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1. INTRODUÇÃO 

 
É uma alegria imensa participarmos desta Sessão de Formação Nacional aqui no Santuário de 
Aparecida, uma vez que ela nos insere no esforço permanente de formação realizado pela SR Brasil.  
 
O clima familiar que estamos vivendo nestes dias, a certeza da presença de Jesus Cristo entre nós, a 
experiência de nos sentirmos como uma família onde todos se  amam tornam cada ato aqui vivido um 
momento muito especial. 
 
Nós nos rejubilamos com todos vocês pelo compromisso e pelo desprendimento em assumir de coração 
aberto o desafio que esta oportunidade de formação lhes concede.  Temos a firme esperança de que 
oEspírito de Amor fará que a pequenina semente da formação fecunde em seus corações, a fim de que 
possam compartilhar seus frutos com os irmãos que vem buscar nas ENS a sinergia do amor de Cristo e 
do amor mútuo para caminhar rumo à santidade.      
 
Como estamos numa Sessão de Formação, vamos dar destaque a alguns documentos que consideramos 
indispensáveis para aprofundar o assunto desta palestra. 
 

• ENS - ERI. Formação específica – Documento de trabalho. SR Brasil. São Paulo: Nova 
Bandeira, 2012. 

• ENS - ERI. O casal responsável de Setor. SR Brasil. São Paulo: Nova Bandeira, 2004. 

• ENS – SR Brasil. A responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora. São Paulo: Ed. 
Revisada, Nova Bandeira, 2004.  

• ENS - ERI. Guia das Equipes de Nossa Senhora. SR Brasil. São Paulo: Nova Bandeira, 
2001.  



 
 

O foco da nossa participação nesta « sessão de formação » está centrado no EXERCÍCIO DA 
RESPONSABILIDAE; mas, de fato, vamos tratar de duas instituições características das Equipes de 
Nossa Senhora, frutos da reflexão, do discernimento e da fecundidade do amor vivido comunitariamente 
desde o início do Movimento: « a Responsabilidade e a Colegialidade ». A Responsabilidade e a 
Colegialidade são dons gratuitamente concedidos ao Movimento para servir e exprimir a realidade dos 
casais e das equipes, enquanto participantes da comunhão eclesial. Esses dons também caracterizam o 
serviço prestado pelos casais que são membros dos quadros do Movimento. Ainda que os tratemos aqui 
separadamente, eles são, na prática, intimamente unidos. A Colegialidade enriquece o exercício da 
Responsabilidade e esta se fortalece no exercício daquela. 
 
Ao tratarmos esses aspectos, focaremos também alguns outros pontos que consideramos de grande 
importância para melhor entendê-los,como, por exemplo: o chamado, as funções da responsabilidade, a 

importânciadas equipes de serviço, o espírito de serviço e a transitoriedade.  

2. O ESPÍRITO DE SERVIÇO 
 
Cremos que a maioria dos casais aqui presentes já viveu pelo menos umaexperiência de 
responsabilidade, seja ela numa Equipe, num Setor, numa Região ou Província e, em consequência, já 
experimentou a alegria cristã de sentir-se DOM gratuitamente  oferecido por Deus para servir a seus 
irmãos. Por isso, pensamos que a afirmação a seguir não lhes soará estranha: “A responsabilidade nas 

Equipes é fundada sobre o sentido do serviço ”.  

 
A experiência como Casal Responsável de Equipe, de Setor, de Região, de Província e de SR, como 
Casal Piloto, Casal Ligação e Coordenador de Experiência Comunitária deixou marcas profundas em 
nossos corações e em nossas vidas. Mas, cremos que um serviço sempre traz um quê de alegria e de 
felicidade, que o tempo não consegue apagar. Conosco foi assim.  
 
