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Queridos equipistas, 
 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 

Nos aproximamos da realização de mais um processo eleitoral no Brasil. É um tempo que celebramos a 
democracia que nos permite uma participação ativa na construção de uma nação justa, solidária e 
igualitária. A carta a Diogneto, documento cristão do século II, lembra que os cristãos não são do mundo 
mas habitam o mundo, e são para a vida do mundo aquilo que a alma é para o corpo. O Senhor Jesus 
Cristo, nosso Divino Redentor, disse que seus fiéis são o sal da terra e a luz do mundo. O Papa Francisco 
recorda a importância dos cristãos leigos e leigas entenderem sua missão nos ambientes que frequentam e 
onde vivem, devendo exercer seu apostolado dentro das estruturas do mundo em vista da construção do 
Reino de Deus. 
 

Neste contexto recordamos que as ENS não apoiará e nem assumirá quaisquer candidaturas, mas tem a 
missão de orientar seus membros a observarem os valores evangélicos e os critérios éticos apresentados 
pela Doutrina Social da Igreja ao fazerem suas escolhas, uma vez que a fé deve direcionar o modo de 
viver neste mundo em vista da participação no mundo futuro. 
 

O Brasil passa por um tempo de grande divisão e antagonismos, com polarizações políticas que chegam a 
afetar também a vida das famílias e os relacionamentos até na vida eclesial. A existência de mentiras ou 
deturpações de informações contidas nas FAKE NEWS que causam estrago ao serem difundidas e este 
não são consertados quando a mentira é desmascarada, são também alertas para todos. Sejamos atentos e 
tenhamos um olhar cristão sobre tudo aquilo que chega a nós e passa por nós. 
 

Lembramos os cuidados apresentados na mensagem de 2016 que permanecem atuais: 
 Os eventos promovidos pelo Movimento, tais como Formações, Retiros, Missas mensais, Mutirões 

entre outros, não devem ser utilizados para promoção de candidatos, Equipistas ou não, aos cargos 
públicos. 

 Os bancos de dados do Movimento, os e-mails, os telefones e endereços de redes sociais, não devem 
ser disponibilizados a nenhum candidato, pois são de uso exclusivo para comunicação interna entre 
seus membros. 

 Da mesma forma, os sites, blogs e outros meios de comunicação que sejam de utilização exclusiva 
pelas Regiões e Setores, não deverão ser utilizados para divulgação de candidaturas, sendo de 
Equipistas ou não. 

 

Essas orientações visam preservar a integridade e a finalidade do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora e também o direito de liberdade de cada um. Queridos irmãos equipistas, sejamos conscientes de 
nossas responsabilidades e façamos, pois a nossa parte como cristãos e como cidadãos. 
 

Por fim recordamos que a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil não tem posição partidária, mas 
oferece cartilhas de orientação política para os seus fiéis e estas podem ser encontradas nos sites dos 
regionais, e são um auxílio oferecido aos fiéis que desejam aprofundar seu conhecimento e compreensão 
 

Que Deus nos conceda a graça do discernimento em todas as situações e o desejo de sempre conhecer e 
fazer a Sua santa vontade expressando nossa fé através de nossas obras. 
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