualidade conjugal segundo o conceito das ENS: “é a arte 
de viver no estado do casamento, toda a vida crista conforme os 
desígnios de Deus” quer se trate de realidades especificas do 
matrimonio ou não. 
 Poderíamos distinguir duas grandes partes da espiritualidade 
conjugal e familiar:
 1- A vida de cada um (vida espiritual, vida profissional, social, 
etc; vivida na vida de casado.
 2- A vida do casal e da família.
 Neste nosso trabalho focalizaremos apenas a segunda parte.

   A VIDA DO CASAL E DA FAMILIA
   ¨Por uma espiritualidade do casal cristão”
 Trata-se de cristianizar toda a vida familiar. Procurar o sentido cristão de todas as realidades 
familiares. E perguntaremos:
 “No fundo o que e o pensamento de Deus sobre o amor, sobre a paternidade e a maternidade, 
a sexualidade, a educação, enfim sobre todas as grandes realidades do casal”?
 Não basta descobrir, mas também procurar da melhor maneira possível a ideia de Deus em 
todos estes aspectos.
 É preciso ainda procurar aquilo a que normalmente se dá o nome de “Característica do lar 
cristão” ou “Estilo cristão de lar”.
 Teremos assim, pais e filhos, pais e avós, entre o casal e os amigos.
 O estilo cristão do ambiente, de casa, das refeições, das despesas.
 O estilo cristão das atividades diárias, o trabalho, os tempos livres, o levantar, o deitar, os 
serões, a hospitalidade.
 O que devemos fazer para que tudo isso seja cristão e que tudo isto faça resplandecer a graça 
de Cristo?
 O estilo cristão dos dias, o domingo não deve ser como o sábado ou outro dia qualquer, tem 
que ser vivido como o domingo.
 O estilo cristão dos grandes acontecimentos, o nascimento, a doença, os sofrimentos, o 
casamento, a morte...Viver cristãmente estes acontecimentos.
“Tudo isso para que Deus seja glorificado em todas as coisas”.
 Como o casal não vive isolado, esta espiritualidade conjugal e familiar é também uma 
espiritualidade do compromisso de casal nas tarefas humanas e da Igreja.

 

Padre Henri Caffarel – Publicado no n° 84 do 
I´Anneu d´Or – Retirado da Carta mensal das 
Equipes de Nossa Senhora – Número Especial – 
setembro de 1967

A Arte de Viver



16

Equipes de Nossa Senhora Equipes de Nossa Senhora

Notas de falecimento

“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê 
em mim, ainda que esteja morto, viverá”.  (Jo 11)

15/08/2019
Encontro de Sacerdotes e Acompanhantes 

Espirituais RS I 
Nossa Senhora Saúde - POA

24 e 25/08/2019 
Encontro Novo Fôlego - Santa Rita POA 

 
1 a 30/09/2019

Interequipes nos Setores

18/09/2019
Dia nacional de oração pelo Pe. Caffarel

24/11/2019
Missa de ação de graças e posse dos Casais 

Responsáveis de Equipe Setores: A,B,C,D,E,F,G 
Santuário Pão dos Pobres - POA

01/12/2019
Missa de ação de graças e posse dos 

CasaisResponsáveis de Equipe Setores: 
Serra A, Serra B e Serra C 

Carlos Barbosa

07/12/2019
Missa de ação de graças e posse dos Casais 

Responsáveis de Equipe Setor Vale do Rio Pardo 
Nossa Senhora de Fátima - Pantano Grande

Equipista Enildo da Silva da Nice Maria Micelli 
da Silva (in memoriam)

 Em 09/07/2019

Integrava a Equipe 07-Nossa Senhora de Nazaré 

Setor C - POA -  RS

Don Darley Jose Krummer

Novo Bispo Auxiliar da Diocese de POA

Dom Jose Gislon

Novo Bispo da Diocese de Caxias do Sul

Nomeações

Equipista Aloísio Kalil da SaraKalil

Em 06/05/2019

Integrava a Equipe Nossa Senhora Aparecida- 
há mais de 50 anos.

Setor G- POA -  RS