Jesus sempre realiza o seu plano através dos seus eleitos (escolhidos, chamados e enviados). Por isso, há 
no Movimento e em toda a Igreja tantas reflexões acerca da singeleza da escolha e chamado dos 
apóstolos. Jesus os chama um por um! E, ao chamá-los, nunca lhes disse para que os chama. Apenas 
diz, olhando firmemente para cada um, “Segue-me”(Mt 9,9).Quando os dois discípulos que o seguiam 
lhe perguntaram: “Mestre, onde moras?” (Jo 1, 38b)Jesus não pegou uma caneta para escrever o seu 
endereço, não lhes disse o seu e-mail e nem lhes deu um cartão de visitas. Simplesmente responde-lhe: 
“Vinde e vede” (Jo 1, 39). 

Ficar com Jesus, estar junto a Ele para escutá-Lo e compartilhar da Sua vida é o principal motivo do 
chamado e o passo decisivo para ser discípulo. Por isso, o “Vinde e vede!” 

Um outro detalhe interessante a considerar  é que, ao chamar, Jesus não dá tanta atenção às capacidades 
pessoais dos seus escolhidos. O maior exemplo disso é a própria escolha dos apostólos. O que Ele 
desejava é que os discípulos tivessem a coragem e a determinação de ir ver onde Ele morava e de 
permanecer junto d’Ele a fim de escutá-lo e conhecê-lo.  
 



 
 

Apesar de entender isso, a maioria das pessoas tem muitas inquietações a respeito de um chamado, 
qualquer que ele seja. Nós, quando iniciamos a nossa caminhada pelos rumos da responsabilidade, 
tínhamos muitas dúvidas.Perguntávamos demais. O que devemos fazer? Tem muitas reuniões? Será que 

temos condições exercer esta atividade? Tem tantos casais mais preparados do que nós. Por que Jesus 

chamou justamente a nós? E por aí seguia um elenco de questões.  

 
A nossa experiência  

 
Nós somos bem-aventurados por termos sido considerados dignos de receber um dom especial oferecido 
pelo Senhor que nos chamou para servi-Lo. Este apelo de Deus despertou-nos para o sentido da vida, 
valorizou-nos como pessoas, deu-nos dignidade e mostrou-nos o caminho que deveríamos seguir em 
casal na busca da santificação, mesmo que, em algumas ocasiões, tenhamos enfrentado dificuldades, 
tenhamos cometido erros, ou não tenhamos percebido, de fato, o que Deus realmente esperava de nós. 
... 

O Lava-pés  
 
Nas ENS toda e qualquer responsabilidade é um serviço. No mundo, não é bem assim. De uma maneira 
geral, no mundo, associa-se a palavraresponsabilidade à força e ao poder. Para nós cristãos, o 
significado de serviço é outro. Cristo, ao lavar os pés dos seus discípulos, mostra-nos a forma de 
exercermos a responsabilidade: pormo-nos a serviço uns dos outros.1    
 
Com o lava-pés, Jesus ensina-nos como viver a fé. Ensina-nos a anunciá-Lo através do serviço, 
comunicando os dons e os talentos que recebemos.  
 
Pondo-se aos pés dos discípulos, Jesus, o Senhor,mostra que Deus não age como um soberano, distante, 
mas que vem até nós como servidor. Este gesto não o rebaixa. Pelo contrário, ao invés de rebaixá-lo, 
cria condições de igualdade elevando o homem até o Seu nível.  Jesus é e dá o exemplo. Elenão 
privilegia a autoridade, por isso, não ordena os apóstolo para o lava-pés de acordo com a sua 
importância. Simplesmente realiza o serviço humilde prestado no amor.   Para Ele, servir é sinal de 
aceitação das pessoas; é sinal de acolhida fraterna, de hospitalidade e de manifestação do afeto que 
dedicava aos seus discípulos. 
 
Deixando de lado qualquer exortação que o lava-pés possa significar, o exemplo de Jesus é ATO a ser 
seguido por todos no amor fraternal. Assim, o serviço prestado por nós em qualquer instância do 
Movimento, deve reger-se pelos mesmos critérios e pelo mesmo espírito.  
 

3. A RESPONSABILIDADE NAS ENS 
 
Nesses termos, é evidente que a Responsabilidade nas ENS distingue-se profundamente da maioria das 
formas de engajamento que temos em nossas vidas. Além dessas distinções já citadas, há outras 
distinções importantíssimas que caracterizam a responsabilidade no Movimento. Primeiro, trata-se de 
um apelo dirigido ao casal, cuja responsabilidade apostólica é fundada no sacramento do matrimônio, 



 
 

que lhe concede as graças sacramentais necessárias para desempenhar o seu ministério conjugal, dentro 
e fora do lar. Depois, é uma responsabilidade no plano espirituale, finalmente, trata-se de um 
engajamento eclesial, 2que se desenvolve pela prática da Colegialidade,a qual está presente na vida do 
Movimento desde o nascimento da sua primeira equipe. Nós trataremos da Colegialidade mais adiante. 
 
A Responsabilidade é parte constitutiva do modo de ser das ENS. Emparticular,  ela é profundamente 
marcada pela nossa especificidade de casais leigos, chamados para realizar por um tempo determinado 
um serviço claramente definido. O nosso engajamento nele transcende a nós próprios, tanto 
individualmente, quanto em casal, pois se trata de um projeto de Deus ao qual aderimos, a fim de 
concretizá-lo na fidelidade e no amor.  
 
Um fundamento importante para a unidade do Movimento é a certeza-esperança de que um casal 
responsável não percorre o seu caminho sozinho e também que não conta apenas com as suas 
próprias forças para realizar o serviço a que foi chamado, uma vez que não se trata tão somente de um 
trabalho humano. O Espírito Santo age em todo o batizado e se faz presente num grupo que se reúne em 
nome de Cristo (CfMt 18,20).Por outro lado, a garantia desta presença de Deus entre nós, não nos exime 
de nos mantermos presentes a Ele, para sermos suas testemunhas no mundo. 3 
 
Ao assumirmos uma responsabilidade o fazemos em complementaridade com um Sacerdote, 
Conselheiro Espiritual, o qual traz para o seio das equipes a graça insubstituível do seu sacerdócio. 4 
Além disso, para enfrentar o desafio da responsabilidade, recebemos também a graça de sermos dom 
gratuitamente oferecido por Deus a todos os demais casais. Com ela, ganhamos a oportunidade de uma 
formação mais profunda, de crescimento espiritual, do comprometimento com a vida do Movimento e 
da retomada de consciência da nossa missão evangelizadora.  
 
Nesta experiência, como em todo o serviço que realizamos enquanto casais, o sacramento do 
matrimônio é fonte da nossa fecundidade, não só pela mútua gratuidade amorosa dos cônjuges, mas pela 
garantia da fidelidade conferida aos casais pela presença de Deus no amor. 
 
A prática da colegialidade proporciona ao casal responsável o auxílio de uma equipe de serviço que se 
compromete a caminhar unida a ele enquanto durar o tempo que lhe foi concedido para realizar a sua 
obra. Esses irmãos, numa experiência prática de comunhão, de colegialidade e de corresponsabilidade, 
irão ajudar-lhe a carregar o fardo da responsabilidade, como o faz um carreiro de formigas que leva 
longe uma carga bem maior do que a força de cada uma delas poderia fazê-lo isoladamente. 5 
 
O CR coordena todas as atividades no seu nível de responsabilidade, em especial a animação espiritual, 
a ligação, a formação, a organização administrativa e a difusão. Também lhe cabe fazer da sua equipe de 
serviço uma verdadeira comunidade e não se sirva dela apenas para organizar atividades administrativas. 
 

A transitoriedade 
 
Ao longo dos seus 76 anos de história, o Movimento agregou uma riqueza imensa no domínio das inter-
relações e do convívio fraterno entre os seus membros. 
 



 
 

Uma das pérolas deste tesouro, já plenamente comprovada e incorporada à sua vida prática, é a 
“transitoriedade” no exercício da responsabilidade. O Movimento construiu uma concepção de vida 
comunitária que privilegia o tempo de ação dos casais orientar que “A responsabilidade é um serviço 
temporário”. Num Setor, o tempo da responsabilidade é de três anos; numa Região é de quatro anos. 
Nas Províncias e Super-Regiões este tempo é de 5 anos e na Equipe Responsável Internacional seis 
anos. 7 
 
Entre os preciosos frutos decorrentes destas medidas, está uma dinâmica contínua de formação e de 
renovação dos quadros que promove um ânimo sempre novo em todas as instâncias do Movimento. 
Sempre que um novo casal é acolhido numa equipe de serviço, justamente por ser dom de Deus para os 
demais, ele traz consigo, para a equipe inteira, um sopro de vida nova que a anima.  
 

4. A COLEGIALIDADE 

A Colegialidade faz parte das práticas de funcionamento das ENS desde as suas origens. Por isso, é um 
fundamento essencial para a unidade do Movimento. 
 
A ERI, em Melbourne – 2002, concluiu, com auxílio do Colégio Internacional, uma reflexão acerca da 
experiência da Colegialidade vivida em todas as SR do mundo e a consolidou num documento (guia 
prático) para o exercício da colegialidade em todos os níveis de responsabilidade do Movimento. 8 
 
A SR Brasil já possuía, nesta época, uma comprovada experiência de vida colegiada no trato dos 
problemas de organização e gestão, na escolha e chamado de novos responsáveis e na animação 
espiritual do Movimento. 
 
A cadeia de colegialidade espalhada por todo o país tornara-se muito importante devido a expansão que 
se tornou cada vez mais acentuada e que para manter aunidade do Movimento, exigia uma cuidadosa 
animação e formação dos quadros. 
 
Desde o início das ENS, o casal responsável tem sido no seu nível de responsabilidade, o símbolo da 
unidade do Movimento.Com o desvendar da Colegialidade, enquanto estado de espírito que caracteriza 
as práticas que nos auxiliam a encontrarmos juntos a vontade de Deus,9 o CR tornou-se também um 
colaborador importante na implementação dessa dinâmica de serviço fundada no amor e na comunhão. 

 
Com o seu trabalho, o CR difunde a certeza de que os membros da sua equipe de serviço compartilham 
efetivamente de um objetivo comum. Trazem também para o cotidiano das equipes a harmonia na 
vivência dos dons diversos e complementares que o Espírito dá a cada pessoa e a cada casal.  
 
Quando a vivência da Colegialidade nos conduz a busca da verdade e permite viver uma profunda 
unidade entre todos os membros de uma equipe, esta se torna efetivamente uma comunidade de amor, de 
serviço e de ajuda mútua. Em tais condições, as equipes de serviço se transformam em locais de 



 
 

discernimento, de transparência, de reflexão e de decisão e os seus membros sentir-se-ão 
corresponsáveis pela caminhada do Movimento no país e no mundo. 
 
A fim de destacar a importância da função Ligação realizada pelos casais responsáveis em todos os 
níveis do Movimento, retomamos aqui a cadeia de colegialidade do Brasil que, na sua concepção 
prática, conta com 7 CR Provinciais, 52 CR Regionais e 312 CR de Setor,. 10A Ligação deve garantir 
não só que todos os aspectos das decisões tomadas sejam levados em consideração, mas também que 
tais decisõessejam conhecidas e adotadas por todos. Para tal, cada casal que exerce uma 
responsabilidade pertence pelo menos a duas equipes de serviço: a sua e a da instância imediatamente 
acima da sua. Enquanto responsáveis são agentes de unidade no serviço que lhes foi confiado junto aos 
setores, regiões, províncias e super-regiões, o que torna o exercício da Ligação uma garantia da unidade 
do Movimento. 
 
Por isso, o próprio Movimento procura assegurar permanentemente que os exercícios da ligação, da 
responsabilidade e da colegialidade estejam em permanente equilíbrio e sintonia, para que haja uma 
verdadeira comunhão entre os membros dos seus quadros. 
 
Para além dos benefícios que Colegialidade traz ao processo de tomada de decisão, ela é indispensável 
pela formação humana e espiritual que promove, pela alegria e pelo convívio fraterno que permite viver, 
pelo espírito de solidariedade e de comunhão que cria entre os irmãos, pela caridade que distribui e pelo 
bem que realiza nas ENS e na Igreja. 
 
Que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, interceda por todos nós para que Deus nos conceda 
a graça de poder servi-Lo em justiça e santidade todos os dias de nossas vidas 
 

Graça e Roberto Rocha – Casal da Zona América 
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